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Aprova a consolidação de posturas mu· 
nicipais. 

Juvenal Lino de Mattos, Prefeito do Município de São Paulo, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por lei, 

Decreta: 

Art. 1.0 - Fica aprovada a consolidação anexa, referente às posturas 
municipais. 

Art. 2.0 - A citada consolidação exclui os dispositivos legais já cons
tantes do "Código de Obras". 

Art. 3.0 - Ji:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura do Município de São Paulo, 29 de dezembro de 1955, 402.0 

da fundação de São Paulo - O Prefeito, Juvenal Lino de Mattos - O 
Secretário de Negócios Internos e Jurídicos, Otávio Braga - O Secretário 
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Martins Accioli - O Secretário de Higiene, Erlindo Salzano. 

'· , Publicado na Diretoria do Departamento do Expediente e do Pessoal, 
da Secretaria dos Negócios Internos e Jurídicos, em 29 de dezembro de 1955 
,.,., ·O Diretor, Hedair Labre França. 
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Consolidação anexa ao Decreto n.o 3.052, de 
29 de dezembro de 1955. 

TíTULO I 

DAS ARMAS DA CIDADE 

Art. 1.0 - O brasão de armas da cidade 
e município de São Paulo consta do seguin
te: «Escudo português de goles com um bra
ço armado movente do flanco sinistro em
punhando um pendão de quatro pontas far
padas, ostentando uma cruz de goles, aberta 
em branco sôbre si, da ordem de Cristo, 
içada em haste lanceada em acha darmas, 
tudo de prata. Em cima o escudo coroa mu
ral douro, de quatro tôrres, com três ameias 
e sua porta cada uma. Suportes; dois ramos 
de café de sua côr. Divisa: «NON DUCOR, 
DUCO» de goles em um listão de prata. (art. 
único do ato n.0 1.057, de 8-3-1917 - Res
tabelecido pela Lei 3.671, de 9 de dezembro 
de 1947). 

Art. 2.0 
- Fica proibido o uso do escudo 

com as armas da cidade, por particulares. 
(art. 1." da lei 2.173, de 22-2-1919). 

TíTULO 11 

CAPíTULO I 

DOS LIMITES DO MUNICíPIO 

Art. 3.0 - São os seguintes os Limites Mu-
nicipais: 

a) LIMITES MUNICIPAIS 
1 - Com o Município de Coti::t 
Começa. no morro do Jaguaré, na cabe

ceira sudmiental do ribeirão Carapicuíba, 
pelo qual desce até a foz do córrego do Sítio 
Velho de Cima; sobe por êste córrego até 
sua cabeceira; vai daí, em reta, à cabeceira 
mais meridional do córrego da Pedreira. 

2 - Com o Município de Barueri 
Começa na cabeceira mais meridional do 

córrego da Pedreira, pelo qual desce até o 
rio Tietê e por êste acima até a foz do cór
rego Vermelho; sobe por êste até sua cabe
. ,ira mais setentrional; continua pelo espi
,)i.o que deixa, à esquerda, as águas dos 
córregos Três Irmãos e dos Garcias, e à di
reita, as do ribeirão Mutinga, até a cabe
ceira mais oriental do córrego dos Garcias. 

3 - Com o município de Santana de Par
naíba 

Começa na cabeceira mais oriental do cór
rego dos Garcias, no divisor entre as águas 
do córrego dos Garcias e ribeirão Mutinga; 

·se-gue por êste divisor até cruzar com o espi
gão entre os rios Tietê e Juqueri; prossegue 
por êste espigão até a cabeceira mais meri
dional do córrego Itaim,' pelo qual desce até 
sua foz no rio Juqueri. 

4 - Com o Município de Franco da Rocha 
Começa no rio Juqueri, na foz do córrego 

Itaim, s-obe pelo rio Juqueri, até a foz do 
ribeirão dos Pinheirinhos e por êste acima 
até sua cabeceira mais meridional no espi
gão entre as águas do rio Juqueri, à esquer
da, e as do rio Tietê, à direita, espigão êste 
que tem o nome de serra do Ajuá; segue por 
esta serra e continua pela serra da Canta-

reira até cruzar com o contraforte entre as 
águas dos ribeirões Santa Inês e Claro. 

5 - Com o Município de Mairiporã 
Começa na serra da Cantareira no ponto. 

de cruzamento com o contraforte entre os 
ribeirões Santa Inês e Claro; segue, pela 
serra da Cantareira e pela serra do Capitão 
Freire ou Mata Fria, até encontrar com a 
serra do Pirucaia. 

6 - Com o Município de Guarulhos 
Começa na serra do Capitão Freire ou 

Mata Fria no ponto de cruzamento com a 
serra do Pirucaia; segue por esta serra e 
pelo divisor da margem esquerda do córrego 
Cachoeira, até a cabeceira do rio Cabuçu de 
Cima ou Guapira; desce por êste até sua 
foz no rio Tietê, pelo qual sobe até a foz do 
ribeirão Pirati-Mirim. 

7 - Com o Município de Itaquaquecetuba 
Começa no rio Tietê, na foz do ribeirão 

Pirati-Mirim; sobe pelo rio Tietê até a foz 
do ribeirão das Três Pontes, pelo qual sobe 
até a foz do córrego A. Soares. 

8 - Com o Muuicípi_o de Poá 
Começa no ribeirão Três Pontes, na foz 

do córrego A. Soares; sobe pelo ribeirão Três 
Pontes até sua cabeceira mais ocidental no 
espigão entre as águas dos ribeirões Três 
Pontes e Itaim. 

9 - Com o Município de I~enaz de Vas
concelos 

Começa na cabeceira mais ocidental do 
ribeirão Três Pontes; segue pelo divisor que 
separa as águas do ribeirão Três Pontes, cór
rego rtaim, ribeirão Lajeado e rios Itaquera 
e Aricanduva, à direita, e as do ribeirão 
Itaim e o rio Guaió, à esquerda, até o morro 
do Correia. 

10 - Com o Município de Mauá 
Começa no morro do Correia; segue pelo 

divisor que deixa, à direita, as águas do rio 
Aricanduva, e à esquerda as do rio Guaió, 
até cruzar com o espigão Aricanduva - Ta
manduateí; prossegue pelo espigão entre as 
águas do rio Aricanduva, à direita, e as do 
rio Tamanduateí à esquerda, até a cabeceira 
mais Ol'lental do rio Oratório, pelo qual des
CF. até a foz do córrego da Cipoada . 

11 - Com o MunicÍJlio de Santo André 
Começa no rio Oratório, na foz do córrego 

da Cipoada; dEsce pelo rio Oratório até sua 
foz no rio Tamanduateí, pelo qual desce até 
a foz do córrego do Moinho. 

12 - Com o Município de São Caetano do 
Sul 

Começa no rio Tamanduateí, na foz do 
córrego do Moinho; desce por aquêle até o 
rio dos Meninos pelo qual sobe até a foz do, 
ribeirão dos Couros. 

13 - Com o Município de São Bm·nardo 
do Campo 

Começa na foz do ribeirão dos Couros. no 
rio dos Meninos; sobe pelo ribeirão dos Cou
ros até a foz do córrego dos Ourives; sobe 
por êste até sua cabeceira sudocidental; se
gue pelo espigão que deixa, à esquerda, as 
águas do ribeirão Curral Grande, e, à di
reita. as do rio Jurubatuba ou Grande até 
a cabeceira do galho da direita do ribeirão 
Grata Funda, pelo qual desce até a sua foz 
n::>. reprêsa do rio Grande ou Jurubatuba; 



segue pelo eixo desta até atingir a reprêsa 
do rio Taquaquecetuba, sobe pelo rio Taqua
quecetuba até o ribeirão Curucutu; sobe por 
êste até sua cabeceira mais meridional no 
divisor entre as águas do rio Cubatão de 
Cima e as do rio Branco; segue por êste es
pigão até a cabeceira mais oriental do cór
rego da Divisa. 

14 - Com o Município de São Vicente 
Começa na cabeceira mais oriental do cór

rego da Divisa no divisor que deixa, à es
querda, as águas do rio Cubatão de Cima, e 
à direita, as do rio Branco; desce pelo córre
g·o da Divisa até o ribeirão Branco de Cima 
e por êste, ainda, até sua foz no rio Branco; 
desce por êste até sua confluência com o rio 
Capivari. 

15 - Com o Município de Itanhaen 
Começa na foz do rio Capivari, no rio 

Branco; segue pelo contraforte entre os dois 
cursos d'água, até a serra do Paranapiaca
ba; segue pela serra até cruzar com o con
traforte que termina na foz do ribeirão do 
Campo, no rio Embu-Guaçu. 

16 - Com o Município de Itapecerica da 
Sena 

Começa na serra do Paranapiacaba, no 
cruzamento com o contraforte que vai à foz 
do ribeirão Campo, no rio Embu-Guaçu; ca
minha por êsse contraforte até a referida 
foz; desce pelo rio Embu-Guaçu até a foz do 
ribeirão Vermelho, pelo qual sobe até a pon
te da Estrada de Ferro Sorocabana; vai em 
n,ta de rumo S-N até o ribeirão Grande; 
continua pelo contraforte da margem direita 
do ribeirão Grande até o espigão entre as 
águas do ribeirão Parelheiros, à direita, e as 
do rio Embu-Guaçu, à esquerda; segue por 
êste espigão até a/cabeceira do córrego Mu
nicipal; desce poí: êste até o reservatório do 
rio Guarapiranga; continua pelo eixo dêste 
até a foz do córrego Jaceguava; continua 
pelo espigão que as águas dêste córrego à 
esquerda até cruzar com o divisor que deixa 
à esquerda, as ág-uas do ribeirão Jaguapiara; 
prossegue por êste divisor em demanda da 
foz cto córrego Jaraú no ria Embu-Mirim; 
sobe pelo córrego até sua cabeceira mais 
ocidental; continua pelo espigão que deixa 
à direita, as águas do rio Guarapiranga e, à 
esquerda, as do rio Embu-Mirim e ganha a 
cabeceira mais meridional do ribeirão Pi
rajuçara; desce por êste até sua confluência 
com o ribeirão Poá; continua pelo espigão 
que deixa, à esquerda, as ág·uas dêste últi
mo e, à direita, as do ribeirão Jaguaré, até 
o alto do morro do Ja._guaré, em frente à 
cabeceira sudoriental, no ribeirão Carapi
cuiba, onde tiveram inicio êstes limites. 

b) DIVISAS INTERDISTRITAIS 
1 - Entre os Distritos de Guaianases e 

Uaquera 
Começa onde o espigão entre os rios Ari

canduva e Tamanduateí, cruza com o divi
sor que separa as águas do ribeirão Caagua
çu, à esquerda, das do ribeirão dos Cochos, 
à direita; segue por êste divisor até a ca
beceira do córrego Guabirobeira; desce por 
êste até sua foz no rio Aricanduva; contínua 
pelo contraforte fronteiro até o divisor Ari
canduva-Jacu; seg·ue por êste divisor até a 

cabeceira central do rio Jacu; desce por êste 
até a foz do primeiro córrego da margem 
direita que desagua logo abaixo do córrego 
da Faze!1da Caaguaçu; sobe por êsse córrego 
até sua cabeceira no divisor Jacu-Itaquera; 
prossegue por êsse divisor até a cabeceira 
do córrego das Tocas, pelo qual desce até o 
rio Itaquera; desce por êste até a foz do cór
rego Itagiba. 

2 - Entre os Distritos de Guaianases e 
São Miguel Paulista 

Começa no rio Itaquera, na foz do córrego 
ltajiba, de onde vai, em reta, à foz do córre
g·o Cruz dos Negros, no córrego Agua Verme
lha; sobe pelo córrego Cruz dos Negros até 
sua cabeceira; segue pelo divisor Agua Ver
melha- Lajeado, até a cabeceira da água das 
Taperas, peh qual desce até sua foz no ri
beirão Lajeado; sobe pelo ribeirão Lajeado, 
até a foz do córrego João Botelho; sobe por 
êste córrego até sua cabeceira sudoriental; 
continua pelo divisor Lajeado-Itaim, até a 
cabeceira do córrego de Paulo Erfut; pelo 
qual desce até sua foz uo córrego Itaün; dai, 
vai em reta ao divisor Itaim-Três Pontes, 
na cabeceira da água do Bebedouro das Pa
cas, pela qual desce até sua foz no ribeirão 
Três Pontes. 

3 - Entre os Distritos de Itaquera e São 
Paulo 

Começa no rio Oratório, no ponto onde é 
cortado pela reta de rumo N-8, que vem da 
cabeceira mais ocidental do ribeirão das Pe
dras; segue pela reta até a citada cabeceira, 
no divisor Oratório-Aricanduva; desce pelo 
ribeirão das Pedras até sua foz no rio Ari
canduva; sobe por êste até a foz do córrego 
Pelegrino, pelo qual sobe até sua cabeceira 
no divisor entre as águas do rio Aricanduva, 
à direita, e as dos ribeirões Gamelinha, 
Guaiaúna e das Pedras, à esquerda; segue 
por êstc divisor até cruzar com o divisor en
tre as águas do último ribeirão à esquerda, 
e as do rio Verde à direita; continua por 
êste divisor até alcançar a cabeceira mais 
meridional do ribeirão Franquinho, pelo qual 
desce até onde é cortado pela reta de rumo 
Lest~-Oeste, que vem da cabeceira do ri
beirão Ponte Baixa. 

4 - Entre os Distritos de Itaquera e São 
Miguel Paulista 

Começa no ribeirão Franquinho, no ponto 
onde é cortado pela reta de rumo Leste
Oeste, que vem da cabeceira do ribeirão 
Ponte Baixa; segue por esta reta até a r~fe
rida cabeceira; continua pelo divisor Fran
quinho-Jacu, até cruzar com o contraforte 
que deixa, à direita a água da Pedreira; 
prossegue por êste contraforte até a cabe
ceira do córrego Jacupeval, pelo qual desce 
até sua foz no rio Jacu; sobe pelo rio Jacu 
até a foz do córrego Jacuira, pelo qual sobe 
até sua cabeceira; continua pelo divisor 
Jacu-Itaquera, em demanda da cabeceira do 
córrego Itaúba, pelo qual desce até sua foz 
no rio Itaquera; sobe por êste rio até a foz 
do córrego Itajiba. 

5 - Entre os Distritos de Jaraguá e São 
Paulo 

Começa na serra do Ajuá, onde cruza com 
a serra da Cantareira; segue por esta até o 



espigão entre o rio Tietê, à esquerda e o rio 
Juqueri, à direita; segue p"or êsse espigão até 
a cabeceira do ribeirão Bananal; desce por 
êste até a foz do córrego Corumbê; sobe por 
êste até sua cabeceira mais meridional; se
gue em reta à bifurcação da mais alta ca
beceira do ribeirão Vermelho; sobe pelo bra
ço da esquerda até a sua cabeceira no espi
gão mestre Tietê-Juqueri; segue por êste es
pigão mestre até cruzar com o divisor entre 
o ribeirão Mutinga e o córrego dos Garcias. 

6 - Entre os Distritos de Jaraguá e Perus 
Começa na serra do Ajuá, na cabeceira do 

ribeirão dos Pinheirinhos; segue pelo con-
traforte até a cabeceira do ribeirão Ajuá: 
desce pelo ribeirão até a sua foz no ribei
rão Vargem Grande; vai, em reta, à ponte 
da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí, no 
rio Perus; segue em reta de rumo 0-E até 
o ribeirão Santa Fé, pelo qual desce até a 
foz do córrego do Morro Doce; sobe por êste 
rórrego até sua cabeceira; vai em reta 0-E 
até o córrego Itaim. 

7 - Entre os Distritos de Parelheiros e 
São Paulo 

Começa no reservatório da reprêsa do 
Guarapiranga, na foz do córrego Jaceguava; 
sobe por êste até sua cabeceira nororien tal 
no divisor entre a reprêsa do Guarapirar ga 
e o ribeirão Parelheiros; vai em reta à pon
te da estrada de rodagem que liga Parelhei
ros à Capela do Socorro, sôbre o ribeirão 
Itaim; sobe por êste até sua cabeceira 
nororiental, no divisor entre o ribeirão 
Itaim e o ribeirão Bororé; segue por êste di
visor até a cabeceira do córrego J. Zelling; 
desce por êste córrego até sua foz na re
prê~a do Bororé, pela qual desce até sua foz 
na reprêsa do rio Grande ou Jurubatuba. 

8 - Entre os Distritos de São Miguel Pau
lista e São Paulo 

Começa no ribeirão Franquinho ou Santa 
Luzia, no ponto onde é cortado pela reta de 
rumo Leste-Oeste, que vem da cabeceira do 
ribeirão Ponte Baixa; desce pelo ribeirão 
Franquinho ou Santa Luzia, até a foz do ri
beirão Ponte Baixa; sobe por êste até a foz 
do córrego São Roque ou Vila Araguaia; sobe 
por êste até sua cabeceira no divisor entre 
as águas do ribeirão da Ponte Baixa, à di
reita, e as do rio Tietê, à esquerda; continua 
por êste divisor até a cabeceira do córrego 
do Açude ou de Vila Silvia, pelo qual desce 
até sua foz no rio Tietê. (Lei Estadual 2.456, 
de 30 de dezembro de 1953). 

CAPíTULO Il 

DAS AREAS DO MUNICíPIO E PERíME
TROS PARA EFEITOS FISCAIS E DE 

POLíCIA 

PERíMETROS FISCAIS 

Art. 4.0 - Os limites do perímetro urbano 
do Município de São Paulo ficam fixados, 
para efeitos fiscais e de policia, na forma 
constante dêste Capítulo (art. 1.0 , Ato 1.057, 
de 7 -4-1936). 

Art. 5.0 - A zona urbana do Município 
subdivide-se em três outras denominadas 

primeira, segunda e terceira zonas, respecti
vamente, com as delimitações seguintes: 

a) -· 1." zona: Começa no cruzamento da 
rua da Mooca com a rua da Figueira, por 
esta, pela rua Santa Rosa e pelo Largo do 
Pari até alcançar a ponte sôbre o rio Ta
manduatei (fronteira da rua Paula Sousa'! 
e por ela até a avenida Tamanduateí pela 
qual segue até a rua Mauá, continuando por 
esta pelo Largo General Osório dnclusive), 
rua Duque de Caxias até atingir a rua Barão 
de Limeira, por onde segue até a rua Hel
vetia, por esta até a rua Sebastião Pereira, 
srguindo por ela até o Largo do Arouche, 
atravessando-o e continuando pelas ruas 
Amaral Gurgel, Consolação, Martinho Pra
do, até à rua Santo Antonio, descendo por 
esta até o Largo Riachuelo, sobe a rua San
to Amaro até a rua Jaceguai, por esta até 
a rua da Liberdade segue até a rua dos Es
tudantes, a qual desce até encontrar a rua 
da Glória, pela qual sobe até a rua Conde 
do Pinhal, rua Tabatihguera, por esta des
cendo até o Parque Pedro II, o qual contor
na, atravessa a ponte sôbre o rio Tmandua
tei (fronteira à rua da Mo oca), atingindo o 
ponto inicial dêsse perímetro; 

b) 2.a zona - Começa na Ponte Grande, 
sôbre o rio Tietê, sobe por esta até a aveni
da Cruzeiro do Sul, pela qual segue até à 
rua Afonso Arinos, rua Haneman, rua Rio 
Bonito, rua Carlos de Campos, rua Cachoei
ra, percorrendo-as até à rua Catumbi, dai 
segue até a avenida Celso Garcia e por esta 
até o Córrego do Tatuapé, por êste acima 
até à rua Padre Adelino, por esta, pela rua 
F'ábio Barreto, rua da Mooca, percorrendo 
pequeno trecho desta até atingir a rua Pires 
de Campos, rua do Oratório, rua Visconde 
de Inhomerim, rua Canuto Saraiva, rua Sa
rs.puí, por esta e pelo Viaduto de Síln Carlos 
até defrontar a rua Presidente Sor · "'. Bran
dão, por esta até a Avenida do r;oadL e dai 
por uma reta à Praça Circula· front~· "-a à 
rua Independência, por esta rua até o largo 
do Cambuci, subindo a avenida Lins de Vas
concelos em tôda a sua extensão segue pela 
rua Neto de Araújo, trecho da rua São Pe
dro até alcançar a rua Vergueiro, por essa 
até a rua Pinto Ferraz, rua Domingos de 
Morais rua Capitão Cavalcanti, rua Major 
MaragÚano, rua Dr. Alvaro Alvim, rua Rio 
Grande rua França Pinto, rua Tangará, rua 
Dr. Am'âncio de Carvalho, pela rua Tutóia 
até Manuel da Nóbrega, por esta e pelo seu 
prolongamento até a avenida Indianópolis 
(antiga Auto-Estrada) por onde vai até a 
Avenida Brigadeiro Luís Antonio por esta 
até a avenida Flora (a. r.), rua Joaquim Flo
riano, rua da Ponte (n. o.) seguindo pelo 
trecho da rua oficial fronteira à rua da 
Ponte na direção N.O. até à rua Tabapuã 
(n. o.), pela qual vai até a rua Iguatemi que 
é percorida em tôda a sua extensão até al
cançar a rua Pinheiros, por esta, em peque
no trecho até o largo de Pinheiros, onde en
contra a rua Teodoro Sampaio que é per
corrida até a rua Oscar Freire, subindo por 
e~ia, pela Avenida Dr. Arnaldo, ~·ua Guiará, 
até um córrego - descendo por este até de
frontar com a rua Marcclina, seguindo por 



esta até a rua Gatão, rua Coriolano, rua 
Cole Latino, por esta em direção à rua 
Anastácio, até defrontar a rua Barão de 
Jundiaí, pela qual segue até atingir a rua 
12 de Outubro, descendo até a Estrada de 
F'erro Sorocabana, que acompanha em dire
ção à Cidade até defrontar a rua Capitão
mor Gonçalo Monteiro, pela qual segue até 
a rua do Bosque, Avenida Rudge por esta 
avenida até a rua Jaraguá, atingindo a rua 
Newton Prado, pela qual vai até a rua Ma
maré, rua Tocantins, rua Guarani, rua Joa
quim Murtinho, rua dos Bandeirantes, rua 
Afonso Pena, rua Jorge Velho, pela qual se
gue, excluindo a praÇa José Roberto, atinge 
a avenida Tiradentes, pela qual segue até o 
ponto inicial da presente linha divisória; 

c) 3.a zona - Começa na ponte sôbre o 
córrego do Moinho Velho, situada na rua 
Bom Pastor seguindo por esta, pelo Caminho 
do Mar, rua Marquês de Maricá (n. o.), rua 
Araujo Gondim (n. o.), seu prolongamento 
até a estrada das Lágrimas, rua Cônego Xa
vier, avenida Almirante Delamare, avenida 
Comandante Taylor, pela qual segue até a 
rua Cipriano Siqueira, por esta e seu prolon
gamento até a rua do Grito, por esta e pela 
rua Lúcia (n. o), rua Aida (n. o.), em tôda 
a sua extensão até a avenida Presidente 
Wilson, por esta até encontrar o rio Taman
duatei, sobe por êste até a foz do córrego 
das Vacas e por êste acima até a foz do cór
rego da Mooca, subindo êste até a rua Sa
nareli (n. o.), por esta e pela estrada para 
a Vila Prudente e até a estrada de Vila 
Ema ou do Sapopemba que é percorrida em 
cento e trinta metros e atinge uma rua par
ticular percorrida em duzentos e trinta me
tros até outra rua particular percorrida em 
cento e noventa metros, até outra rua onde 
percorre oitenta metros, indo por outra a 
qual com o percurso de trezentos e trinta 
metros alcança a avenida Regente Feijó, 
vai por esta até outra rua não oficial per
corrida numa extensão de seiscentos e qua
renta metros, seguindo por esta e pela an
tig·a estrada do C'aguaçu até a rua Antonio 
de Barros, rua Califórnia (n. o.), rua Xiri
rica (n. o.), até a rua A (da planta da S. A. 
R. A.), até a estrada do Carrão, pela qual 
vai até a rua Dentista Barreto (n. o.), rua 
Júlio Golaço (n. o.), e seguindo por essa, 
atravessa o rio Aricanduva e segue pela rua 
Vieira Pinto (n. o.), avenida Pedro Dias de 
Campos ü1. o.), até a rua José Mascarenhas 
(n. o.l, e por esta e pelo seu prolongamento 
até encontrar o Ribeirão da Gamelinha, des
cendo por êste até a Estrada de Ferro Cen
tral do Brasil, margeando a mesma até de
frontar com a rua conhecida por n.0 7 (n. 
o.), subindo por essa última até alcançar a 
antiga estrada de São Miguel, que percorre 
em direção à cidade de 1.000 metros até 
atingir a rua sPm nome e por esta com a 
distância de 1.020 metros até o córrego Ti·· 
quatira, descendo por êste até a variante da 
E. F. C. B., por esta até o rio Aricanduva, o 
qual desce até o rio Tietê, atravessa êste e 
por êle desce até o prolongamento da rua 
Palmira (do arruamento aprovado - Vila 
Maria), e por êste prolong·amento até a rua 
João Moreira, rua da Gávea, rua Mambaí, 

rua Araritaguara, pela estrada da Bela Vista 
até a rua Edite (n. o., da Vila Leonor), rua 
Lina <n. o.), até a estrada da Conceição que 
percorre 250 metros e por esta até a rua 
sem nome, percorrida em 1.080 metros (rua 
esta que contorna a Vila Edel, por aquela 
rua até o córrego Maria Paula, descendo 
por êle até a avenida Gustavo Adolfo (n. 
o.), rua Rosa Maria (n. o.), rua do Tanque 
Velho (n. o.), por esta até a estrada de Gua
pira, até o Tramway da Cantareira. (ramal 
dC' Guapira), por êste Tramway ate a rua 
Jamunda, avenida Mazzei (n, o.), até o 
Tramway da Cantareira, percorre um seu 
pequeno trecho mais ou menos cem metros 
até a rua sem nome percorrida em 150 me
tros, por esta. até a rua das Magnólias. até a 
estrada de rodagem estadual de Juqueri, per
correndo-a até a rua Franco Paulista (n. 
o.), rua Ribeiro de Barros (n. o.), até a es
trada da Agua Fria até a avenida Elza (n. 
o.), avenida Circular que segue contornando 
a Vila Aurora, continua pela Avenida Dr. 
Meireles Reis (n. o.), até encontrar a linha
tronco do Tramway da Cantareira, segue por 
êste e continua pelo ramal da Lausanne 
Paulista até a rua Conselheiro Moreira de 
Barros, desce por esta rua numa extensão 
de mais ou menos cem metros até um córre
go (sem nome), que é afluente do córrego 
Mandaqui, desce por aquele córrego e pelo 
córrego Mandaqui até a rua Zilda (n. o.) 
(alto da Casa Verde), rua Estela (n. o. l 
tôda a extensão, desembocando na estrada 
da Cachoeira, a qual segue na direção Sul, 
até a estrada do Piqueri de Baixo (ou da 
Balsa) seguindo por esta até encontrar a 
rua B~rtolomeu do Canto, rua Antonio de 
Couros (na Freguesia do O - arruamento 
da Vila Albertina), segue por esta até encon
trar a rua Pascoal da Costa, por esta até 
defrontar com a rua Francisco Pedro Xa
vier, rua Manuel de Morais Navarro, rua 
Javaraú (n. o.l, atravessando a rua Itabe
raba, segue pelo caminho que liga esta rua 
à rua Professor Machado, e pelo caminho 
que constitui um prolongamento dessa rua 
numa extensão aproximada de 800 metros 
onde atinge um caminho, pelo qual vai até 
a linha de transmissão da Light, seguindo 
por esta linha de transmissão em direção 
Oeste até a Estrada de Fêrro S. P. R., por 
esta na direção Sul, até a margem do rio 
Tietê, descendo por êste até. a estrada ?os 
Remédios, na (balsa), avemda Leopoldma 
(n. o.), rua Bremen (n. o.), rua Taquerem
bó Passo da Pátria e pela estrada de PJ
nh'eiros, estrada. das Boiadas, rua Coropé, 
até a rua Vupabuçu e seu prolongamento 
até a ru::~. do Sumidouro, rua Eugênio de Me
deiros rua Pais Leme e seu prolongamento 
na di;eção S. O., atravessando o rio Pinhei
ros até a rua Pirajuçara pela qual segue até 
a avenida Dr. \Tital Brasil em direção N. O. 
até a linha de fôrça da Light, acompanha 
esta linha em direção Sul até a estrada São 
Paulo-Paraná, seguindo por esta e pela rua 
Butantã até o rio Pinheiros, sobe por êste 
até o rio Guarapiranga, e por êste as com
portas de descarga da Reprêsa Velha de 
Santo Amaro (Reservatório Guarapiranga), 



segue pelo eixo da Barragem até o seu ex
tremo, e dal em linha reta à cabeceira do 
córrego Jabacaguerra; desce por êste até o 
rio Jurubatuba ou Rio Grande, desce pelo 
mesmo até a confluência com o Ribeirão do 
Aterrado, sobe pelo Ribeirão até o ponti
lhão da estrada do Aterrado, daí sobe à 
et.querda pelo galho do Ribeirão até encon
trar a Auto-Estrada, segue por esta até a 
rua Joaquim Nabuco, antiga Franklin Pe
reira de Sousa, segue por esta à direita até 
a estrada do Jabaquara, e segue pela refe
rida estrada até a avenida do mesmo nome, 
avenida Conceição até a rua sem nome (n. 
o.l, fronteira à cabeceira do córrego Agua 
Vermelha, pelo qual desce até o rio Ipiran
ga, descendo por êste até a linha de trans
missão da Light, segue por esta até o córre
go do Capão do Rego, descendo por êste 
até a lagoa situada no fim da rua Bom Pas
tor, contorna a lagoa pelo lado Sul, até atin
gir a ponte, início dêste perímetro (artigo 
2.0 , Ato 1.057 de 1936). 

Art. 6.0 - A área suburbana da cidade de 
São Paulo fica compreendida dentro da se
guinte linha perimétrica; começa na con
fluência do rio dos Meninos com o rio Ta
manduateí, a Sudeste do centro da cidade, 
sobe o rio Tamanduateí pela sua margem 
esquerda, até defrontar, na Vila Califórnia, 
o ponto em que a linha de transmissão da 
Light and Power toca pela terceira vez sua 
margem direita; segue dêste ponto em linha 
reta, numa extensão de cêrca de quatrocen
tos e quarenta metros, até o fim da avenida 
Dr. Giaccaglini; segue por esta até o seu 
cruzamento com a rua Taquaritinga, por 
esta e seu prolongamento em linha reta, até 
alcançar um córrego sem nome, afluente do 
Ribeirão da Mooca; desce por êste até o Ri
beirão da Mooca, subindo o mesmo até de
frontar o prolongamento da rua Lessing, na 
Vila Ivone; sobe por êste prolongamento e 
pela rua Les.sing, até a estrada de Sapopem
ba, sob por esta numa extensão de cêrca de 
seiscentos e trinta metros, até defrontar o 
prolongamento da avenida Renata; segue 
por êste prolongamento e pela avenida Re
nata, até a estrada Velha do Caguaçu, pela 
qual desce, numa extensão de cêrca de se
tenta metros até alcançar, à direita, uma 
rua sem nome, fronteira a uma das cabe
ceiras do córrego da Agua Funda; desce por 
esta rua sem nome e pela cabeceira do cór
rego Agua Funda, até o mesmo córrego, pelo 
qual desce até à sua foz no rio Aricanduva; 
sobe por êste até um córrego sem nome 
além do prolongamento da rua Brasília Pe
reira de Melo; sobe por êste córrego até 
a sua cabeceira e daí, em linha reta, até o 
início da Tua Ribeiro de Barros, na estrada 
de Guaiaúna; segue por esta e seu prolonga
mento até o Ribeirão de Gamelinha, pelo 
qual desce numa extensão, em linha reta, de 
cêrca de 170 metros até à confluência com 
um córrego sem nome, em sua margem di
reita; sobe por êste e pelo seu galho, à di
reita, até à cabeceira do mesmo; daí prosse
gue em linha reta, numa extensão de cêrca 
de 540 metros, até o alto do espigão, na cota 
809,7; segue daí, em linha reta, numa ex-

tensão de cêrca de 450 metros, até alcançar 
a cabeceira de um córreg-o sem nome, à di
reita, entre as cotas 780 e 785, córrego êsse 
subafluente do Ribeirão da Gamelinha; des
ce por êste córrego e pelo afluente do 
Ribeirão da Gamelinha, até encontrar a 
linha tronco da E. F. C. B.; sobe 
por esta numa extensão de cêrca de 
1.380 metros, até encontrar uma rua 
sem nome, pertencente à Vila Ré; segue por 
esta numa extensão de 1.100 metros, até o 
Ribeirão Franquinho ou Santa Luzia, pelo 
qual desce contornando, pela margem direita 
uma lagoa junto à sua foz, onde encontra 
o Ribeirão Ponte Baixa; sobe por êste numa 
extensão, em linha reta de cêrca de 70 me
tros, até um seu afluente, sem nome, da sua 
margem direita; sobe por êste e pelo seu 
galho, à esquerda até a estrada do Cangaíba; 
desce por esta estrada numa extensão de 
cêrca de 900 metros até defrontar as cabe
ceiras de um córrego sem nome, que margeia 
o Jardim de Piratininga; desce por êste cór
rego sem nome, até â variante da E. F. C. B.; 
por esta variante, numa extensão de cêrca 
de 180 metros, até à rua Adelino Linhares e 
por esta. até o seu fim numa extensão de 
cêrca de 570 metros, daí margeando à direita 
um braço morto do rio Tietê, numa extensão 
total de cêrca de 640 metros e atinge a mar
gem direita do rio Tietê; desce pela mar
gem direita do rio Tietê, na divisa do Mu
nicípio, até o rio Guapira ou Cabuçu de 
Cima; ·sobe pela margem esquerda do rio 
Guadira ou Cabuçu de Cima, seguindo as 
divisas do Município até defrontar o rio Pi
queri; sobe por êste até encontrar o ter
ceiro afluente de sua margem direita a uma 
distâncm de cêrca de 2.300 metros de sua 
foz; sobe por êste afluente e pelo seu galho 
à esquerda até a cabeceira do mesmo; daí 
em linha reta, numa extensão de cêrca de 
300 metros, atravessa um divisor de águas, 
atingindo a cabeceira de um córrego afluen
te do ribeirão Tremembé, junto à estrada 
para Guapira; desce por êste afluente até 
à estrada para GuaniTa; segue a mesma es
trada, em direção 0., até à avenida Pedro 
Vicente e por esta até o ribeirão Tremembé; 
segue por êste ribeirão até à rua Santa Cruz; 
por esta até encontrar o ramal da pedreira 
âo Tramway da Cantareira segue por êste 
ramal até à linha tronco do Tramway da. 
Cantareira e por esta até à variante do 
Horto Florestal; pela variante do Horto Flo
restal até encontrar a estrada da Parada 
Pinto; sobe por esta estrada, numa extensão 
de cêrca de 400 metros até defrontar, à di
reita, a cabeceira de um córrego afluente 
do rio Guaraú; desce por êste afluente e 
pelo rio Guaraú até a sua foz no rio Cabu
çu de Baixo; desce por êste até a estrada, em 
direção 6., até o entroncamento com outra 
estrada junto à Capela de Itaberaba; dai 
segue em linha reta, numa extensão de cêrca 
de 140 metros, até as cabeceiras de um cór
rego sem nome, afluente do rio Verde; desce 
por êste córrego sem nome e pelo rio Verde, 
até a estrada do Congo; e por esta estrada, 
em direção Norte, numa extensão de cêrca 
de 330 metros, até o entroncamento de urna 



estrada sem nome que vai à Vila Pereira 
Barreto; segue por esta estrada até o cór
rego sem nome que passa em frente à Vila 
Palmeiras; sobe por êste e pelo seu galho 
à esquerda, margeando pela esquerda uma 
lagoa por êle formada, numa extensão de 
cêrca de 60 metros, até encontrar um ca
minho que vai à rua de acesso ao Sanató
rio Pinel; desce por esta rua até a estrada 
de Campinas, e por esta até a estrada do 
Mutinga; segue pela estrada do Mutinga, e 
pda estrada para Pirituba, até a estrada 
do Mutinga; e por esta, atravessando o rio 
Tietê, até a estrada de Ferro Sorocabana; 
segue por esta Estrada até encontrar a es
trada de !tu, pela qual volta até o antigo 
trecho da estrada de Osasco; percorre êste 
antigo trecho até a estrada de Osasco, en
trando novamente na estrada de Itu; segue 
por esta estrada até a rua Pereira do Lago, 
na Vila Gomes e segue pela rua Pereira do 
Lago, até a confluência de dois cotTegos 
cêrca de 120 metros da estrada de Itu, segue 
pelo córrego à esquerda e pelo seu g·alho, 
ainda à esquerda até à sua cabeceira, e, dai, 
numa extensão de cêrca de 170 metros, em 
linha reta, até a estrada de São Paulo-Pa
raná; desce por esta, até a estrada de Cotia, 
por esta até a estrada do M'Boi e por esta, 
numa extensão de cêrca de 70 metros, até a 
linha de transmissão da Light and Power, 
segue por esta linha de transmissão, em di
reção Sul, até encontrar a estrada para o 
Morumbi e por esta estrada, ainda em dire
ção S., atravessando a fazenda do Morumbi; 
até o entroncamento com a avenida rio Mo
rumbi; dêste ponto, segue em linha reta, 
aproximadamente paralela ao canal do rio 
Pinheiros, numa extensão de cêrca de 3.800 
metros, até o entropcamento da estrada do 
circuito de Itapeçerica com uma estrada que 
vem da estrada· de M'Boi passando pela Vila 
Andrade; dêste entroncamento, segue em 
linha reta, numa extensão de cêrca de 2.900 
mf':tros até o entroncamento da estrada do 
Embu-Mirim, com a estrada que vem de 
Guaviratuba, ponto êste que se encontra dis
tante em linha reta, da comporta da reprêsa 
dP Guarapiranga, cêrca de 800 metros; se
gue pela estrada do Embu-Mirim até a es
trada de Itapecerica; segue por esta, pela 
estrada da Riviera e pelo espigão, até a pon
ta mais ou Sul do Itaupu; dêste ponto, 
atravessa a reprêsa do Guarapiranga até 
a barra do ribeirão das Pedras, pelo qual 
sobe até o pontilhao da estrada do Pare
lheiro; segue por esta estrada, até a nova 
auto-estrada de Interlagos e por esta, até 
o cruzamento com a estrada de Jabaquara 
a Santo Amaro; por esta estrada, segue até 
o pontilhão sôbre o córrego do Cupecê e por 
êste córrego, até o antigo Caminho do Mar, 
por êste, até a bifurcação com a avenida da 
Conceição; desce pela avenida da Conceição, 
até a rua G. Braga, e por esta até a rua Eu
lália; segue pela rua Eulália, <J,té a rua das 
Pérolas, voltando pela rua das Pérolas até 
a estrada divisória do Parque da Agua Fun
da., segue a estrada divisória. do Parque da 
Agua Funda, contornando o mesmo, até 
um caminho que sai à esquerda, cêrca 

de 120 metros abaixo do marco de trian
gulação n.o 718 da planta da S. A. R. 
A. ; segue êste referido caminho até a 
estrada do Curral Pequeno, e pela es
trada do Curral Pequeno, até entron
car com a estrada N. S. das Mercês; dai 
segue, em linha reta, numa ex~ensao de 
cêrca de 530 metros, até a cabeceu·a de um 
córrego sem nome, afluente do córrego dos 
Meninos, que forma uma lagoa, junto do 
Caminho do Mar; desce por êste córrego, 
seguindo pela margem esquerda da lagoa, 
até o Caminho do Mar; atravessa o Caminho 
do Mar e segue rumo N. pela estrada do 
Vergueiro, até a estrada para São João Clí
maco; segue pela estrada para São João 
Climaco até a estrada das r,ágrimas, dai 
segue, ~m linha reta, numa ext~ns~o de 
cêrca de 300 metros, até a confluencm dos 
galhos mais elevados de um córrego sem 
nome, afluente do rio dos Meninos; desce 
por êste córrego até o rio dos Meninos e por 
êste, pela 5Ua marg·em direita, até a con
fluência com o rio Ta.manduatei, onde tem 
início êste rerímetro (art. 2.0 Decreto-lei 
25, de 30-3-1940). 

Art. 7.0 - A área descrita no artigo ante
rior fica equiparada à 3." subdivisão da zona 
urbana do Municipio a que se refere o artigo 
2.0 , letra «Co>, do Ato n.0 1.057, de 7 de abril 
de 1936', para todos os efeitos legais (art. 1.0 
Decreto-lei 78, de 18-2-1941). 

Parágrafo único - O lançamento e arre
cadação do impôsto territorial sôbre a área 
a que se refere êste artigo só vigorarão a 
part1r do exercício de 1941, nos térmos do 
art. 47 du Decreto-lei Estadual n.0 11.800, 
de 31 de dezembro de 1940 (art. 1.0

, § único, 
Dec.-lei 78/41). 

Art. 8.0 - A área compreendida entre os 
limites da zona suburbana e os do Municí
pio constitui a zona rural (art. 2.0

, § 1.0
, 

Ato 1.057/36; artig·o 2.0, Dec.-lei 25/40; 
art. Lo, Dec.-lei 78/41). 

TíTULO IH 

CAPíTULO I 

DA FASE INFORMATIVA DOS PROCES
SOS <DO RECEBIMENTO, AUTUAÇÃO E 

REGISTRO DOS PROCESSOS) 

Art. 9.0 - Tôdas as petições, memoriais, 
ofícios e demais papéis que devam constituir 
matéria de expediente e devam ser sujeitos 
ao conhecimento do Prefeito ou de outra 
autoridade administrativa municipal, serão 
inicialmente entregues ao Protocolo Geral, 
para a competente numeração e autuação. 

§ 1.0 - Os papéis internos, iniciados nas 
diversas unidades de serviços da Prefeitura, 
estão também sujeitos ao dispositivo supra, 
no momento em que tenham andamento, is
to é no momento da salda da unidade ini-' . cial, quando passarão pelo Protocolo, a ftm 
de serem numerados e autuados. Se o papel 
não tiver sido autuado, e fôr assim levado a 
despacho coletivo a autuação se fará após 
êsse despacho, no momento em que o proces
so sair da unidade, e, portanto, desde logo, 



quando o papel deva ficar em poder do che
fe surerior. 

§ 2." -- Os 10fícios ou quaisquer papéis 
'lecebidos diretamente pelos diversos De
partamentos ou suas unidades e pelo Ga
binete do Prefeito, imediatamente após a 
sua abertura, deverão ser encaminhados ao 
Protocolo Geral, a fim de serem autuados, 
não sendo permitido o respectivo anda
mento sem a devida autuação, salvo or
dem escrita do Prefeito. Quando êsses pa
péis, pela sua natureza, exigirem andamen
tc urgente, o Diretor do Departamento ou 
Chefe de Divisão, que os haja recebido, 
disso fará menção no próprio despacho de 
encaminhamento. a fim de que os mesmos, 
no Protocolo Geral, tenham preferência na 
autuação. (Art. 21 do Ato n.0 996, de 
8-1-1936). 

§ 3. 0 - Ficam isentos das exigências 
dêste artigo : 

al - os pedidos de "habite-se" ou "vis
to» das construções terminadas que, preen
chidas as formalidades estabelecidas para 
as petições em geral, dos têrmos das letras 
<<a» e «Íl> do artigo seguinte, deverão ser 
diretamente entregues à Subdivisão de Fis
ca1ização de Obras Particulares; 

bl - as comunicações sôbre início de 
construção, mudança .de construtor, con
trato de eletricista e encanador, as quais, 
feitas em duas vias e paga a taxa de expe
diente, serão entregues diretamente à Sub
divisão de Aprovação de Plantas; 

cl - as comunicações de modificações 
admitidas pelo <,Código de Obras» (Ato 663, 
de 1934), as quais feitas em duas vias e 
com os documentos exigidos, depois de paga 
a taxa de expediente, serão entregues di
retamente na Subdivisão de Aprovação de 
Plantas;· 

dl - os pedidos de «Visto» de alinha
mento, previsto pelo :ato 663, os quais,, 
depois de paga a taxa de expediente, serão 
entregues na Subdivisão de Topografia e 
Cadastro; 

el - os pedidos de licença para espetá
culos e divertimentos públicos terão o cará
ter de petição, dispensados, porém, da exi
gência do artigo seguinte, letra «f», serão 
entregues diretamente à Secção de Diver
timentos Públicos do Departamento da Fa
zenda, que, posteriormente, providenciará 
a respectiva autuação em entendimento 

· com o Protocolo Geral. (Art. 1.0 do Ato 
n.0 1.124, de 30-6-1936). 

§ 4.0 
- Os papéis mencionados nas le

tras «a», «h>>, «C» e «d», do § anterior, po
derão, entretanto, por conveniência de ser
viço, ser entregues à repartição previa
mente desig·nada pelo Diretor do Depar
tamento de Obras. 

§ 5.o - As petições e ofícios de conces
sionários de serviços públicos serão pre
viamente entregues à Divisão de Utilidade 
Pública, que os remeterá ao Protocolo Ge
ral para serem numerados e autuados, 

sendo que, quanto aos ofícios, só serão eles 
autuados quando aquela Divisão o entender 
necessário. 

§ 6.0 
- As defesas escritas contra aplica

ção de multas e os recursos ao Prefeito das 
decisões proferidas nessas Defesas, depois 
de preenchidas as exigências do artigo 10 
e seguintes, serão entregues diretamente à 
unidade que aplicou a multa, a qual, no 
caso de se tratar de defesa escrita, fará jun
ção ao auto de multa, e proferirá julgamento, 
e no caso de recurso a êste juntará o auto 
de multa, que já conterá a defesa julgada e 
o encaminhará a quem de direito, por inter
médio do Protocolo Geral, que providenciará 
sua numeração e autuação. (§§ 4.", 5.0 e 6.0 
do artigo 21 do Ato n.0 996, de 7-1-1936). 

Art. 10 - Nenhum papel será recebido, se 
r:ão preencher as seguintes condições: 

al - ter a altura de 33 cms. e a largura 
de 22 cms., ficando à esquerda uma marg·em 
de 5 c1ns., na qual nada se escreverá. Quando 
fôr ocupado o verso da fô1ha, esta margem 
ficará à direita; 

bl - trazer um espaço de 5 cms. entre o 
dístico de encaminhamento e o início da pe
tição, reservado ao serviço de protocolo; ex
cetuam-se os mapas, plantas e documentos 
semelhantes, que serão todavia, dobrados nas 
dimensões acima, quando a sua natureza o 
permita e de forma que se possa desdobrar 
sem necessidade de destacá-lo dos papéis 
restantes; (letra «b» do art. 22 do Ato n. 0 996, 
de 8-1-1936 e art. 5.0 do Ato n." 106, de 
24-2-1931): 

cl - vir redigida em têrmos convenientes 
e datilol'(rafadas ou manuscrita com tinta 
azul-preta; 

dl - ser assinada pelo interessado ou por 
seu bastante procurador; 

el - ser a firma do interessado ou de seu 
procurador reconhecida por tabelião; 

fl - quando a assinatura fôr de procura
dor ou de representante legal de pessoa ju
rídica, dever-se-á juntar o documento com
provante de tal qualidade, revestido das for
malidades legais, salvo se tal documento já 
se encontrar arquivado na secção competente 
do Protocolo; 

g) - vir acompanhado de prova de paga
mento da taxa de expediente; 

hl - vir acompanhado dos documentos 
exigidos por lei; 

i) - trazer em seu texto, alêm das decla
rações e esclarecimentos por ventura exi
gidos, em cada caso, pelas leis e posturas 
municipais, o enderêço do requerente, com 
o respectivo telefone, se o tiver; 

jl - o nome do construtor responsável, 
nos processos relativos a construções em ge
ral. (Letras <:C» a «j » do art. 22 do A to 
n° 996, de 8-1-1936). 

§ 1.0 - Além dos requisitos acima exigi
dos, deverão os requerimentos trazer, sempre 
que possível, no alto da fôlha e antes de 
qualquer dístico de encaminhamento, a indi-



·Cação do nome do requerente, o objeto do 
requel'imento, e tratando-se de obra ou de 
execução de quaisquer serviços, o local onde 
os mesmos devam ser executados. (§ único 
cio art. 22 do Ato n.0 996, de 8-1-1936, modi
ficado pelo art. 1.0 do Ato n.0 1.124 de 
30-6-1936). 

§ 2.0 
- Quando se tratar de construção de 

casa operária, nos termos dos artigos 56 e 
57 do Ato n.o 663, deverá o requerimento 
trazer todos os esclarecimentos e formalida
des prevista 5 neste artigo, inclusive o paga
mento da taxa de expediente, alem de vir 
previamente visado pela Divisão de Aprova
ção de Plantas e Obras Particulares. (Art. 
1.0 , § 2°, do Ato n. 0 1.124 de 30-6-1936). 

§ 3.0 - Exeetuam-se das exigências da 
letra «e» as faturas de fornecimento à Pre
feitura e os documentos que instruirem as 
prestaç-ões de contas dos funcionários muni
cipais e a 2.a, 3.a, 4." e 5." vias das peças 
gráficas a que se refere o artigo 62 do Ato 
n.0 663 de 1934. (Art. 1.0 , do ato n.o 216, de 
31-7-1931). 

§ 4.0 
- Além da exceção mencionada no 

parágrafo 3°, serão admitidas na Prefeitura, 
isentas de reconhecimento das firmas, as 
carteiras de identidade expedidas por de
partamentos oficiais da União, do Estado e 
dos Municípios, eomo preceitua o artigo 3.0 , 

do Decreto Estadual n.0 5.198, de 18 de se
tembro de 1931. (Art. 2.0 do Ato n.0 242, de 
24-9-1931). 

Art. 11 - Não são exig·íveis os reconheci
mentos das firmas que não sejam essenciais 
e indispensáveis à validade de documentos, 
assim como as dos funcionários municipais 
que em virtude de seus cargos, os tenham 
assinado (Art. 3.0 do Ato 11.0 311, de 
12-2-1932). /. 

Art. 12 - Quando um mesmo interessado 
tenha, por exigência de leis municipais, de 
firmar, além c:la petição, os documentos que 
a acompanham, só é obrigado a fazer re
conhecer a firma da petição. (Art. 4.0 do 
Ato ll.0 311, de 12-2-1932). 

Art. 13 - Os requerimentos dos funcioná
rios municipais qualquer que seja o assunto 
tratado, ficam isentos do reconhecimento da 
firma. (Art. 1.0 do Ato n.0 427, de 2-3-1933). 

Parágrafo único - Não serão recebidos os 
papéis que não obedecerem a tôdas as dispo
sições dos artigos 10 e 13 e seus parág-rafos. 
(§ 4° do art. 6.0 do Ato n.0 106, de 24-2-1931). 

A1't. 14 - Recebido o papel e verificado 
preencher o mesmo as condições dos artigos 
lO a 13, será êle numerado depois de ano
tados com carimbo, a data e hora de sua en
trada e o número de documentos que o acom
panhem, fornecendo-se, a quem o apresen
tar, uma cartão-recibo no qual conste, além 
do número do papel, data e hora de sus 
entrada, o nome do requerente e o número 
de documentos juntos. 

§ 1.0 
- A numeração dos processos será 

por séries anuais. 
§ 2.0 

- Somente mediante apresentação do 
cartão-recibo serão fornecidas aos interessa
dos, informações relativas ao andamento dos 
processos. 

§ ~.0 ·-- Em caso de perda ou extravio do 

cartão-recibo, fornecer-se-á ao interessado 
vma segunda via mediante pagamento da 
taxa de Cr$ 2,00. 

§ 4.0 - Para os papéis internos orig·inais . 
de qualquer das unidades de serviço, não 
serão fornecidos cartões-recibos. Esses pa
péis serão enviados para numeração ao Pro
tocolo Geral, por meio de livro de carga, dos 
quais constará uma súmula de cada papel, 
devendo o protocolo, à margem dela, ano
tar, o respectivo número, a data e hora em 
que foi protocolado. 

§ 5.0 - Os papéis porventura recebidos, 
a.pesar de não preeneherem as condições dos 
s.rtigos 10 a 13, serão arquivados por aban
dono, por despacho do Protocolo Geral, se 
o interessado, chamado três vezes pelo jornal 
oficial e uma vez por memorandum, não 
ccmparecer no prazo de trinta dias para sa
nar a falta. (Art. 23 do Ato n.0 996, de 
8-1-193ô). 

Art. 15 - Recebido e numerado, será o 
papel imediatamente. autuado e a seguir 
diretamente -enviado à unidade de serviço 
que dêle deva tomar conhecimento em pri
meiro lugar. 

Parágrafo único - Essa remessa se fará 
pela ordem de entrada de papéis. (Art. 24 do 
Ato n.O 996 de 8-1-1936). 

CAPíTULO 11 

DO DESENTRANHAMENTO E DEVOLU
ÇÃO DE DOCUMENTOS 

Art. 16 - O desentranhamento de do
cumentos far-se-á mediante requerimento, 
competindo ao Diretor do Departamento do 
Expediente e do Pessoal decidir sôbre o 
pedido. 

Parágrafo único - O desentranhamento e 
a devolução de documento ao interessado se
rão feitos pelo Protocolo Geral. (Art. 43 do 
Ato n. 0 996, de 8-1-1936). 

Art. 17 - O desentranhamento dependerá 
de traslado: 

a) - sempre que o processo não esteja 
findo, salvo se o pedido de desentranhamento 
importar em desistência tácita do prossegui
mento do processo; 

b) - quando o documento, cujo desen
tranhamento se pedir, se relacionar com a 
garantia, prova ou segurança de algum di
reito patrimonial da Municipalidade; 

c) - quando, em geral, a ausência do 
documento possa ser prejudicial ao bom an
damento e decisão do processo ou aos inte
rêsses do municipio ou de terceiros. (Art. 44 
do Ato n.o 996, de 8-1-1936). 

Art. 13 - Será ouvido o Departamento 
Jurídico Municipal sempre que houver dú
vida sôbre a admissibilidade do desentranha
mento ou a necessidade do traslado. (Art. 45 
do Ato n.0 996, de 8-1-1936). 

Art. 19.-.0 traslado será autenticado pelo 
chefe do Protocolo Geral, pagando o interes
mdo, além dos emolumentos de desentra
nhamento e busca, de acôrdo com as tabelas 
em vigor, a rasa do traslado, à razão de 
Cr$ 0,10 por linha datilografada. (Art. 46 do 
Ato n.O 996, de 8-1-1936!. 



Art. 20 - Efetuado o desentranhamento, 
o funcionário competente fará no respectivo 
processo, menção dos documentos desentra
nhados, de sua numeração por fôlha e do 
motivo do desentranhamento. (Art. 47 do 
Ato n.0 996, de 8-1-1936). 

Art. 21 - A restituição de qualquer do
cumento somente será feita à própria parte 
interessada ou a mandatário ou represen
tante seu, com poderes especiais para rece
bê-lo. 

§ 1.0 
- A prova de qualidade de manda

tário ou de rer:resentante far-se-á pela jun
tada do documento que a comprove. Tratan
do-se, porém, de procuração por instrumento 
público, bastará simples exibição dela, fa
zendo o funcionário, no respectivo processo, 
a anotação do tabelião, livro, fôlha e data em 
que foi lavrada e os nomes do mandante e 
do mandatário. 

§ 2.0 
- Se o requerimento foi assinado por 

mandatário ou representante da parte in
teressada, e o instrumento de mandato esti
ver arquivado no arquivo especial de manda
tos, no Protocolo, dispensar-se-á a exigência 
do parágrafo 1.0 dêste artigo. 

§ 3.0 - Quando os documentos forem de
volvidos aos interessados ou aos seus repre
sentantes ou mandatários, assinarão êstes, no 
processo, o competente recibo. (Art. 48 d<' 
Ato n. 0 996, de 8-1-1936). 

Art. 22 - Ressalvados os casos do artig·o 
17 serão desentranhados na unidade de ser
viço onde se encontrarem, independentemen
te de requerimento escrito, por determinação 
do Chefe de Secção ou autoridade que lhe 
seja hieràrquicamente superior: 

a) - as peças gráficas, memoriais cálcu
los, escritmas e outros documentos ~xigidos 
pelo «Código de Obras» (Ato 663, de 1934) e 
leis posteriores complementares; 

bl - os passaportes passados pelas auto
ridades consulares nacionais e estrangeiras; 

cl - os documentos de que na adminis
tração se haja feito reg1sto na forma com
petente. 

Parágrafo único - Os documentos mencio
nados na letra «a», supra, serão desentra
nhados e devolvidos ao interessado, inde
pendentemente do pagamento de quaisquer 
emolumentos, salvo se o processo respectivo 
já estiver arquivado. (Art. 49 do Ato n.O 996, 
de 8-1-1936). 

Art. 23 - Tratando-se de documentos 
anexados aos processos de aprovação de plan
tas, sua retirada poderá ser feita pelo cons
trutor responsável, desde que não haja, no 

, requerimento, disposição em contrário da 
parte interessada. (Art. 50 do Ato n.0 996, de 
8-1-1936). 

Art. 24 - Quando, por necessidade do ser
viço, devidamente justificada, deva algum 
documento ser retirado do processo, o desen
tranhamento se fará na unidade de serviço 
onde o processo se encontrar, independen
temente de traslado. 

Parágrafo único - Do processo ficará cons
tando, além das declarações a que se refere 
o artigo 20, o destino dado ao documento 
retirado. (Art. 51 do Ato n.0 996, de 8-1-1936). 

CAPíTULO 111 

DA CHAMADA DOS INTERESSADOS 
PARA ESCLARECIMENTOS 

Art. 25 - Sempre que os processos esti
verem incompletos, ou nêle haja inexatidões 
ou equívocos que devam ser retificados, a 
unidade de serviço, que verificar sua exis
tência, chamará os interessados para tal 
fim. (Art. 59 do Ato 11.0 996, de 8-1-1936). 

· Art. 26 - Idêntica providência será ado
tada sempre que houver necessidade de es
clarecimentos ou de cumprir-se qualquer for
malidade essencial ao andamento do pro
cesso. (Art. 60 do Ato n.0 996, de 8-1-1936). 

Art. 27 - A chamada dos interessados se
rá feita por publicação no «Diário Oficial». 

§ 1.0 - Para êsse fim, a competente uni
dade de serviço organizará uma lista em 
duas vias, da qual constem o número do pro
cesso, o nome do interessado e o motivo pelo 
qual é solicitado o seu comparecimento. 
A primeira via será .remetida ao Protocolo 
Geral que fará nas respectivas fichas a ano
tação devida e a segunda à Secção de Expe
diente do Departamento do Expediente e do 
Pessoal, para a competente publicação. 

§ 2° -· A remessa de ambas as vias acima 
referidas efetuar-se-á pelo modo estabeleci
do para a remessa das listas de despachos 
(Art. :35). (Art. 62 do Ato n.0 996, de 
8-1-1936). 

Art. 28 - Sem prejuízo das providências 
acima determinadas, poderá a unidade de 
serviço, por telefone ou por memorando, 
convidar o interessado a comparecer. (Art. 63 
do ato 11.0 996, de 8-1-1936). 

Art. 20 - A publicação será feita por três 
vêzes, com intervalo de cinco dias e se, de
curridos dez dias após última publicação, o 
interessado não comparecer, será o processo 
arquivado por abandono. 

Parágrafo único - Tratando-se de maté
ria regulada pelo «Código de Obras» e leis 
suplementares, observar-se-ão os seus dis
positivos. (Ato n,0 663, art. 65 e Ato n.0 018, 
art. 17). (Art. 64 do Ato n.0 996, de 8-1-1936). 

CAPíTULO IV 

DO DESPACHO INDIVIDUAL E DO 
DESPACHO COLETIVO DOS PROCESSOS 

Art. 30 - Na primeira instância os des
pachos serão sempre individuais e coletivos 
nas instâncias superiores. (Art. 70 do Ato 
n,0 906 de 8-1-1936). 

Art. 31 - Os despachos serão claros e pre
cisos, atinentes à matéria do processo, de
vendo solucioná-los de modo definitivo, dis
pensando-se a fundamentação somente 
quando houver referência expressa a pare
ceres e informações constantes do processo. 
(Art. 72 do Ato n.<• 996, de 8-1-193e,). 

Art. 32 - Poderá o chefe superior, por 
conveniência do serviço, adotar em sua uni
dade exclusivamento o despacho individual, 
devendo a remessa dos papéis, neste caso, 
ser processada diretamente pela unidade in
ferior. (Art. 74 do Ato n.0 996 de 8-1-1936). 



CAPiTULO V 

DA PUBLICAÇÃO E DA EXECUÇÃO 
DOS DESPACHOS 

Art. 33 - Somente serão publicados os 
despachos decisúrios e os ordinatórios que 
devam ser levadils ao conhecimento dos inte
ressados, para o bom andamento do processo. 
(Art. 76 do Ato n.0 996, de 8-1-1936). 

Art. 34 - Proferido o despacho, organiza
rá a unidade de serviço, cujo chefe o tiver 
exarado, uma lista em duas vias, da qual de
verá constar o nome do requerente, o número 
e o ano do processo, o assunto de que trate 
e o despacho proferido, com a respectiva 
data. 

Parágrafo único - As duas últimas espe
cificações (assunto e despacho com respecti
va data) deverão ser agrupadas, quando 
houver diversos papéis que tratem de ma
téria de igual natureza e despachos idênticos. 
(Art. 77 do Ato n.O 996, de 8-1-1936. e seu 
parágrafo único). 

Art. 35 - A primeira dessas vias será en
tregue ao Protocolo Geral, para a devida ano
tação e a segunda à Secção de Expediente 
do Departamento do Expediente e do Pes
soal, para a publicação no "Diário Oficial". 

Parágrafo único - Efetuada a remessa das 
listas, por meio de um vale especial de re
messa de lista, seguirá o processo a sua mar
cha normal. (Art. 78 do Ato n.0 996, de 
8-1-19.36). 

Art. 36 - A publicação dos despachos de
verá ser feita no dia imediato àquele em que 
forem proferidos. 

Parágrafo único - Para tal fim, a orga
nização das listas a que alude o artigo 34 
e a sua remessa, serão efetuadas até às 16 
horas, ficando paJ;a as listas do dia seguinte 
os despachos proferidos depois daquela hora. 
(Art. 79 do Ato n.0 996, de 8-1-1936). 

Art. 37 - Quando coletivo o despacho, se
rão as listas organizadas na unidade de ser
viço inferior, cujo chefe tinha levado a des
pacho o respectivo processo. (Art. 80 do Ato 
n.0 996, de 8-1-1936). 

Art. 38 - Os despachos decisórios serão 
comunicados, por inteiro teor, aos interessa
dos que os solicitarem. (Art. 81 do Ato 
n° 996, de 8-1-1936). 

Art. 39 - Se o despacho não tiver sido 
regulamentado, por referir-se expressamente 
a informações ou pareceres constantes do 
processo (Art. 31), serão êstes comunica
dos também aos interessados mas tão so
mente de modo verbal. (Art. 81 do Ato 
n.o 996, de 8-1-1936). 

CAPlTULO VI 

DOS RECURSOS EM GERAL 

Art. 40 - Seja qual fõr a natureza do pro
cesso caberá sempre recurso dos despachos 
decisórios nêle proferidos. (Art. 82 do Ato 
n_0 996, de 8-1-1936). 

Art. 41 - Os recursos serão. julg-ados pelo 
Diretor do Departamento a que estiver subor
dinada a autoridade que tiver proferido o 
despacho recorrido. (Art. 83 do Ato n. 0 996, 
de 8-1-1936). 

Art. 42 - Dos despachos proferidos pelos 
Diretores de Departamento caberá sempre 
recurso ao titular da Secretaria respectiva e 
ao Prefeito Municipal, mesmo nos casos em 
que tais despachos tenham sido proferidos 
em grau de recurso. (Art. 84 do Ato n.O 996, 
de 8-1-1936 e art. 3.0 do Decreto-lei n.0 333, 
de 27-12-45). 

Art. 43 - O prazo para recorrer será: 
a) - de dois meses, dos despachos profe

ridos pelos chefes de secção, chefes de sub
divisão e chefes de divisão; 

b) - de três meses, dos despachos profe
ridos pelos diretores de departamento. 

Parágrafo único - l'!:sses prazos serão con
tados da publicação do despacho no «Diário 
Oficial>,>. (Art. 85 do Ato n.0 996 de 8-1-1936). 

Art. 44 - Da decisão que julgar improce
dente defesa apresentada em processo de in
fração das leis e posturas municipais, cabe 
recurso para o Conselho Municipal de im
postos e taxas, dentro do prazo de 30 (trinta> 
d:as, mediante prévio depósito da quantia 
exigida. (Art. 1.0 d!J.. Lei b..0 4.356 de 
18-3-1953). 

Art. 45 - O prazo para interposição de 
recursos em processos sôbre matéria fisca.l 
em geral, inclusive os de multas, será contado · 
da entreg-a da notificação escrita pelo in
teressado, comprovada pelo recibo (A. R.> 
que será anexado em processo. 

Parágrafo único - Caso se torne impossí
vel a notificação escrita, a decisão será co
municada por publicação na imprensa ofi
cial, a partir da qual se contará o prazo para 
recurso. (Art. 2.0 e § único da Lei n.0 4.356 
de 18-3-1953). 

Art. 46 - Somente poderão recorrer as 
partes interensadas, ou seus representantes ou 
mandatários, devidamente habilitados na 
forma estabelecida neste título (Art, 86 do 
Ato n.0 996 de 8-1-1936). 

Art. 47 - O::; recursos serão interpostos 
por petição dirigida à autoridade que dêl~s 
deva conhecer, nela se menCionando o nu
mero do processo em que foi proferido o des
pacho recorrido. 

§ 1.0 - Entregue a petição ao Pro
tocolo Geral, será ela numerada e autua
da em separado, nos têrmos do art. 15, pro
videnciando-se a ·seguir a sua anexação ao 
processo em que se encontrar o despacho 
rPCOlTidO. 

§ 2.0 - Essa anexação será feita por ini
ciativa do Protocolo Geral ou a pedido de 
qualquer das unidades de serviço que receber 
os autos do recurso. (Art. 87 do Ato n.0 996 
de 8-1-1936). 

Art. 48 - Antes de subirem a despacho, 
snão os recursos informados pela autoridade 
que tiver proferido o despacho e por todos 
os chefes das unidades de serviço hieràrqui
camente colocados entre aquela e a autori
dade que deve conhecer do recurso. (Art. 88 
do Ato n.0 996 de 8-1-1936). 

Art. 49 - Nenhum recurso terá efeito 
suspensivo salvo nos casos expressamente 
determinados em lei. (Art. 89 do Ato n. 0 996 
de 8-1-1936). 



Art. 50 - Sàmente se admitirá pedido de 
reconsideração dos despachos proferidos pelo 
Prefeito Municipal. 

§ 1.0 - Não caberá êsse pedido quanto 
aos despachos proferidos pelo Prefeito em 
grau de recurso. 

§ 2.0 - Não caberá também segundo pe
dido de reconsideração de despacho. (Art. 90 
do Ato n.0 996, de 8-1-1936). 

Art. 51 - Salvo os casos da lei 11° 2484, 
de 16 de dezembro de 1935, os despachos do 
Prefeito Municipal em grau de recurso, ou 
em pedido de reconsideração de despachos, 
encerram definitivamente a instância admi
nistrativa. (Art. 91 do Ato n.0 996, de 
8-1-1936). 

CAPiTULO VII 

DA ENTREGA DEFINITIVA DE PAPEIS 

Art. 52 - Os papéis, uma vez entregues ao 
respectivo funcionário, não poderão ser re
tirados; seguirão sua marcha necessária até 
despacho final. 

Parágrafo único - Os peticionários pode
rão sustar essa marcha mediante nova peti
ção nesse sentido, que traga também as in
dicações necessárias, relativas ao objetivo a 
que se refere. (Art. 7.o do Ato n.0 106, de 
24-2-1931). 

CAPiTULO VIII 

DAS CERTIDOES 

Art. 53 - Nas certidões dactilografadas os 
emolumentos serão, pela rasa, além da nar
rativa, os de dez centavos por linha de ex
tensão usual. (Art. 1.0 do Ato n.0 909, de 
24-8-1935). 

Art. 54 - Os emolumentos de busca serão 
cobrados adiantadamente, no ato do pedido 
da certidão, quando no requerimento fôr 
mencionado o ano. - Não havendo indica
ção do ano, cobrar-se-ão Cr$ 10,00, ficando 
sujeito à diferença que houver, de acôrdo 
com a tabela, que será cobrada no ato da 
entrega da certidão. (Art. 17 da Lei 1.467, 
de 31-10-1911). 

Art. 55 - Tôda certidão de documentos 
que estiverem arquivados será passada e as
sinada pelo funcionário encarregado do ser
viço, e subscrita pelo diretor, cobrando-se os 
emolumentos marcados na lei. (Artigo 18 do 
Ato n.0 106, de 24-2-1931). 

Art. 56 - Os emolumentos devidos pelas 
certidões referidas nos artigos anteriores, são 

. os seguintes: 
Busca de papéis arquivados ou parados, 

achando-se o papel buscado, de 2 
a 12 meses ..................... . 

de mais de 12 meses a 3 anos ..... . 
de mais de 3 anos a 5 anos ...... . 
dr mais de 5 anos a 10 anos ...... . 
de mais de 10 anos a 20 anos ...... . 
de mais de 20 anos a 30 anos ..... . 

5,00 
10,00 
15,00 
20,00 
30,00 
50,00 

Não se achando o papel buscado, cobrar
se-á a metade da respectiva taxa. 

Passados 30 anos, a parte indicando o 
ano, qualquer que seja o tempo decorrido: 
Achando-se o papel . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 

Não se achando o papel . . . . . . . . . . . . 20,00 
Passados 30 anos, não havendo indicação 

do ano pela parte: 
Achando-se o papel de 30 anos a 

50 anos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,00 
De mais de 50 a 100 anos . . . . . . . . . . 300,0C 
Mais de 100 anos .................... 500,00 
Não se achando o papel . . . . . . . . . . 50,00 

(Artigo 14, da Lei n.0 2.768, de 29-10-1924). 
Art. 57 - Busca de livros, pagará a me

tade das taxas estabelecidas para a busca 
de papéis. (Art. 45, da Lei n.0 493 de 
26-10-1900). 

Nota: - Os emolumentos de busca serão 
cobrados adiantadamente, no ato do pedido 
da certidão, quando no requerimento fôr 
mencionado o ano. Não havendo indicação do 
ano, cobrar-se-á Cr$ 10,00, ficando sujeito 
à diferença que houver de acôrdo com a ta
bela, que será cobrada no ato da entrega 
da certidão. (Art. 17 da Lei n.0 1.467, de 
31-10-1911). 

Art. 58 - Fica a Di'llisão de Arrecadação 
do Departamento da Receita autorizada a 
passar, independentemente de despacho, a 
pedido verbal, certidões sôbre pagamento de 
impostos municipais. para os fins do artigo 
1.137, do Código Civil, devendo o interessado 
dar, com precisão, o nome do proprietário 
e a situação do imóvel (Art. único do Ato 
n.0 1.034, de 4-1-1917) - (Art. 10 do Decreto 
lei n.0 347 de 13-2-1947 e Decreto-lei n.O 394, 
de 8-2-1947). 

Art. 59 - Pelas certidões de impostos, em 
se tratando de um só imóvel, serão cobrados 
os seguintes emolumentos: 
Busca ............................. . 
Narrativa .......................... . 
Rasa (27 linhas em folhas impressas) 

TOTAL 

Em se tratando de mais de um imóvel, 

20,00 
10,00 

2,70 

32,70 

cada excedente ao primeiro . . . . . . 5,00 
(Art. 1.0 do Ato n.0 1.394, de 31-3-1938) 
Art. 60 - Só se admitirão em um mesmo 

pedido referentes a mais de um imóvel, 
quando forem todos do mesmo proprietário. 
(Art. 2.0 do Ato n.0 1.394, de 31-3-1938). 

Art. 61 - Para o efeito de se expedirem 
certidões negativas necessárias à celebração 
de escrituras de alienação dos imóveis sujei
tos a tributos municipais, deverá o contri
buinte antecipar o pagamento dos impostos 
e taxas relativos a todo o exerc!cio (pará
grafo único do artigo 7.0 do Ato n.0 1.327, 
de 5-1-1938). 

TlTULO IV 

DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

CAP1TULO I 

GENERALIDADES 

Art. 62 - A aquisição de todo material, 
destinado aos serviços municipais, será feita 
pela Comissão de Compras, salvo as de com
Pf,tência da Comissão de Compras do Hospi
tal Municipal - (Art. 86, do Ato 1.146, de 
4-7-1936 e Lei n.0 4.471, de 18-5-1954). 



Art. •53 - ComTJete à Comi·s-são de Com
pras do Hospital Municipal <C. C. H.), cria
da pelo artigo 16 do Decreto-lei n.0 360, de 
13 de setembro de 1946, cuja redação foi al
terada pelo artigo 30 do Decreto-lei n.0 404, 
de 8 de março de 1947: 

a) - julgar as propostas e concorrências 
para aquisição de drogas, produtos químicos 
e farmacêuticos, gêneros alimentícios, equi
pamentos e instrumentos técnico-hospita
lares, destinados à Divisão Hospital Munici
pal e ao Departamento Municipal de Assis
tência à Infância e à Maternidade; 

b) - promover a aquisição das drogas, 
produtos, gêneros, equipamentos e instru
mentos a que se refere a alínea anterior. 
(Artigo 1.0 da Lei n.0 4.471, de 18-5-1954). 

CAPtTULO 11 

DOS FORNECIMENTOS 

Art. 64 - A Comissão de Compras in
cumbe: 

a) - organizar a classificação, as especi
ficações e a padronização dos materiais ne
cessários aos serviços da Municipalidade; 

b) - julgar as concorrências para o for
necimento de materiais; 

c) - autorizar o empenho da despesa para 
a aquisição de materiais, independentemente 
de autorização em cada caso, dentro, porém, 
das verbas orçamentárias e créditos espe
ciais e de acôrdo com as instruções recebidas 
do Diretor do Departamento da Fazenda; 
podendo delegar a um de seus membros essa 
faculdade para o empenho de despesas não 
excedente de um conto de réis; 

d) - deliberar sôbre as compras na forma 
prevista por êste. A to; 

e) - expedir·'~rdens de pagamento das 
importânci?.s regularmente empenhadas, para 
o pagamento de materiais, dentro dos cré
ditos, postos à sua disposição pelo Depar
tamento da Fazenda; 

f) - celebrar contratos para a compra e 
fornecimento de materiais; 

g) - autorizar a venda do material im
prestável ou fora de uso. <Ato n.0 1.146, de 4 
de julho de 1936, artigo 88). 

Art. 6'5 - Salvo os casos previstos neste 
Ato nenhuma repartição da Prefeitura po
derá adquirir material, senão por intermédio 
da Comissão de Compras. (Ato 11.0 1.146, de 
4 de julho de 1936, artigo 91). 

Art. 66 - A Comissão de Compras man
dará imprimir ou publicar os seus trabalhos 
cu aqueles que adotar, sôbre classificação, 
padronização e especificação de materiais, 
para conhecimento das repartições requisi
tantes e dos fornecedores. 

Parágrafo único - Os fornecimentos de
vem ser feitos rigorosamente de acôrdo com 
os padrões adotados, e, na falta dêstes, com 
as especificações aprovadas pela Comissão 
de Compras. (Ato n.0 1.146, de 4 de julho de 
1936, artigo 93). 

Art. 67 - Tôdas as obras e serviços, cujo 
valor fôr inferior a Cr$ 3.000,00 serão feitos 
por administração ou por pessoa idônea na 

Diretoria por onde tenham de correr, quando 
o Prefeito outra forma não determine. (Ar
tigo 11 do Ato n.0 899-91 de 15-5-1916). 

Art. 68 - As concorrências públicas para 
o fornecimento de artigos de expediente, fer
ragens, etc., serão processadas na Divisão de 
Compras, mediante bases fornecidas pelas 
repartições a que os fornecimentos se des
Linarem. (Artigo 4.0 do Ato n.0 2.423, de 
26-6-1924). 

Art. 69 - A Divisão de Compras manterá 
um registro de fornecedores, em que serão 
inscritos os produtos e comerciantes do país 
e do estrangeiro, mediante a apresentação 
àe documentos de idoneidade aceitos pela 
Comissão de Compras. 

§ 1.0 - Os fornecedores inscritos poderão 
enviar, quando lhes aprouver, as cotações 
por unidade e as ·indicações das quantida
des dos artigos que se propuserem a fornece
cer, declarando os prazos da entrega do ma
terial, os prazos de validade de suas pro
postas e quaisquer outras condições, que jul
garem convenientes; JiilOdendo também reno
var ou modificar essas ofertas, desde que 
tais modificações não afetem as deliberações 
dl> compra já tomadas. 

§ 2.0 - Os proponentes que não cumpri
rem as propostas aceitas durante o seu pra
zo de validade serão responsabilizados pelo 
prejuízo resultante podendo também a Co
missão exclui-los do registro de fornecedores, 
salvo caso de fôrça maior, devidamente com
provado. <Artigo 94 do Ato 1.146 de 4-7-1936). 

(*) Art. 70 - Os fornecimentos superio
res a cinco contos de réis serão feitos me
diante concorrência pública ou administra
tiva. 

§ 1.0 - A concorrência pública será reali
zada por: 

a) - publicações pela imprensa; ou 
b) - afixação de editais na sede da Divi

são de compras, em lugar de livre acesso ao 
público. 

§ 2.0 - A concorrência administrativa será 
realizada por: 

a) - correspondência; ou 
b) - registro de preços na forma estabe

lecida no art. anterior. 
§ 3.0 - As aquisições de valor até cinco 

contos de réis serão feitas pelo menos na 
forma da letra «b» do parágrafo anterior. 

§ 4.0 - A Comissão de Compras estabele
cerá as formalidades a serem observadas 
para a abertura das propostas. 

§ 5.0 - Para a escôlha do fornecedor serão 
tomados em consideração: 

a) - a idoneidade; 
b) - os preços, comparados com os das 

diversas praças e os registrados na forma do 
artigo 94; 

c) - os prazos de entrega, tomando-se em 
consideração a urgência na aquisição dos 
artigos; 

d} - a qualidade do material; 
e) - vantagens resultantes para a Fazen

d~• Municipal, em virtude de outras condi
ções propostas. 

§ 6° - A Comissão pode estabelecer con
corrências permanentes para artigos já pa-



dronizados ou especificados (Art. 95 do Ato 
n.0 1.146 de 14-7-1946). 

(*) - Art. 82 - Os serviços de ol:>ras mu
nicipais serão executados mediante concor
rência pública nos municípios de renda infe
rior a Cr$ 1.000.000,00, quando a despesa 
importar em mais de Cr$ 5.000,00; nos de 
renda superior a Cr$ 1.000.000,00 e inferior a 
Cr$ 5.000.000,00. quando a despesa fôr supe
rior a Cr$ 10.000,00; nos de renda superior a 
Cr$ 5.000.000,00, e inferior a Cr$ lO 000.000,00 
quando fôr superior a Cr$ 20.000,00; e nos 
demais quando a despesa fôr acima de Cr$ 
30.000,00 salvo na Capital, em que o limite 
será de Cr$ 50.000,00 (Art. 82 da Lei Or
gânica dos Municípios, de 18-9-1947). 

§ 1.0 - A concorrência será administra
tiva nos municípios de renda inferior a Cr$ 
1.000.000,00, quando a despesa ultrapassar 
Cr$ 2.000,00 e nos demais, quando fôr su
perior a Cr$ 5.000,00 salvo na Capital, em 
que 1\ste limite será de Cr$ 10.000,00 ( § 1. 0 

do Art. 82 da Lei Orgânica dos Municípios, 
de 18-9-1947). 

§ 2.0 
- Para os efeitos dêste artigo será 

tomado como bas·e o valor global da despesa 
(§ 2.0 do Art. 82 da Lei Orgânica dos Muni
cípios de 18-9-1947). 

Art. 83 -· Os fornecimentos ao município 
estão sujeitos às normas estabelecidas no 
artigo anterior. (Art. 83 da Lei Orgânica dos 
Municípios, de 18-9-1947). 

Art. 108 - Dependerão sempre de concor
rência pública a concessão de qualquer pri
vilégio ou monopólio ainda que as obras re
vertam ao município, e alienação, o afora
mento e a locação de imóveis, e de quais
quer outros bens patrimoniais de valor su
perior a Cr$ 5.000,00 (Art. 108 da Lei Or
gi1nica dos Municípios, de 18-9-1947). 

Parágrafo único - Independerão de con
corrência pública, mas serão sempre prece
didas de avaliação do imóvel: 

a) - as permutas; 
b) - a alienação de áreas resultantes de 

modificações de alinhamento e que devam 
ser incorporadas a propriedades particulares 
contíguas. (Parágrafo único do Art. 108 da 
Lei Orgânica dos Municípios, de 18-9-1947). 

Art. 71 - As concorrências serão abertas 
por prazos determinados e anunciadas por 
editais no jornal oficial (Art. 6.0 do Ato n.0 

2.423, de 26-6-1924). 
Art. 72 - Os prazos das concorrências, 

quando outros não forem marcados pelo Pre
feito, serão de 10, 20, 30 e 60 dias, respecti
vamente, para os fornecimentos cujo valor 
previsto não exceda de Cr$ 50.000,00, 
100.000,00, !WO.OOO,OO, 500.000,00 ou mais. (Art. 
7.o do Ato n.0 2.423 de 26-6-1924). 

Art. 73 - O prazo do edital será contado 
do dia da primeira publicação, inclusive, no 
jornal 0ficial (Art. 8.0 do Ato 2.423, de 
26-6-1924). 

Art. 74 -- A natureza do fornecimento, a 
espécie ou importância da garantia que de
vam apresentar os proponentes, os lugares e 
horas em que podem ser examinadas as 
amostras dos artigos, quando as houver, as 

condições gerais e especiais e o prazo mar
cado para o recebimento das propostas, se
rão especificados nos editais (Art. 9.0 do Ato 
n." 2.423 de 26-6-1924). 

Art. 75 - A natureza da obra, serviço, ou 
fornecimento, o valor previsto ou orçado, a 
espécie ou importância da garantia que de
vam apresentar os proponentes, os lugares 
e horas em que podem ser examinados os 
planos e projetos, condições gerais e espe
ciais e o prazo marcado para o recebimento 
das propostas, serão especificados nos edi
tais. (Art. 17 do Ato 899, de 15-5-1916). 

Art. 76 - As propostas, além das. especi
ficações julgadas necessárias, pelos propo
nentes, conterão, expressamente, o preço 
unitário do artigo apresentado e preço do 
seu fornecimento total, conforme a quali
dade e quantidade pedidas; deverão ser 
acompanhadas do recibo do Tesouro rela
tivo à caução, feita para garantia da assina
tura do contrato e serão datadas e assina
das pelo proponente. ou pelo seu represen
tante legal, com firmas devidamente reco
nhecidas. (Art. 10 do Ato 2.423, de 26 de 
junho de 1924). 

Art. 77 - As propostas serão apresenta
das, em invólucros fechados e lacrados, até 
às 17 horas do último dia do prazo marcado, 
no escritório central da Divisão de Compras, 
depois de registradas na Portaria Geral da 
Prefeitura, onde tomarão número de ordem. 
(Art. 12 do Ato 2.423 de 26 de junho de 
H!24l. 

Art. 78 - No dia seguinte ao último do 
prazo, à hora. marcada no edital, na repar
tição competente, em presença dos propo
nentes, serão abertas e examinadas pelo res
pectivo chefe as propostas apresentadas, sen- · 
do tõdas rubricadas por êste, pelo chefe da 
Divisão de Compras e pelos proponentes que 
o quiserem fazer. De tudo será lavrado, pela 
Divisão de Compras, têrmo sucinto, em que 
constem a concorrência, os nomes dos con
correntes e o mais que fôr julgado necessá
rio. (Artigo 13 do Ato 2.423 de 26 de junho 
de 1924). 

Art. 79 ·- No dia seguinte ao da abertura 
das propostas serão publicadas no jornal ofi
cial a natureza da concorrência e a lista do~ 
concorrente<;. (Artigo 15 do Ato 2.423, de 26 
de junho de 1924). 

Art. 80 - Os atos de apresentação e aber
tura de propostas serão realizados no dia út.il 
imediato, quando caírem em domingo ou fe
riado os dias marcados nos editais. (Artigo 
16 do Ato 2.423, de 26 de junho de 1924). 

Art. 81 - Se fôr omitida alguma das for
malidades estabelecidas nos artigos 71 a 74, 
a proposta ficará prejudicada, a juízo do 
prefeito, ou se procederá a nova concorrên
cia. <Artigo 18 do Ato 2.423, de 26 de junho 
de 1924). 

Art. 82 - Não serão tomadas em conside
ração as propostas seguintes: 

1.a - as que não se conformarem com as 
condições gerais e especiais para a realização 
dos fornecimentos; 

2_a - aquelas cujos preços se basearem 
nos dos outros concorrentes; 



3. • - as que não forem acompanhadas do 
recibo da caução para garantia da assina
tura do contrato; 

4.a - aquelas cujos proponentes tenham 
sofrido, por mais de uma vez, a pena de 
rescisão de contrato ou se tenham recusado 
a assinar contrato, quando escolhidas pro
postas suas; 

5.a - aquelas cujos proponentes tenham 
demandas com o Município; 

6.a - as que contiverem à margem, emen
das, rasuras e condições essenciais ou não 
estiverem convenientemente seladas (Art. 19 
do Ato 2.423 de 26 de junho de 1924). 

Art. 83 -- O proponente aceito, que não 
comparecer, para a assinatura do contrato, 
no prazo de cinco dias, prorrogável pela au
toridade competente e contado da publica
ção, inclusive, no jornal oficial, da aceita
ção da proposta, perderá em favor do Muni
cipio o valor da caução depositada. 

Parágrafo único - Nesse caso, a autori
dade competente escolherá outra proposta, 
dentre as apresentadas ou mandará proceder 
a nova concorrência. (Artig·o 21 do Ato 2.423, 
de 26 de junho de 1924). 

Art. 84 - O pedido de cotações será feito 
por meio de publicações pela imprensa, ou 
de editais afixados na sede da Comissão de 
Compras. em lugar de livre acesso ao pú
blico, ou por meio de correspondência epis
tolar. (Art. 7.0 do Ato n.0 926 de 19 de se
tembro de 1935). 

Art. 85 - As encomendas não superiores 
a 100.000,00 (cem mil cruzeiros) independem 
de têrmo de contrato, servindo de documen
to, para formalizar a compra, a nota de em
penho da despesa, cuja primeira via será en
tregue ao fornecedor. 

§ 1.0 - O empenho só pode ser retifi
cado ou anula<!o··por êrro, fraude ou simu
lação ou por não se ter realizado o forneci
mento no prazo ou nas condições estabele
cidas. 

§ 2.0 - São requisitos de validade da nota 
de empenho: 

a) - o número de ordem. 
b) - menção da verba ou crédit.o por 

conta do qual deva correr a despesa; 
c) - o nome do fornecedor; 
d) - a especificação do artigo, a unidade 

de compra, a quantidade comprada e o 
preço; 

e) - a declaração de ter sido a sua im
portância deduzida do crédito respectivo; 

f) - a assinatura do membro da Comis
são que tiver autorizado o fornecimento e do 
funcionário da Contabilidade que tiver ele
tuado o lançamento do empenho. (Artigo 
96 do Ato 1.146 de 4-7-1936). 

Art. 86 - Nas encomendas superiores a 
Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros), é indis
pensável o têrmo do contrato, assinado por 
dois membros da Comissão de Compras. 

§ 1.0 - Os têrmos de contrato poderão ser 
dactilografados ou impressos. 

§ 2.0 - São requisitos especiais à validade 
dos contratos: 

a) - acôrdo com as normas de direito 
comum; 

b) - realização dentro do quantitativo e 

da duração dos créditos, por conta dos quais 
deva correr a despesa; 

c> - a citação ·expressa das verbas ou 
créditos pelos quais deva correr a despesa e 
a declaração de ter sido feita a dedução; 

dl - a indicação dos artigos a serem for
necidos e dos respectivos preços; 

e) - perfeita conformidade com a propos
ta em que se basearam; 

f) - menção, em caso de moeda estran
geira, da importância em moeda nacional, 
reservada para pagamento; 

g) - publicação no «Diário Oficial»; 
h) - a condição suspensiva de só entra

rem em vigor cinco dias depois de publica
dos, podendo, dentro dêsse prazo, ser cance
lados, por ato do Prefeito. (Art. 97 do Ato 
1.146, de 4-7-1936). 

Art. 87 - Nenhum contrato será lavrado, 
sem que o proponente escolhido exiba recibo 
da caução, feita no Tesouro Municipal, para 
garantia do fornecimento proposto. 

Parágrafo único - A caução referida nes
te artigo será calculada da seguinte forma: 

• 
Para valor de Cr$ 10.000,00 a 15.000,00 
Para valor de Cr$ 15.000,00 a 25.000,00 
Para valor de Cr$ 25.000,00 a 35.000,00 
Para valor de Cr$ 35.000,00 a 50.000,00 
Para valor de Cr$ 50.000,00 a 100.000,00 
Pura valor de Cr$ 100.000,00 a 150.000,00 
Para valor de Cr$ 150.000,00 a 250.000,00 
Para valor de Cr$ 250.000,00 a 500.000.00 
Para valor de Cr$ 500.000,00 ou mais, 

300,00 
600,00 

1.000,00 
2.000,00 
3.000,00 
5.000,00 
8.000,00 

15.000,00 
30.000,00 

(Art. 23 do Ato n.0 2.423, de 26-6-1924). 
Art. 88 - Os prazos fixados em contrato 

só poderão ser prorrogados a juízo do Pre
feito, por motivo de fôrça maior, devida
mente justificado, quando a prorrogação fôr 
requerida antes de esgotados, mediante ·~a
gamento dos respectivos emolumentos, de 
Cr$ 100,00 por mês. (Art. 25 do Ato 2.423, 
de 26-6-1924). 

Art. 89- A Diretoria do Departamento da 
Fazenda, "ex-offício", ou mediante <ecla
maçáo de qualquer interessado, fará um exa
me dos contratos celebrados pela Comissão 
de Compras, propondo ao Prefeito, quando 
fôr o caso, o seu cancelamento dentro de 
cinco dias, contados da publicação. •.Art. 98 
do Ato 1.146 de 4-7-1936). 

Art. 90 - A entrega do material deve ser 
feita, sempre que possível, por intermédio da 
Divisão de Compras, ou na presença de um 
seu fiscal, verificando-se a quantidade e a 
qualidade dos artigos. 

§ 1.0 - A Comissão de Compras poderá 
impor a multa até vinte por cento sôbre o 
valor da encomenda ao fornecedor que dei
xar de cumprir a sua proposta, independen
temente do direito de exigir a diferença de 
preço, que porventura resulte da nova aqui
sição. 

§ 2.0 - Das multas impostas e diferenças 
de preços resultantes das inexecuções de 
propostas serão extraídas certidões, inscri
tas como Divida Ativa do Município. 

§ 3.0 - A Comissão de Compras pode es
tipular a prestação de cauções pelos forne
cedores, em garantia do pagamento das mul-



tas e diferenças de preços a que se refere o 
parágrafo anterior. As cauções reverterão 
para a Fazenda Municipal na proporção ne
cessária àquele pagamento. (Art. 99 do Ato 
1.146, de 4-7-1936). 

Art. 91 -A caução, para garantia da assi
natura do contrato será recebida no Tesou
ro, independentemente de guia, na forma 
estabelecida no art. 87, parágrafo único, com 
abatimento da metade das quantias marca
das. (Art. 11 do Ato 2.423, de 26-6-1924). 

Art. 92 - Exigir-se-á dos concorrentes, 
além do depósito necessário, em dinheiro ou 
em titules, para garantia do contrato, a pro
va da quitação dos mesmos com a Fazenda 
Municipal, por meio do recibo do imposto de 
Indústrias e Profissões. (Art. 89 do Ato n.0 

101 de 29-12-1900). 
Art. 93 - O Diretor do Departamento da 

Fazenda instruirá a Comissão de Compras 
sôbre as importâncias de que poderá dispor 
para efetuar o pagamento das despesas em
penhadas. 

§ 1.0 - O pagamento do material com
prado será feito pela Comissão de Compras, 
«ex officim> independentemente de qualquer 
requerimento do credor, mediante apresen
tação de faturas, acompanhadas da primeira 
via do empenho e da prova que se realizou 
a tradição, real ou simbólica. 

§ 2.0 - Todos os pagamentos serão feitos 
por meio de cheques nominativos, assinados 
pelo Chefe da Sub-Divisão de Contabilidade 
ou pelo Contador por êle designado e por 
um dos membros da Comissão de Compras. 
(Art. 100 do Ato 1.146, de 4-7 -1936). 

Art. 94 - A Divisão de Contabilidade de
bitará em conta corrente aberta à «Comis
são de Compras» as importâncias dos che
ques emitidos a favor dos fornecedores e 
atendidos pela Tesouraria. 

§ 1.0 - A Comissão de Compras env:ará 
pelo menos uma vêz por mês, à Divisão de 
Contabilidade, uma relação dos processos de 
comprovação dos pagamentos realizados, em 
duas vias, com as seguintes informações, dis
postas em colunas: 

a) - data do pagamento; 
b) - número do processo de pagamento 

da Comissão de Compras; 
c) - número de cheque; 
d) - nome do portador; 
e) - nome da repartição requisitante; 
f) - verba onerada; 
g) - importância do pagamento. 
§ 2.0 - A remessa dos processos de com

provação dos pagamentos não poderá exce
der o prazo de trinta dias contados da emis
são dos cheques. 

§ 3.o - C_ada processo de pagamento não 
poderá conter despesas pagas por conta de 
mais de uma verba orçamentária. 

§ 4.0 - Os processos de pagamento serão 
instruidos com os seguintes comprovantes: 

a) - primeira via da nota de empenho, 
salvo no caso de pagamentos parcelados, em 
que se indicará o número do empenho, jun
tando-se o documento ao processo de paga
mento final; 

b) - fatura do fornecedor, provida de re
eibo e quitação; 

e) - prova de tradição real ou simbólica. 

§ 5.o - Os processos que não contiverem 
os comprovantes acima indicados ou que 
acusarem outro vício substancial, serão res
tituidos à Comissão de Compras, cumprindo 
à Divisão de Contabilidade levar as impor
tâncias dos respectivos cheques a uma con
ta especial, a cargo dos signatários dos che
ques e do Contador que os tiver subscrito, 
que responderão solidàriamente pelas impor
tâncias impugnadas, sendo promovida a res
ponsabilidade, de acôrdo com o direito co· 
mum, no caso da Comissão de Compras não 
completar os requisitos essenciais, dentro de 
trinta dias, contados da devolução dos pro
cessos impugnados. 

§ 6.o - Os processos encontrados em or
dem, na forma do § 1.0

, serão creditados na 
conta corrente comum da Comissão de Com
pras e debitados às verbas correspondentes 
da escrituração financeira, dando-se, outros
sim, baixa dos respectivos empenhos. (Art. 
101 do Ato 1.146, de 4-7-1936). 

Art. 95 - A Divisão de Contabilidade re
meterá à de tomada de Contas, para os de
vidos fins, as segundas vias das relações dos 
processos recebidos e dos processos impugna
dos, bem como os processos regularizados e 
liquidados. - (Art. 102 do Ato 1.146, de 
4-7-1936). 

Art. 96 - Dentro de trinta dias da emis
são dos cheques, a Comissão de Compras re
meterá à Divisão de Tomada de Contas, os 
processos de prestação de contas, de que de
verão constar os seguintes documentos: 

a) - requisição do material, feita pela re-
partição a que o mesmo se destina; . 

b) - propostas em que se baseou a aqUI
sição ou indicação de processo do qual as 
mesmas se encontram; 

cl - certidão da ata dos trabalhos da 
Comissão de Compras, em que foi decidida 
a aquisição. (Art. 103 do Ato 1.146, de 
4-7-1936). 

Art. 07 - A comissão de Compras organi
zará o balanço das suas operações e a de
monstração da sua receita e despesa, dentro 
do prazo de sessenta dias, contado do en
cerramento do exercido, e os remeterá ao 
Diretor do Departamento da Fazenda para 
os devidos fins. 

§ 1.0 - O Prefeito designará, em qualquer 
época do ano, contadores para procederem 
ao exame da escrita da Comissão de Com
pras e para dar parecer sôbre o seu balanço. 

§ 2.o - Em face do parecer dos contado
res e da informação da Divisão de Tomada 
de Contas, o Diretor do Departamento da 
Fazenda julgará, por despacho, as contas da 
Comissão de Compras, recorrendo "ex-offí
clo" para o Prefeito. (Art. 104, do Ato 11.0 

1.146, de 4-7 -1936). 

TíTULO V 

CAPíTULO I 

DOS BENS MUNICIPAIS 

DA AQUISIÇÃO, DA VENDA, DA CESSÃO 
E DA LOCAÇÃO 

Art. 98 ·- É obrigatória a concorrência. 
pública para tôda aquisição, venda, cessão, 



locação, tomadas elas em seu sentido mais 
amplo, feitas, pela Prefeitura, entidades au
tárquicas municipais e sociedades de econo
mia-mi&ta, em que o Município seja acio
nista. 

§ 1.0 - O disposto nêste artigo não se apli
ca às aquisições de imóveis objeto de decla
ração e desapropriação por utilidade pú
blica. 

§ 2.0 - Serão anuláveis, a benefício dos 
cofres e do patrimônio da entidade prejudi
cada, todos os atos, têrmos e contratos, que 
contrariem o disposto no art. 1.0 desta lei, 
tomados êles no seu mais amplo signifi
cado. 

§ 3.0 - Todo aquêle que, como represen
tante das entidades apontadas no art. 1.0

, 

expedir ato, redigir ou firmar têrmo, contra
to, ou outro qualquer documento, contra
riando o disr:osto dêste artigo, de sorte a de
correr daí prejuízos tanto à própria enti
dade em causa, quanto a terceiros prejudi
cados, além da perda do cargo, responderá, 
pecuniàriamente, pelos danos causados apu
rados em inquérito ou em ação cabível na 
espécie. (Art. 1.0 da Lei n.0 4.074, de 
2!!-6-1951). 

Art. 99 - As emprêsas concessionárias de 
serviços públicos não enunciados no art. 98, 
sendo o Município o Poder concedente e, em 
cujo contrato exista ou não a cláusula de 
reversão do patrimônio da emprêsa para o 
Município, terão incluídas na tomada de 
contas para crédito de seu capital, apenas 
aquelas verbas constantes de documentos 
que se fizerem acompanhar de comproba
tórios de concorrência pública, legalmente 
processada. (Art. 2.o da Lei n.0 4.074, de 
28-6-1951}, 

/ 

Art. 100 - Enfeixando o art. 99 matéria 
de ordem pública (artigo 151 e parágrafo 
único da Constituição Federal), o Executivo 
Municipal diligenciará junto às concessio
nárias dentro em 60 dias, a partir da data 
da publicação desta lei, no sentido de serem 
as autorizações ou concessões em curso 
adaptadas ao disposto no art. 98. 

Parágrafo único - Constará, obrigatoria
mente, como cláusula contratual, nas auto
rizações ou concessões para a exploração de 
serviços públicos a serem concedidos, a ma
téria constante do artigo 99. (Art. 3.0 da Lei 
n.0 4.074, de 28-6-1951). 

Art. 101 - A tomada de contas feita pelo 
Poder concedente junto às entidades defini
das nesta lei, considerará a necessidade da 
concorrência pública, tanto para as aquisi
ções como as vendas ou cessões para efeito 
de acréscimo ou baixa da conta de capital, 
bem como as locações que possam afetar os 
têrmos já reconhecidos daquela conta. 

Parágrafo único - O funcionário do Po
der concedente, além da pena de perda do 
cargo, responderá pelos prejuízos causados 
ao patrimônio público se, no cumprimento 
de suas atribuições, não observar o disposto 
no artigo supra e não denunciar aos seus 
snplilriores ar; irregularidades decorrentes da 
inobservância da matéria constante do arti
go 98 (Art. 4.0 da Lei 11.0 4.074, de 28-6-1951). 

Art. 102 - O limite do valor das transa
ções para isenção da concorrência pública é 
o fixado pela Lei Orgânica dos Municípios. 
(Art. 5.0 da L:!i n.0 4.074 de 28-6-1951). 

( * J Art. 103 - Fica o Prefeito da Capital 
autorizado a vender aos proprietários confi
nantes, e independentemente de concorrên
cia pública, as faixas de terreno que, em con
sequência dos avanços de alinhamento dos 
logradouros públicos (rua, avenida, praça, 
etc.), resultarem ficar intercaladas entre o 
novo e o antigo alinhamento. (Art. L 0 do 
Decreto-lei n.0 16, de 22-1-1940). 

( •) Art. 104 - A venda será precedida de 
avaliação feit:1, pelo Departamento de Ca
dastro, Avaliações e Taxas de Melhoria, e 
constará de um laudo que deverá ser apro
vado pelo Prefeito. (Art. 2.0 do Decreto-lei 
11.0 16, de 1940). 

(*J Princípios mantidos pelo art. 108, da 
lei n.0 1, de 18-9-1947. 

(") Art. 105 - Independentemente de lei 
ou resolução especial, fica a Prefeitura auto
rizada a dar em locação, mediante concor
rência pública, os bens do patrimônio muni
cipal que não estejam utilizados em serviços 
públicos, e cujos aluguéis não sejam supe
riores a cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) 
por mês. (Art. 1.0 da Lei 3.556, de 29-12-1936, 
e art. L 0 do Decreto-lei n.0 1 de 14-9-1939). 

(' J Art. 106 - A avaliação do imóvel, para 
efeito de arbitramento do aluguel mensal, 
será feita pelo <Departamento de Cadastro, 
Avaliações e Taxas de Melhoria) da Secreta
ria de Obras, e submetida à aprovação do 
Prefeito para o fim de constar de todos os 
processos de concorrência. (Art. 2.0 da Lei 
11.0 3.556, de 1936). 

Art. 107 - As locações de que trata o ar
tigo 105, não poderão exceder de dois anos. 
findos os quais, a critério do Prefeito, será 
aberta nova concorrência ou prorrogada a 
locação por tempo não superior ao do con
trato. 

Parágrafo único - Só se admitirão pror
rogações quando tenham sido cumpridas 
pelo locatário tôdas as cláusulas contra
tuais e quando se tenha verificado, median
te novo arbitramento (art. 106), que não 
houve nem é provável aumento de valor lo
cativo do imóvel. (Art. 3.o da Lei n.0 3.556 
de 29-12-1936). 

Art. 108 - Dos contratos, além das cláu
sulas usuais e das que forem aconselháveis, 
constarão as que obriguem os locatários a 
zelar pelos próprios locados, não permitindo 
qualquer turbação, e a manter em lugar vi
sível a declaração de pertencer o imóvel à 
Municipalidade. (Art. 4.0 da Lei n.0 3.556, de 
29-12-1936). 

(*) Princípios mantidos. pelo art. 108, da 
lei n.0 1, de 18-9-1947. 

CAPíTULO 11 

DA LOCAÇÃO PARA FIM ESPECIAL 

Art. 109 - Fica o Prefeito autorizado a 
dar em locação, mediante concorrência pú
blica, para fins de afixação de anúncios e 



cartazes, bens do patrimônio privado do Mu
nicípio, cujos aluguéis não excedam a Cr$ 
5.000,00 por mês (Art. 1.0 do Decreto-lei n.o 
71, de 30 de dezembro de 1940). 

Art. 110 - Os bens de que trata o artigo 
ante rio r são : 

al - terrenos, em sua superficie total ou 
área parcial; 

b) - muros, muretas ou gradis de fêcho 
de terrenos ou prédios, e tapumes de obras 
ou constrU<;ões; 

c) - terraços ou outras dependências ex
ternas de prédios ou construções. (Artigo 2.0 

do Decreto-lei n.0 71 de 30 de dezembro de 
1940). 

Art. 111 - Só se admitirá a colocação de 
anúncios e cartazes em armações adequadas, 
de acôrdo com a legislação municipal em vi
gor e em condições que não prejudiquem o 
aspecto estético da cidade, a critério do 
Prefeito. (Artigo 3.0 do Decreto n.o 71, de 30 
de dezembro de 1940). 

Art. 112 - A concorrência pública versará 
sôbre um aluguel mensal pelo imóvel a ser 
utilizado, cujo mínimo constará do respec
tivo edital, e sôbre a maior soma de requi
sitos que ofereçam os reclames propostos, 
do ponto de v1sta de sua concepção artística 
e condições estéticas. 

§ 1.0 - Será escolhida a proposta que, 
tendo em vista o duplo objeto da concor
rência, maiores vantagens oferecer. 

§ 2.0 - No caso de se verificarem propos
tas iguais, será dada preferência à emprêsa 
mais antiga. 

§ 3. 0 - A concorrência pública se proces
sará de acôrdo com os regulamentos muni
cipais em vigor. 

§ 4.o - O aluguel correspondente à afixa
ção dos anúncios não dispensa o proponente 
aceito do pagamento dos impostos existentes 
ou que venham a existir. (Artigo 4.0 do De
creto-lei n.0 71, de 30 de dezembro de 1940). 

Art. 113 - Nenhuma modificação poderá 
ser ~eita nos anúncios e cartazes, sem con
sentimento expresso da Prefeitura. (Artigo 
5.0 do Decreto-lei n.o 71, de 30 de dezembro 
de 1940). 

Art. 114 - As locações para o fim a que 
se refere êste capítulo serão feitas mediante 
contrato escrito e não poderão exceder de 
dois anos findos os quais será, se a Prefei
tura julgar conveniente, aberta nova conc01·
rê_ncía ou . prorrogada a locação por tempo 
nao supenor ao do contrato. (Artigo 6.0 do 
Decreto-lei n.0 71, de 30 de dezembro de 
1940). 

Art. 115 - As cláusulas principais do con
trato serão expressamente enunciadas no 
ed~tal_de concor~·ência pública, levado à pu
bhcaçao no órgao da Imprensa oficial. 

Parágrafo único - O consentimento para 
anunciar, implicito na locação, não importa 
na dispensa dos requisitos e exigências le
gais relativos à publicidade em geral. (Arti
go 7.0 do Decreto-lei n.0 71, de 30 de de
zembro de 1940). 

Art. 116- Nos contratos de arrendamento 
ou locação dos teatros ou próprios do Muni
cípio, para temporadas de qualquer gênero 
artístico, dois dos espetáculos serão realiza-

dos mediante a redução de 60% sôbre os 
preços ordinàriamente fixados para a tem
porada. 

Parág-rafo único - Não poderão ocupar 
os teatros ou pró]jrios do Município artis
tas ou emprêsas que explorem o chamado 
«gênero livre». (Lei 4.091, de 11 de julho de 
1951J. 

CAPíTULO 111 

DO AFORAMENTO E ARRENDAMENTO 

Art. 117- As terras pertencentes ao domí
nio do Municipio serão concedidas por afo
ramente peq:étuo ou arrendamento a prawa 
não excedentes a nove anos. (Artigo 1.0 do 
Ato exec. n.0 27, de 9 de agôsto de 1897). 

Art. 118 - Para que sejam elas concedi
das por aforamento perpétuo é necessário: 

1.0 - que não constituam estrada, cami
nho ou servidão pública; 

2.0 - que não estejam em direção ou à 
margem de ruas ou a.venidas que devam ser 
prolongadas ou alargadas; 

3.0 - que não se destinem à instalação 
de estabelecimentos municipais; 

4.0 -que não fiquem a menos de trinta e 
três metros das barrancas dos rios; 

5.0 - que não sejam necessárias para o 
desenvolvimento do serviço de águas e es
gõtos; 

6.o - que não estejam compreendidas em 
planos de melhoramento ou saneamento 
promovidos pelo Município ou pelo Estado; 

7.0 - que não haja sôbre elas questões 
pEndentes que possam constituir obstáculos. 
(Artig·o 2.o do Ato exec. n.0 27 de 9 de agôsto 
de 1897J. 

Artigo 119 - Para que possam ser conce
didas a título de arrendamento é necessário: 

1.0 -- que não estejam compreendidas em 
nenhuma das exceções dos n.0 ' 1, 4 e 7 du 
art. ante1ior; 

2.0 - que estando compreendidas nos n. • 
2, 3, 5 e 6, os prazos sejam estipulados de 
forma a não embaraçar a execução dos be
neficiamentos e instalações ali mencionados. 
(Artigo 3° do Ato exec. n.0 27, de 9 de agôs
to de 1897). 

SECÇÃO I 

DO PROCESSO DE AFORAMENTO 
E ARRENDAMENTO 

Art. 120 - O aforamento será promovido 
pela Prefeitura ou por interessados. (Artigo 
4.0 do Ato exec. n.O 27, de 9 de agôsto de 
1897). 

Art. 121 - Os interessados promoverão o 
aforamento por meio de requerimento e jun
tando planta em duplicata por êles assi
nada: 

1. 0 - precisando a área do terreno, que se 
restringirá a 2.000 metros quadrados; 

2.0 - determinando a extensão da frente, 
lados e fundos e todos os limites conheci
dos; 

3.0 - esclarecendo com exatidão sôbre a 
situação, mostrando a distância que fica das 
ruas mais próximas, aceitas ou reconhecidas 



pela Prefeitura ou de qualquer ponto fixo e 
conhecido. (Artigo 5.0 do Ato exec. n.o 27, 
de 9 de agôsto de 1897). 

Art. 122 - Se forem encontradas inexati
dões no requerimento ou na planta referen
tes à área, limites ou caracteristicos do ter
reno, ou se por deficiência de esclarecimen
tos não se puder achar o terreno, mandar
se-á ao requerente que corrija a planta ou 
esclareça os pontos obscuros. (Art. 11 do 
Ato exec. n.0 27, de 9-8-1897). 

Art. 123 - Se aparecerem reclamações 
cujos documentos constituam prova incon
testável de direito de terceiros sôbre o pedi
do, será êste indeferido. <Art. 13 do Ato 
exec. n.0 27, de 9-8-1897). 

Art. 124 - Se as reclamações forem fun
dadas nos impedimentos enumerados no ar
tigo 118 ou em outro qualquer, digno de con
sideração, será ouvida a repartição a que 
estiver afeto o serviço relativo à reclama
ção, caso ainda não se tenha pronunciado a 
respeito, ou novos documentos surjam que 
possam ftlterar o parecer que anteriormente 
houver dado. (Art. 14 do Ato exec. n.0 27 de 
9-8-1897). 

Art. 125 - Autorizado o aforamento nos 
têrmos determinados pela Prefeitura só po
derá ser suspenso por ato do poder judi
ciário; e, oito dias depois da publicação da 
resolução, se anunciará por edital a praça 
com antecedência de vinte dias pelo menos. 
(Art. 19 do Ato exec. n.0 27, de 9-8-1897). 

Art. 126 - No dia marcado para a praça, 
.será ela anunciada por meio de pregão na 
porta do edifício em que funcione a reparti
~ão competente, em presença do chefe e de 
outro funcionário que (lste designar para 
secretário. (Art. 20 do Ato exec. n.0 27, de 
V-8-1897>. / 

Art. 127 - Não serão recebidos os lances: 
1.0 

- inferiores à avaliação; 
2.0 - de enfiteutas condenados ao comis

so quando se tratar de terreno que foi objeto 
da pena; 

3.0 
- de vereadores e de funcionários con

templados nos n.0 ' 2 e 3 do art. 137. (Art. 
21 do Ato exec. n.O 27, de 9-8-1897). 

Art. 128 - O maior licitante em ato con
tinuo depositará em mãos do secretário do 
ato a importância de fôro de um ano. 

Parágrafo único - Não o fazendo, ter-se-á 
o pregão como não havido, começando-se 
imediatamente a fazê-lo de novo. (Art. 22 
do Ato exec. n.0 27, de 9-8-1897). 

Art. 129 - Ao autor do processo será dada 
preferência, em igualdade de condições, des
de que antes de terminado o pregão se apre
sente declarando aceitar o aforamento pelo 
maior lance oferecido. 

§ 1.0 
- Feita a declaração de preferência, 

continuará a praça, e só será ela tomada em 
consideração não havendo quem ofereça 
maior lance. 

§ 2.0 - O autor do processo é obrigado ao 
depósito exigido no artigo anterior, sob pena 
de não ser tomada em consideração a decla
ração de preferência. (Art. 23 do Ato exec. 
n.0 27, de 9-8-1897). 

Art. 130 - O contrato será lavrado na re
partição competente, observando-se o dis
posto nos artigos 134-137, no que fôr contrá-

rio à deliberação da Prefeitura, caducando, 
com reversão do depósito em favor do Muni
cípio, se o arrematante não se apresentar a 
assiná-lo no prazo de três meses, contado do 
dia em que fôr lavrado. (Art. 26 do Ato· 
exec. n.0 27 de 9-8-1897). 

Art. 131 - Os arrendamentos serão pro
movidos pelos interessados na forma do art. 
121, n.0 1 a 3, com a declaração expressa do 
fim para que, podendo a área ser superior à 
marcada no n.0 1, conforme o destino do 
arrendamento. (Art. 32 do Ato exec. n.0 27 
de 9-8-1897). 

Art. 132 -· Se fôr verificado que o arren
damento pedido está a menos de trinta e 
três metros da barranca dos rios, será o pe
dido indeferido. (Art. 34 do Ato exec. n.0 27, 
de 9-8-1897). 

Art. 133 - Também será indeferido o pe
dido se fôr verificado que o terreno está em 
direção ou à margem de alguma rua ou ave
nida que deva ser prolongada dentro do pra
zo pedido ou que se destine à instalação de 
algum estabelecimentQ. municipal, que deva 
ser iniciada dentro do mesmo prazo. (Art. 
35 do Ato exec. n.0 27, de 9-8-1897). 

SECÇÃO 11 

DOS CONTRATOS 

Art. 134 - O processo preparatório com
preende as cláusulas com que devem ser fei
tos os contratos, e conterá o seguinte: 

§ 1.0 - Nos aforamentos: 
1.0 - a situação, descrição, medição e li

mites do terreno; 
2.0 - o pagamento do fôro ou aluguel em 

tempo certo; 
3.0 - a edificação no prazo máximo de 

três anos; 
4.0 - a proibição expresa de extração, de 

barro para cerâmica; 
5.0 - a proibição de alienação sem consen

timento do poder competente, quer se faça 
ela por título oneroso ou gratuito, ou se 
trate de venda voluntária ou necessária para 
execução de sentença; 

6.0 - a não indenização do terreno de que 
a Municipalidade precise para alargamento 
de ruas, salvas as benfeitorias; 

7.0 - a reversão de tôdas as benfeitorias, 
sem indenização, a favor da Municipalidade 
nos casos de decretação do comisso; 

8.0 - as penas que não sejam da essência 
dos aforamentos. 

§ 2.0 - Nos arrendamentos; 
1.0 - o que está determinado nos n.0 " 1 

2, 4, 5, 6, 7 e 8 do § anterior; 
2.0 - o prazo por que é feito; 
3.0 - o fim a que se destina; 
4.0 - a proibição expressa de extração, de 

a que é permitida; 
5.0 - a reversão das benfeitorias, sem in

denização alguma, em favor da Municipa
lidade na conclusão do contrato. (Art. 40 do 
Ato exec. n.o 27, de 9-8-1897). 

Art. 135 - Os contratos serão lavraaos de 
acôrdo com o que se vencer na Câmara, 
observando-se, todavia, os artigos anterio
res, quando a êles não se opuser o vencido. 
<Art. 41 do Ato exec. n.0 27, de 9-8-1897). 



Art. 136 - A falta ou omissão, no con
trato, de qualquer disposição obrigatória dês
te regulamento, considerada como de essên
cia dos aforamentos e arrendamentos, não 
prejudica de fo.rma alguma a sua aplicação. 
(Art. 42 do Ato exec. n.0 27, de 9-8-1897). 

Art. 137 - Não podem fazer contrato de 
aforamento ou de arrendamento: 

1.0 - os vereadores; 
2° - os servidores municipais que funcio

narem no processo em razão de seu oficio. 
(Art. 43 do Ato exec. n.0 27, de 9-8-1897). 

3.0 - qualquer servidor municipal como 
procurador, salvo se contratar para suas es
pôsas e filhos menores, ou tratando-se de 
negócios de interêsse de pai e mãe, sogro ou 
sogra, irmãos ou cunhados, em assunto não 
dependente de sua informação ou despacho. 
(§ único do art. 124, do Ato exec. n.0 6, de 
30-5-1896 e art. 43 do Ato exec. n.0 27, de 
9-8-1897). 

4." - as pessoas condenadas a comisso, 
quando se tratar de terreno que foi objeto 
da pena. (Art. 43 do Ato exec. n.0 27, de 
9-8-1897). 

SECÇÃO 111 

DAS TRANSFERÊNCIAS 

Art. 138 - Independente de resolução es
pecial podem ser consentidas trocas, tornas 
e transferências de contratos de aforamen
tos e arrendamentos, mediante as seguintes 
condições : 

§ 1." - O pedido de troca será feito por 
meio de requerimentos assinados em comum 
pelos foreiros ou arrendatários, ou seus leg·í
timos procuradores, juntando os respectivos 
títulos. 

§ 2.0 - O pedido de transferência será fei
to na forma do § anterior, mas assinado 
exclusivamente pelo foreiro ou arrendatário 
ou por seu legitimo procurador. 

§ 3.0 - Quando na repartição competente 
não houver planta em que o aforamento ou 
arrendamento esteja descrito, exigir-se-á que 
o requerente a apresente. (Art. 44 do Ato 
exec. n.0 27, de 9-8-1897). 

Art. 139 - Verificado que os aforamentos 
ou arrendamentos estão em têrmos de ser 
transferidos ou trocados, a Prefeitura o au
torizará, e na repartição competente, em li
vro próprio, lavrar-se-á um têrmo em que 
seja mencionada a transferência. (Art. 45 do 
Ato exec. n.0 27, de 9-8-1897). 

Art. 140 - No caso de sucessão de heran
ça, e à vista do formal de partilha em que 
se declare o herdeiro da propriedade foreira, 
será a transferência registrada no livro de 
que trata o artigo anterior, depois de pagos 
os fôros vencidos. (Art. 48 do Ato exec. n.0 

27, de 9-8-1897). 
Art. 141 - Todo o processo de transferên

cia será concluido no prazo de trinta dias, 
a contar daquele em que o pedido deu en
trada no protocolo. (Art. 49 do Ato exec. n.0 

27 de 9-8-1897). 
Art. 142 - Fora do caso mencionado no 

art. 140, é lícito à Prefeitura impor modifi
cações ao contrato de aforamento ou arren
damento, negando a transferência, se o inte-

ressado não quiser aceitá-las. (Art. 50 do 
Ato exec. n.0 27, de 9-8-1897). 

Art. 143 - Também será negada trans
ferência, se o terreno fôr necessário para 
qualquer obra, serviço ou uso municipal. 
(Art. 51 do Ato exec. n.0 27, de 9-3-1897). 

Art. 144 - Nos casos mencionados nos 
arts. 142 e 143, a autoridade municipal com
petente, no prazo determinado no art. 155, 
declarará em despacho - que nega a trans
ferência, porque a Municipalidade prefere 
consolidar o domínio útil ao direto, pagando 
o preço porque o requerente declarou ir ven
der o aforamento. (Art. 52 do Ato exee. n.0 

27, de 9-8-1897). 
Art. 145 - Não é o Município obrigado ao 

disposto no artigo anterior, quando o indefe
rimento do pedido basear-se em falta de 
formalidades ou de exigências do contrato 
por parte do foreiro ou arrendatário. (Art. 53 
do Ato exec. n.0 27, de 9-8-1897). 

Art. 146 - O laudêmio será de 2~1.% cal
culados sôbre o preço total da alienação, 
sem desconto do val<'Jr dos melhoramentos, 
benfeitorias e acessões. 

Parágrafo único - O imposto de transfe
rência dos arrendamentos é equiparado ao 
do laudêmio. (Art. 54 do Ato exec. n.0 27, 
de 9-8-1897). · 

Art. 117 -- O preço da transferência para 
a cobrança do laudêmio será aquele que o 
vendedor, no requerimento, declarar que vai 
receber, ou que recebeu antecipadamente em 
pagamento. (Art. 55 do Ato exec. n.o 27, de 
9-8-1897). 

Art. 148 - Se êste preço fôr inferior à 
avaliação ou se se tratar exclusivamente de 
troca, pela avaliação se cobrará o laudêmio. 
(Art. 56 do Ato exec. n.0 27, de 9-8-1897). 

Art. 149 - Verificando··~e que a transfe
rência foi feita por preço superior ao que 
serviu de base para a cobrança do laudêmio, 
proceder-se-á, amigável ou judicialmente, à 
cobrança da diferença ou decretar-se-á a 
nulidade da transferência e a efetividade do 
comisso. (Art. 57, do Ato exec. !1.0 27, de 
9-8-1897). 

Art. 150 - No caso de troca de duas pro
priedades foreiras do Município, cobrar-se-á 
o laudêmio de ambas. (Art. 58 do Ato exec. 
n.0 27, de 9-8-1897). 

Art. 151 - São isentas do pag·amento do 
laudêmio: 

1.0 - as transferências realizadas por via 
de sucessão de herança; 

2.0 - as inerentes à doação ou dote. 
(Art. 59 do Ato exec. n.0 27, de 9-8-1897). 

SECÇÃO IV 

DA EXTINÇÃO DA ENFITEUSE E DOS 
ARRENDAMENTOS 

Art. 152 - Entre outros casos, extingue
se a enfiteuse: 

1.0 - pela destruição total do imóvel afo
rado; 

2.0 - pela prescrição da propriedade da 
coisa., plena e livre, por um terceiro; 

3.0 - pela resolução do domínio daquele 
que a constitui; 



4.0 - pela cessão ou renúncia que o enfi
teuta faz em favor do senhorio, aceitando 
êste; 

5.0 - pela confusão, isto é, quando o se
nhorio se torna herdeiro do enfiteuta ou o 
enfiteuta do senhorio; 

6.0 
- pela opção do senhorio, no caso de 

alienação; 
7.0 - pela caducidade, isto é, quando o en

fiteuta, ou sua mulher, se é casado, se finam 
sem herdeiros; 

8.0 
- nos casos em que o enfiteuta incorre 

em comisso, a saber: 
al - se por dolo ou culpa grave, que a 

coisa aforada se deteriore de modo substan
cial; 

b l - se não paga a pensão por três anos 
consecutivos; 

cl - se aliena a enfiteuse sem prévia de
núncia ao senhorio. (Art. eo do Ato exec. 
r:..0 27, de 9-8-1897). 

Art. 153 - A extinção do arrendamento 
será regulada de acôrdo com os respectivos 
contratos, respeitadas as condições do direito 
civil. (Art. 61 do Ato exec. n.0 27, de 8-9-1897). 

SECÇÃO V 

DISPOSIÇOES ESPECIAIS 

Art. 154 - A pensão, fôro anual ou alu
guel com reversão de benfeitorias do domínio 
útil de terrenos municipais, nunca será infe
rior a Cr$ 0,01 (um centavo) por metro qua
drado; isto mesmo nos lugares mais afasta
elos dos povoados. (Art. 63 do Ato exec. n.0 27, 
de 9-8-1897). 

Art. 155 - Não"serão tomados em consi
deração os pedi-dos àe aforamento que não 
forem feitos de acôrdo com o art. 121, 
n.0 s 1, 2 e 3, e os pedidos de arrendamento 
que não forem feitos de acôrdo com o 
art. 131. (Art. 65 do Ato exec. n.0 27, de 
9-8-1897). 

Art. 156 - Um dos exemplares da planta, 
a que se refere o art. 121, ficará arquivado 
na repartição competente e o outro acom
panhará o processo. (Art. 66 do Ato exec. 
n.0 27, de 9-8-1897). 

Art. 157 -.Os depósitos a que referem os 
arts. 128 e 129 reverterão em favor do Muni
cípio, se no prazo de três meses, contados 
da data do pregão, o licitante aceito não assi
nar o respectivo contrato. (Art. 67 do Ato 
cxec. n.0 27, de 9-8-1897). 

Art. 158 - Quando o terreno fôr aforado 
ou locado por outro que não o requerente, 
krá êste direito de haver daquele a indeni
zação do valor da respectiva planta. (Art. 68 
do Ato exec. n.0 27, de 9-8-1897). 

Art. 159 - Independem de autorização es
pecial da Câmara os arrendamentos a prazos 
que não excedam de um ano. (Art. 69 do 
Ato exec. n.0 27, de 9-8-1897). 

Art. 160 - A qualquer funcionário muni
cipal é proibido tomar a iniciativa do pro
cesso preparatório de aforamentos e arren
damentos. (Art. 71 do Ato exec. n."" 27, de 
0-3-1897). 

CAPíTULO. IV 

DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 161 - Fica o Prefeito autorizado a 
vender em hasta pública, precedendo pregão, 
os terrenos do domínio municipal suscetíveis 
de transmissão, aforando aquêles para os 
quais julgue mais conveniente êste processo, 
sendo de Cr$ 0,01 (um centavo) anual o pre
ço mínimo do metro quadrado. (Art. 19 da 
Lei n.0 493, de 26-10-1900). 

Art. 162 - A autorização a que alude o 
artigo anterior fica extensiva às concessões 
de arrendamento, observadas as disposições 
dos art1g·os 117 a 156, em tudo quanto lhes 
fôr aplicável. (Art. 1.o da Lei n.0 673, de 
30-9-1903). 

Art. 163 - Poderá também remir o& fôros 
das atuais enfiteuses, tomando por base 
trinta anos de fôros. (Art. 20 da Lei n.0 493, 
de 26-10-1900). 

Parágrafo único - Para a remissão, além 
dos trinta anos de fôros s2rá cobrado o lau
dêmio de 2 'h% (dois e meio uor cento) sôbre 
o valor do terreno aforado e -das benfeitorias 
nele existentes, valor êsse que será calculado 
pela, repartição comr:etente, para o que 
lhe serão ·enviados todos os r;edidos de 
remissão, depois de devidamente informados 
quanto ao valor do fôro anual, e a data do 
contrato enfitêutico, não podendo ser conce
dida pelo Prefeito remissão de foros das en
fiteuses constituídas posteriormente ao ano 
de 1900, «ex-vi» do disposto neste artigo 
(Ato n.0 471, de 29-5-1912). 

Art. 1•34 - O Prefeito fica autorizado a 
conceder a remissão dos aforamentos cons
tituídos até 31 de dezembro de 1916, ao fo
reiro que a requeira. (Art. 1." da Lei n.0 2.219. 
de 6-8-1919). 

Art. 165 - Para gozar dessa faculdade, o 
requerente deverá provar que não deve pen
são ou fôro, e pagar, de uma só vez, trinta 
anuidades e mais 2'/2 % sôbre o valor do imó
vel e das benfeitorias nêle então existentes, 
valor que será calculado pela repartição com
petente. (Art. 2.0 ·da Lei n.0 2.219, de 
6-8-1919). 

Art. 166 - O pretendente será obrigado 
a pagar também tôdas as despesas decorren
tes na novação. (Art. 3.0 da Lei n.0 2.219, de 
6-8-1919). 

Art. 16"7 - Fica o Prefeito autorizado a 
entrar em acôrdo com os possuidores de ter
renos municipais sit•lados nas vizinhanças 
do rio Pinheiros, de maneira que se legali
zem as posses instaladas com benfeitorias 
feitas de boa-fé, leg·alização esta restrita a 
áreas de valores correspondentes aos das 
benfeitorias existentes, mediante prévia ava
liação. 

Parágrafo único - Fica igualmente auto
rizado o Prefeito a conceder, de acôrdo com 
a legislação vigente, a remissão dos contratos 
enfitêuticos em atraso quanto ao pagamentc 
das respectivas anuidades, desde que o terre
no aforado esteja na posse do enfiteuta e 
não seja necessário quer à abertura ou ao 
alargamento de vias públicas, quer às obras 
dos rios Tietê e Pinheiros. (Art. 1.0 da Lei 
n.0 3.533, de 27-9-1930). 



CAPíTULO V 

DA EXTRAÇÃO DE MATERIAL 

Art. 168 - Dependerá de licença do De
partamento de Obras Públicas sob informa
ção do fiscal de rios; a extr~ção de barro 
para cerâmica em terrenos municipais. Ato 
n.0 1, de 10-2-1896). 

Art. 169 - Não será permitida a extração 
de barro nas margens dos rios senão à dis
tância de 20 metros, a juizo da Prefeitura. 
(Ato n° 1, de 10-2-1896). 

Art. ) 70 - Fica expressamente proibida a 
extraçao de barro nas várzeas do catumbi e 
Bom Retiro, bem como no bairro do Pari nos 
lugares altos que possam ser aproveitados 
para edificações. (Ato n.0 1, de 10-2-1896). 

Art. 171 - A Prefeitura poderá revogar as 
concessões dadas para exploração de barro 
nos lugares onde as escavações possam vir a 
prejudicar a saúde pública. (Ato n.0 1 de 
10-2-1896). ' 

Art. 172 - Os oleiros não poderão fazer 
grandes depósitos de barro, salvo autorização 
especial da Prefeitura. (Ato n.0 1 de 
10-2-1896). ' 

Art. 173 - Os enfiteutas ou arrendatários 
não poderão, sob pena de nulidade do con
trato e da reversão das benfeitorias existen
tes, extrair ou consentir na extração de bar
ro para olaria, quando não sejam para isso 
autorizados por cláusulas expressas e me
diante condições declaradas. (Art. 9.o do Ato 
n.0 13, de 22-6-1894). 

f'.rt. 174 -· Esca~ação alguma poderá ser 
feita em terreno situado dentro do Municí
pio, visando à retirada de material existente 
no subsolo, sem que os seus proprietários ou 
mteressados obtenham licença da Prefeitura. 
(Art. 1.0 da Lei n.0 4.023, de 7-4-51). 

Parágrafo único - Estão isentas das exi
gências desta lei as explorações de jazidas 
objeto do. Código de Minas que venham oÚ 
possam VIr a ser requeridas ao Ministéric 
da Agricultura. (Art. 1.0 da Lei n.0 4.023, de 
7-4-51). 

Art. 175 - Aquêles que promoverem reti
radas de ar~ias, pedregulho ou de qualquer 
outro matenal, sem prévia vistoria e licen
ça da Prefeitura, ficarão sujeitos à multa 
que var~a~·á de Cr$ 2.000,00 a Cr$ 10.000,00: 
sem preJmzo da apreensão do respectivo apa
relhamento e de outras providências de or
dem administrativa ou judicial, visando à 
paralisação do serviço de retirada do refe
rido material. (Art. 2.0 da Lei n.0 4.023, de 
7-4-51). 

Art. 176 - Os pedidos de vistoria e licen
ça serão a:companhados da prova de proprie
dade do 1móvel e croquis do local e serão 
sempre concedidas a juizo da Secretaria de 
Obras da Prefeitura. (Art. 3.0 da Lei n.0 4.023, 
de 7-4-51). 

Parágrafo único - Quando a licença não 
fôr requerida pelo proprietário será necessá
ria a anuência dêste que ficará também obri
gado às exigências desta lei. (Art. 3.0 da lei 
n.0 4.023, de 7-4-51). 

Art. 177 - Os proprietários de terrenos 
pantanosos bem como daqueles que forem 
escavados para retirada de qualquer mate-

rial são obrigados a saneá-los ou aterrá-los 
de acôrdo com intimação da Prefeitura sob 
pena do serviço ser executado por esta, à 
custa dêles, proprietários. (Art. 4.0 da Lei 
n° 4.023, de 7-4-51). 

Parágrafo único - Para efeito do disposto 
neste artigo, fixará a Prefeitura ao infrator 
prazo razoável para execução dos serviços 
nele_ previstos. Findo êsse prazo sem que os 
serviços tenham sido executados a Prefeitura 
imporá multa, que variará de Cr$ 100,00 a 
Cr$ 500,00, por dia de infração. (Art. 4.0 da 
Lei n.0 4.023, de 7-4-51). 

Art. 178 - Os proprietários, além de fi
eare~n sujeitos ao pagamento do imposto 
de llcença de Cr$ 100,00, serão obrigados a 
prestar caução fixada pela repartição muni
cipal competente, para garantia dos serviços 
a que. ficarem obrigados a executar. (Art. 5.o 
da Le1 n.0 4.023, de 7-4-51). 

SECÇÃO I 

DA EXTRAÇÃO DE MATERIAIS NO LEITO 
DO RIO TIETE 

Art.. 179 - A extração de materiais do 
leito do rio Tietê sera feita mediante con
corrência pública, estipulando-se, obrigatà
namente, nos respectivos contratos além de 
cutras ~speciais para cada caso particular, 
as segumtes normas de caráter geral: 

1.0 - os concessionários deverão obedecer 
rigorosamente aos planos das obras de reti
ficação do rio; 

. 2.0 - todo o material escavado, não ven
dido pelos concessionários, será empregado 
no atêrro dos lugares indicados pelo Depar
tanlento de Obras Públicas, em relação com 
as futuras obras; 

_ 3.0 
- o concessionário depositará a cau

çao correspondente a Cr$ 1,00 por metro qua
drado de área de terreno contido na zona da 
concessão; 

4. 0 - esta zona terá área mínima e má
xima demarcada pelo Departamento de Obras 
Públicas em cada caso; 

~.0 - haverá uma taxa especial, paga 
adiantadamente, para fiscalização dos tra
balhos, equivalentes a 10% da caução; 

6.0 - a Prefeitura exercerá rigorosa fis
calização sôbre os serviços de extração de 
material, à qual se submeterá o concessio
ná~io, sem. res_trições. Constatada e provada 
a lnobservancia de qualquer das condições 
imp~s~as, a rescisão do contrato poderá ser 
sumana, sem que o concessionário tenha 
direito a qualquer indenização. A sua cau
ção garantirá a reconstituição do terreno es
cavado em excesso; 

7.0 - a Prefeitura, a juizo do Departa
mento de Obras Públicas, e de acôrdo com o 
caso em vist::t, estabelecerá sempre um plano 
de ~erv_iço, que deverá ser seguido pelo con
cessiOnano para cada concessão; 

8.0 - o concessionário obrigar-se-á a en
tregar à Prefeitura, em perfe1ta ordem, a 
parte de canal escavada com as suas margens 
e fundos perfeitamente regularizados e de 
acôrdo com o projeto de retificação do rio; 

9.0 - o prazo máximo de cada concessão 
será de três anos. Findo o prazo deverá fa-



zer-se novo contrato, caso queiram os con
cessionários prosseguir na escavação do tre
cho não concluído ou obter novo, ficando 
livre a Prefeitura de fazer nova concessão. 
Fica subentendida que, expirado o prazo, de 
uma concessão, o contrato respectivo estará, 
lpso facto, terminado; 

10.0 - tôdas as concessões serão feitas 
sempre a título precário, podendo o contrato 
ser rescindido mediante aviso, com a ante
cedência de três meses, não cabendo aos con
cessionários direito a qualquer indenização. 

11.0 
- rescindindo o contrato, fará a Pre

feitura um exame detalhado do local, para 
constatar a perfeita observância das disposi
ções contratuais, depois do que será autori
zada a devolução do saldo da caução, res
salvadas as disposições anteriores; 

12° - assinado o contrato de uma con
cessão, o concessionário terá o prazo de três 
meses para iniciar o serviço respectivo. itste 
prazo poderá ser prorrogado a juizo da Pre
feitura; 

13.'' - nenhuma concessão poderá ser 
transferida; 

14.0 
- tôdas as dúvidas e questões entre 

os concessionários e o Departamento de 
Obras Públicas, por fôrça da fiscalização por 
êle exercida, ou entre os concessionários en
tre si, serão resolvidas pela Prefeitura, po
dendo ser imediatamente rescindido o con
trato respectivo, se assim convier aos inte
rêsses do Município, a juizo do Prefeito; 

15.0 - um concessionário poderá ter mais 
de uma concessão simultâneamente; 

16.0 - qualquer infração das disposições 
do contrato, mesmo em virtude da inter
venção de estranhos, autorizados ou não pelo 
concessionário, corre sob a sua responsabi
lidade, competindg,lhe, por isso, o policia
mento da zona dá concessão; 

17.0 - a Prefeitura reserva-se o direito de 
recusar qualquer concessão julgada pelo De
partamento de Obras Públicas desfavorável 
sob o ponto de vista hidráulico ou higiênico. 
(Artigo 1.0 do Ato n.0 725, de 5-11-1934). 

Artigo 180 - Ficam extensivas aos terre
nos marginais do rio Tietê, pertencentes ao 
patrimônio municipal e que façam do futu
ro leito canalizado do referido rio, as dis
posições desta secção. (Artigo 1,0 do Ato 
n.0 1.082, de 10-5-1936). 

TíTULO VI 

DOS SERVIÇOS PúBLICOS 

CAPíTULO I 

DOS TRANSPORTES COLETIVOS (1) 

Art. 181 - Fica a Prefeitura Municipal de 
São Paulo autorizada a outorgar concessão, 
mediante contrato a ser assinado na Secre
taria de Obras, à Sociedade Anônima adian
te referida no artigo 201, para prestar e ex
plorar com exclusividade o serviço público 
de transporte coletivo de passageiros no Mu
nicípio da Capital, na conformidade do que 
dispõe o presente decreto-lei. (Artigo 1.0 do 
Dec.-lei 365, de 10-10-1946). 

Art. 182 - A concessão referida no artigo 
anterior compreenderá o transporte coletivo 
de passageiros no Município da Capital por 
meio de bondes e ônibus, e assim também 
por meio de qualquer outra espécie de veí
culo, desde que previamente aprovado pela 
Prefeitura Municipal. (Artigo 2.0 do Dec.-lei 
365, de 10-10-1946). 

Art. 183 - Dentro do prazo de um ano, a 
contar ela assinatura do contrato, a conces
sionária submeterá à aprovação da Prefei
tura Municipal um plano geral de remodela
ção e melhoria do serviço, no qual proporá 
as alterações que julgar úteis e necessárias 
s.os atuais serviços. 

Parágrafo único - As modificações e 
reajustamentos de necessidade imediata po
derão ser introduzidos pela concessionária, 
mesmo antes da apresentação do plano ge
ral, desde que justificada a sua utilidade ou 
conveniência, mas neste serão incluídos para 
a aprovação de que trata êste artigo (Artigo 
3.0 do Dec.-lei 365, de 10-10-1946). 

Art. 184 - O prazÓ da concessão será de 
30 (trinta) anos a contar da assinatura do 
respectivo contrato. (Artigo 4.0 do Dec.-lei 
365, de 10-10-1946). 

Art. 185 - O serviço público de transporte 
coletivo de passageiros será prestado e ex
plorado pela concessionária, no reg·ime de 
serviço pelo custo conforme estabelece o ar
tigo 1.0 , e seu parágrafo único do Decreto
lei estadual n.0 15.958, de 14 de agôsto de 
1946, mediante a cobrança de tarifas justas 
e razoáveis que permitam adequada remu
neração do capital efetivamente empregado, 
e como tal reconhecido pela Prefeitura Mu
nicipal de São Paulo. (Artigo 5.0 do Dec.-lei 
365, de 10-10-1946). 

Art. 186 - Serão consideradas justas e ra
zoáveis as tarifas quando permitirem a 
obtenção de recursos suficientes para: 

a) - cobrir tôdas as despesas de opera
ção; 

b) - constituir uma reserva de renova
ção destinada a manter a integridade do ca
pital e assegurar a boa qualidade do ser
viço; 

c) - remunerar anualmente o capital efe
tivamente empregado, com quantia não infe
rwr a 8% (oito por cento) e nem superior 
a 10% (dez por cento) da importância des
pendida e apurada no investimento. 

§ 1.0 - O que exceder da remuneração de 
10'Y'o (dez por cento) prevista na letra «C» 
dêst~ artigo constituirá uma provisão para 
garantia da retribuição adequada (Reserva 
de Estabilização) nos exercícios de renda in
suficiente, sem prejuízo da revisão de tari
fas no artigo seguinte. 

§ 2.0 - Se ocorrerem alterações sensíveis 
no mercado interno, monetário e de títulos, 
poderá, nos têrmos do parágrafo 2.0 do ar
tigo 1,0 do Decreto-lei n. 0 15.958, de 14 de 
agô:;to de 1946, a taxa de lucros de 10% (dez 
por cento) ser revista e modificada, não po
dendo, entretanto, exceder a taxa de juros 
paga pela União aos portadores de títulos 
da dívida pública interna, acrescida de S% 
(três por cento), tendo-se em vista a mêdia 



no ano antc)rior das cotações dos títulos no 
mercado respectivo. (Artigo 6.0 do Dec.-lei 
365, de 10-10-1946). 

Art. 187 - Tôdas as vêzes que as tarifas 
não bastarem para a obtenção dos recurso:'< 
referidos no artigo anterior e assim tambén: 
quando superarem as verbas ali previstas, 
serão elas obrigatoriamente revistas, a fim 
de serem elevadas ou baixadas para atender 
a sua finalidade. (Artigo 7.0 do Dec.-lei 365, 
de 10-10-1946). 

Art. 188 - A Prefeitura Municipal regula
mentará e fiscalizará o serviço concedido, 
~ob o ponto de vista técnico, econômico, 
administrativo e financeiro. (Artigo 8.0 do 
Decreto-lei 365, de 10-10-1946). 

Art. 189 - A regulamentação do serviço 
será expedida dentro de 60 (sessenta) dias 
da assinatura do respectivo contrato de con
cessão, por ato executivo da Prefeitura Mu
nicipal, nos limites de sua competência, es
tabelecendo regras de execução e de opera
ção, direitos e obrigações, penalidades e ou
tras providências que entender convenientes 
ao interêsse público. (Artigo 9.0 do Decreto
lei 365, de 10-10-1946). 

Art. 190 - A fiscalização do serviço con
cedido será exercida pela Prefeitura Munici
pal, competindo-lhe: 

a) - determinar o capital efetivamente 
dt;spendido nas obras, instalações e mate
rial, para ar:urar o custo do investimento, a 
ser reconhecido pela Prefeitura Municipal; 

b) - apurar as despesas de operação; 
c) - fixar as taxas de renovação das uni

dades componentes do material depreciável, 
para constituição da reserva de renovação a 
que se refere o artigo 186, letra «b»; 

dJ - fiscalizar a prestação dos serviços e 
a execução das obras e instalações; 

e) - examinar a todo o tempo a escritu
ração da concessionária, podendo fixar nor
mas e padrões para a mesma; 

f) - apresentar até -31 de março de cada 
ano o Relatório da ·tomada de contas do 
exercício anterior, à vista dos documentos e 
cc.mprovantes da receita e despesa da con
cessionária; 

gJ - aprovar até 31 de dezembro de cada 
ano, para o exercício seguinte, o orçamento 
anual do serv1ço concedido; 

h) - propôr a fixação das tarifas e a sua 
revisão, quando se verificar qualquer das hi
póteses do artigo. (Artigo 10.0 do Decreto-lei 
365, de 10-10-1946). 

Art. 191 - Todos os pedidos da concessio
nária dirigidos à Prefeitura Municipal con
siderar-se-ão deferidos e aceitos quando não 

, decididos dentro do prazo de 60 (sessenta) 
' dias, contados da data de sua apresentação. 

Parágrafo único - A Prefeitura Municipal 
poderá determinar a qualquer tempo a re
vogação dos atos praticados nas condições 
dêste artigo, sempre que o interêsse público 
o exigir. (Artigo 11 do Decreto-lei 365, de 
10-10-1946). 

Art. HJ2 - A concessionária não poderá 
ct'der ou transferir, no todo ou em parte, a 
presente concessão, sem prévia e expressa 
autorização da Prefeitura Municipal de São 
Paulo, sendo-lhe licito entretanto, desde que 

o faça sob sua1 umca e exclusiva responsabi
Hàade, contratar com terceiros a prestação 
do serviço concedido em certas e determina
das linhas, justificando sua conveniência 
perante a Prefeitura Municipal, sempre juiz 
da aprovação desta em cada caso. (Artigo 12 
do Decreto-lei 365, de 10-10-194()). 

Art. 193 - A concessionária obrigar-se-á a 
dar inicio ao serviço concedido, por sua conta 
e sob sua responsabilidade, dentro de 90 
(noventa> dias, a contar da assinatura do 
contrato. (Artigo 13 do Decreto-lei 365, de 
10 de outubro ele 1946). 

Art. 194 - Na prestação do serviço a con
cessionária obrigar-se-á a empregar pessoal 
habilitado e material adequado a contento 
da fiscalização. (Artigo 14 do Decreto-lei 365, 
de 10-10-1946). 

Art. 195 - A concessionária ficará asse
gurado o direito de desapropriar por utili
dade pública, sem quaisquer ônus para a 
Prefeitura Municipal de São Paulo, bens e 
direitos necessários à execução e prestação 
do serviço concedido, •seu melhoramento ou 
ampliação, mediante solicitação do ato ao 
Poder respectivo. (Artigo 15 do D2creto-lei 
365, de 10-10-1946). 

Art. 196 - A concessionária poderá remo
ver o calçamento existente nas vias públicas, 
sempre que necessário, desde que dê aviso à 
repartição municipal encarregada da fiscali
zação com antecedência mínima de 24 (vin
te e quatro) horas, salvo motivo de fôrça 
maior, que será justificado posteriormente. 

Parágrafo único - As despesas com essí. 
remoção, bem como a reposição do calça
mento, ficarão a cargo da concessionária. 
(Artigo 16 do Decreto-lei, 365, de 10-10-1946). 

Art. 197 - Correrão por conta da conces
sionária as despesas com a conservação nor
mal do calçamento entre os trilhos e 0,40 
(quarenta centímetros) para cada lado das 
linhas de bonde em tráfego. (Artigo 17 do 
Decreto-lei 365, de 10-10-1946). 

Art. 198 - A Prefeitura Municipal de São 
Paulo, poderá, em qualquer tempo, encam
par o serviço concedido, com todo o seu ma
terial, obras e instalações, mediante reem
bôlso do capital empregado e apurado na 
forma do artigo 190. (Artigo 18 do Decreto
lei 365, de 10-10-1946). 

Art. 199 - A Prefeitura Municipal de São 
Paulo e a concessionária não r:oderão conce
der isenção de r-agamento de passagens nos 
veículos de transportes ooletivos, inclusive 
para seus funcionários, salvo os casos pre
vistos em lei. 

Parágrafo único - A Prefeitura poderá., 
dentro da regulamentação que expedir, de
terminar, no entanto, redução dos preços de 
passagens em determinadas horas do dia pa
ra o transrorte de escolares do curso pn
mário e secundário. (Artigo 19 do Decreto-lei 
365, de 10-10-1946). 

Art. 200 - Ressalvado o disposto no ar
tigo 198, a Prefeitura Municipal de Sáo 
Paulo, durante o vigésimo sétimo ano de 
vigência do contrato de concessão, entrará 
em entendimentos com a concessionária pa
ra o fim de estabelecer novo contrato ou 
para encampar o serviço, na forma do re-



ferido artigo, no término do prazo da con
cessáo. (Art. 20 do Dec.-lei 365, de 10 de 
outubro de 1946). 

Art. 201 - Fica a Prefeitura Municipal de 
São Paulo autorizada a constituir uma so
ciedade anônima, para receber e explorar a 
concessão a que se refere o artigo Lo do 
presente decreto-lei, subscrevendo ações em 
número e esrécie, que lhe assegurem a maio
ria de capital com direito de voto, obser
vadas as seguintes condições, além de ou
tras que julgue de interesse: 

a) - capital de Cr$ 250.000.000,00 dividi
do em ações ordinárias e preferenciais, no 
montante, respectivamente, de Cr$ ..... . 
150.000.000,00 e Cr$ 100.000.000,00, permitido o 
seu aumento de acôrdo com as suas neces
sidades e expansões; 

bl - a subscrição do capital poderá ser 
pública ou particular; 

c) - as ações preferenciais vencerão, com 
primidade, o dividendo anual de 6,5% (seis 
e meio por cento) e gozarão de todos os 
direitos reconhecidos às ações ordinárias, 
salvo o da voto; 

dl - o prazo de duração da sociedade 
náo será inferior ao da concessão referida 
no artig·o 184 dêste decreto-lei; 

e) - a sociedade poderá exercer atividades 
correlatas com serviço público que lhe fôr 
concedido; 

fl - a sociedade terá um Conselho Técni
co e Consultivo composto de pessoas de re
conhecido espírito público e de idoneidade 
moral e técnica comprovada, ao qual incum
birá esclarecer e aconselhar a diretoria e a 
assembléia-geral em tudo quanto disser res
peito ao interêsse social e, especialmente, no 
que se referir ao plano de serviços e obras, 
suas modificações e assim também ao orça
mento anual das despesas de manutenção 
e operação dos serviços, quadro do pessoal 
e pl'evisão do material; 

g) - na escolha dos membros do Conse
lho Técnico e Consultivo e assim tambem 
no Conselho Fiscal, respeitar-se-á o dispos
to no artigo 125, do Decreto-lei n.o 2.627, 
de 26 de setembro de 1940; 

h) - da renda líquida anualmente apura
da no balanço geral, serão precipuamente de
duzidas as seguintes percentagens: 

I - 5% (cin()o por cento) para. constitui
ção do fundo de reserva legal, até perfazer 
20% (vinte ]:Or cento) do capital social; 

II - 5% (cinco por cento) para consti
tuição de um fundo de aquisição de mate
rial novo; 
III- 2 'h% (dois e meio por cento) para s 

constituição de um fundo de contingências 
ou eventuais; 

IV - 1,5% (um e meio por cento) para a 
constituição de um fundo de seguros e en
cargos da legislação social; 

V - 1% (um por cento) para constitui
ção de um fundo de pesquisas e estudos; 

i) - a sociedade não poderá distribuir di
videndo anual superior a 10% (dez por cen
to), devendo o excesso, se houver, passar 
para o exercício seguinte, a menos que a 
Assembléia Geral resolva distribuí-lo de for
ma diversa. 

§ 1.0 - O capital a ser subscrito pela 
Prefeitura Municipal de São Paulo será rea
lizado parte em dinheiro e parte em bens, 
incluindo nestes todos aquêles bens adquiri
dos nos têrmos dos artigos 203 e 204 dêste · 
decreto-lei, na forma e condições constantes 
dos respectivos instrumentos legais e con
h·atuais. 

§ 2° -· Dentre os bens com que a Pre
feitura Municipal de São Paulo ~·ealizar 
parte do capital subscrito, serão incluídos, 
além dos indicados no parágrafo anterior, 
todos os demais imóveis, móveis e instala
ções que forem necessários ou úteis à socie
dade anônima ou ao serviço público a ser 
a esta concedido. 

§ 3.0 - Ao realizar seu capital na socie
dade anônima objeto do presente artigo, fica 
a Prefeitura Municipal autorizada a trans
ferir à mesma sociedade os bens referidos nos 
parágrafos anteriores. (Art. 21 do Dec.-lei 
365, de 10-10-1946). 

Art. 202 - Fica a Prefeitura Municipal de 
São Paulo autorizada. a adotar, na forma 
legal, as medidas de caráter financeiro ne
cessárias ao cumprimento do presente de
creto-lei. (Art. 22 do Dec.-lei 365, de 
10-10-1946). 

Art. 203 - Fica a Prefeitura Municipal 
de São Paulo autorizada a adquirir da São 
Paulo Tramway, Light and Power Co. Ltd., 
o acervo dos bens atualmente empregados 
na execução dos serviços de transportes co
letivos de que esta é concessionária na Ca
pital, constituído por tôdas as vias perma
nentes, mat~rial rodante, linha aérea de 
contacto e instalações complementares, equi
pamentos auxiliares de tráfego, terrenos on
de se localizam as atuais curvas de retõrno, 
servidões e direito de passagem, tudo por 
preço não excedente a Cr$ 60.000.000,00 (ses
senta milhões de cruzeiros) a ser pago nas 
condições que forem estipuladas pela Pre
feitura em moeda corrente do Pais, ou em 
ações por valor não inferior ao nominal, da 
sociedade anônima a que se refere o artigo 
21 dêste decreto-lei. (Art. 23 do Dec.-lei 365, 
de 10-10-1946). 

Art. 204 - Fica, outrossim, a Prefeitura 
Municipal de São Paulo autorizada a adqui
rir das pessoas flsicas e jurídicas proprie
tárias de auto-ônibus, atualmente emprega
dos no serviço público de transportes cole
tivos de passageiros no Município da Capi
tal, o acervo total ou parcial de bens empi·e
gados naqueles serviços, constituído pelo ma
terial rodante, instalações e equipamentos 
auxiliares de trafego, sobressalentes, aces
sórios, utensílios, ferramentas, móveis e imó
veis, tudo por preço que vier a ajustar e a 
ser pago nas condições que foram estipula
das, sendo facultado àquelas pessoas entrar 
com o dito acervo, ou parte dêle, para a 
formação do capital da sociedade a que se 
refere o artigo 21 dêste decreto-lei. - (Art. 
24 do Dec.-lei 365, de 10 de outubro de 1946). 

Art. 205 - A aquisição dos bens referidos 
nos artigos 203 e 204 supra, destinar-se-á à 
prestação unificada do serviço de transporte 
coletivo de passageiros, podendo a Prefei
tura Municipal de São Paulo, para tal efeito, 



contratar o fornecimento de energia elé
trica, a locação de móveis e imóveis úteis à 
execução dos serviços, a prestação de serviços 
auxiliares técnicos, a cessão de utensílios e 
ferramentas, e o mais que fõr de interêsse à 
perfeita consecução dos fins a que se des
tinem os bens adquiridos, e à mais ampla 
satisfação dos interêsses ligados à questão 
dos transportes coletivos nesta Capital para 
o que estabelecerá nos respectivos contratos 
de reversão onerosa, venda e compra, loca
ção, obrigações, desistência de direitos, tôdas 
as cláusulas e condições reputadas neces
sárias, inclusive as relativas à situação do 
pessoal transferido. 

Parágrafo único - Os contratos referidos 
neste artigo serão transferidos, com todos 
seus ônus e vantagens, à sociedade anôni
ma a ser constituída na forma do disposto 
no artigo 21 dêste decreto-lei. (Art. 25 do 
Dec.-lei 365, de 10-10-1946). 

Art. 206 - Aos funcionários públicos mu
nicipais que venham a servir na Sociedade 
Anônima a que se refere o artigo 201 dêste 
decreto-lei será aplicado, no que couber, o 
disposto no decreto-lei federal n.0 6.877, de 
18 de setembro de 1944. (Art. 26 do Dec.-lei 
365, de 10-10-1946). 

Art. 207 - Os empregados de todo o gê
nero, das emprêsas ou pessoas referidas nos 
arts. 3.0 e 4.0 do Decreto-lei n.• 15.958, cuja 
função ou atividade vier a cessar com a 
constituição e funcionamento da sociedade 
anônima referida no artigo 201, terão seus 
direitos assegurados na forma do artigo 10 e 
448 da Consolidação das Leis do Trabalho. 
(Art. 27 do Dec.-lei 365 de 10-10-1946). 

Art. 208 - Para ocorrer às despesas de 
aquisição do acervo e subscrição do capital 
social previstas neste decreto-lei e a que se 
referem os artigos 2.0 e 3.o do decreto-lei 
estadual n.• 15.958, de 14 de agôsto de 194fo, 
fica aberto, na Secretaria das Finanças un 
crédito especial da importância de Cr$ .... 
210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de cru
zeiros), compreendendo as seguintes parcelas: 

a) - Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões 
de cruzeiros) destinados à aquisição do acer
vo prevista no art. 3.0 do citado decreto-lei 
estadual; 

bl - Cr$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de 
cruzeiros) destinados à realização do capital 
a ser subscrito pela Municipalidade, nos têr
mos do dis)osto no artigos 2.0 do decreto-lei 
estadual n.0 15.958, e 201 dêste decreto-lei. 

c) - Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de 
cruzeiros) destinados à realização do capital 

· a ser subscrito pela Municipalidade nos têr
mos e para os eventuais efeitos previstos no 
art. 3.0 do decreto-lei estadual n.0 15.958, de 
14 de agôsto de 1946. 

d) - Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de 
cruzeiros l destinados a ocorrer às despesas 
preparatórias de organização e instalação da 
Companhia a ser constituída ou outras des
pesas extraordinárias à mesma relativas. 
(Art. 28 do Dec.-lei 365, de 10-10-1946). 

Art. 209 - O valor de que trata o artigo 
anterior será coberto com os recursos pro
venientes: 

a) - do excesso de arrecadação, na im-

portância de Cr$ 160.000.000,00 (cento e ses
senta milhões de cruzeiros), resultantes da 
receita extrRordinária seguinte: 

I - Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de 
cruzeiros) correspondentes à quota de capi
tal a ser realizada pela Municipalidade me
diante a transferência do acervo prevista na 
alínea «C» do artigo anterior; 
li - Cr$ 40.000.000,00 (quarenta milhões 

de cruzeiros), correspondentes à parte da 
quota de capital subscrito pela Municipali
dade (alínea «b» do artigo anterior) a ser 
realizada mediante transferência de bens de 
sua propriedade, dispensáveis ao desenvol
vimento de suas atividades normais e des
tinadas à prestação de serviços de transpor
tes coletivos. (Artigo 201 parágrafo 2° dêste 
decreto-lei). 

III - Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de 
cruzeiros) correspondentes ao produto da 
alienação de ações a que se refere o artigo 
183 dêste decreto-lei. 

b) - do produto de operações de crédito 
que a Municipalidade fica autorizada a rea
lizar, até Cr$ 50.000.000,00 (cinquenta mi
lhões de cruzeiros), importância esta que 
poderá ser reduzida em valor correspondente 
ao de outros bens, nas condições previstas 
na alínea «a» - II - anterior, de que possa 
a Municipalidade dispor para a realização 
restante do capital por ela subscrito. (Ar
t.igo 29 do Decreto-lei 365, de 10-10-1946). 

• Art. 210 - Na hipótese de convir aos 
seus interesses efetuar em dinheiro o paga
mento de que trata o artigo 3.0 do Decreto
lei estadual n.0 15.958, de 14 de agõsto de 
1946, poderá a Municipalidade utilizar-se de 
quaisquer recursos financeiros não onerados 
ou comprometidos ou promover para aquêle 
fim, a alienação, em forma regular, das 
ações referidas na allnea «a» - I - do 
artigo anterior. (Artigo 30 do Dec.-lei 365, 
de 10-10-1946). 

'' O Decreto-Lei Estadual 15.958 de 14 de 
agôsto de 1D26, referido no Decreto-lei Mu
nicipal n.0 365, de 10 de outubro de 1946, 
assim determina: 

Art. 1.0 - Fica concedida à Municipali
dade de São Paulo a necessária licença para 
dar à Sociedade Anônima referida no ar
tigo seguinte, em concessão com exclusivi
dade, por prazo não superior a 30 (trinta) 
anos o serviço publico de transporte coletivo 
de passageiros dentro do Município da Ca
pital, o qual será prestado no regime de 
serviço pelo custo, admitindo-se para remu
neração do capital efetivamente empregado 
lucro anual não superior a 10% (dez por 
cento). 

§ 1.0 - No decreto-lei autorizando a Pre
feitura Municipal a regulamentar os servi
ços de transporte coletivo de passag·eiros e 
a assinar o contrato de sua concessão de
terminará à Municipalidade de São Paulo 
os têrmos e extensão desta última, tornando 
obrigatória a revisão das tarifas tôda a vez 
que o lucro anual seja superior a 10% (dez 
por cento) ou inferior a 8% (oito por cento) 
do capital efetivamente empregado. 



§ 2.0 - Se ocorrerem alterações sensíveis 
no mercado interno monetário e de títulos, 
poderá a taxa de juros de 10% (dez por 
centol ser revista e modificada de futuro 
e a juizo do Governo do Estado, não poden
do entretanto, exceder a taxa de lucros pa
ga pela União aos portadores de títulos da 
dívida pública, interna, acrescida de 3% (três 
por cento), tendo-se em vista a média no 
ano anterior das cotações dos títulos no 
mercado respectivo. 

Art. 2.0 - Fica a Municipalidade de São 
Paulo autorizada a promover a constituição 
de uma sociedade anônima, cuja finalidade 
precípua seja a prestação do serviço público 
de transporte coletivo de passageiros no Mu
nicípio da Capital, mediante concessão, subs
crevendo ações em número e espécie que lhe 
assegurem a maioria de capital com direito 
de voto, observadas as formalidades e exi
gências legais e obedecidas as cláusulas e 
condições s~g·uintes, além de outras que jul
gue de interêsse: 

a) - capital de Cr$ 250.000.000,00 (duzen
tos e cinquenta milhões de cruzeiros) dividi
de em ações ordinárias e preferenciais, no 
montante res1J(.Cttvamente ae Cr$ ....... . 
150.000.000,00 (cento e c.nquenta milhões de 
cruzeiros) e Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões 
de cruzeiros), 1-ermitido o seu aumento de 
acôrdo com as suas necessidades e expan
sões; 

bJ - a subscriçao do capital poderá ser 
pública ou particular; 

c) - as ações preferenciais vencerao, com 
prioridade o dividendo anual de 6,5% (sels 
e meio por c2ntoJ e g·ozarao de todos os 
direitos reconhecidos as ações ordinárias, 
salvo o de voto; 

dl - o prazo qe duração da sociedade nao 
será inferior aó· da concessao do referido 
no art. 1.0 deste decreto-lei; 

e) - a sociedade poderá exercer ativida
des correlatas com o serviço público que lhe 
fôr concedido; 

f) - a sociedade terá um Conselho Téc
nico e Consultivo composto de pessoas de 
reconhecido espírito público e de idoneidade 
moral e técnica comprovada, ao qual incum
birá esclarecer e aconselhar a diretoria e a 
assembléia-geral, em tudo quanto disser res
peito ao interêsse social, e, especialmente, no 
que se referir ao plano de serviços e obras, 
suas modificações, e assim também ao or
çamento anual das despesas de manutenção 
e operaçao dos serviços, quadro do pessoal 
e previsão do material; 

g) - na escolha dos membros do Con
selho Técnico e Consultivo, e assim também 
do Conselho Fiscal, respeitar-se-á o dispos
to no art. 125, do Decreto-lei n.0 2.627, de 
26 de setembro de 1940; 

h) - dos lucros líquidos apurados anual
mente, será deduzida uma percentagem não 
inferior a 1% (um por cento), destinada à 
constituiçao de um fundo de pesquisas e es
tudos, para aperfeiçoamento e economia dos 
serviços. 

§ 1.0 - O capital a ser subscrito pela 
Municipalidade de Sao Paulo, será realiza
do parte em dinheiro e parte em bens, in-

ctuidos nestes todos aquêtes adquindo:; nos 
têrmos dos arts. 3.0 e 4.0 dêste decreto-lei, 
na forma e condições constantes dos res
pectivos instrumentos legais e contratuais. 

§ 2.o - Será assegurado à Sociedade que 
se formar nos têrmos e para os fins decla
rados neste artigo, o direito de desapropriar 
por utilidade pública, ,sem quaisquer ônus 
para o Estado ou Municipio, bens e direitos 
necessários à execução do serviço concedido, 
seu melhoramento ou ampliaçao. 

Art. 3.0 - Fica a Mumc1paüdade de São 
Pauto autorizada a adquirir da «The São 
Paulo Tramway Light and Power Co. Ltd.>> 
o acervo dos bens atualmente empregados na 
execuçao dos serviços de transportes coleti
vos de que esta é concessionária na Capital, 
constituído por tôdas as vias permanentes, 
material rodante, linha aérea de contacto e 
instalações complementares, equipamentos 
nuxiliar~s de tráfego, terrenos onde se lo
calizem as atua1s curvas de retôrno, servi
dões e direitos de passagem, tudo por preço 
não excedente a Cr$ 60.000.000,00 (sessenta 
milhões de cruz:irosl ã. ser pago nas condi
ções que forem estipuladas pela Municipali
dade, em moeda corrente do pais, ou em 
ações ao seu valor nominal, da sociedade . 
anônima a que se refere o artigo anterior. 

Art. 4.o - Fica, outrossim, a Municipali
dade de Sao Paulo autorizada a adquirir das 
pessoas físicas e jurídicas proprietárias de 
auto-onibus atualmente empregados no ser
viço público de transporte coletivo de pas
sag·eiros no Município da Capital, o acervo 
total ou parcial de bens empregados naque
les serviços, constituído pelo material rodan
te, instalações e equipamentos auxiliares do 
tráfego, sobressalentes, acessórios, utensitios, 
ferramentas, móveis, e imóveis, tudo por pre
ço que vier a ajustar· e a ser pago nas con
dições que forem estipuladas, sendo faculta
do àquelas pessoas entrar com o dito acervo, 
ou parte dêle, para a formaçao do capital 
da sociedade a que se refere o art. 2.0 dês
te decreto-lei. 

Art. 5.0 - A aquisiçao dos bens referidos 
nos arts. 3.0 e 4.0 dêste decreto-lei, desti
nar-se-á à prestação unificada do serviço de 
transporte coletivo de passageiros, podendo a 
Municipalidade de Sao Paulo, para tal efei
to contratar o fornecimento de energia elé
trica a locação de móveis e imóveis úteis à 
exPe~l<;a\l dos serviços a prestaç.ao de servi
cos auxiliares e técnicos, a cessão de uten
sílios e ferramentas e o mais que fôr de 
interêsse à perfeita consecução dos fins a 
que se destinem os bens adquiridos e à mais 
ampla satisfaçao dos interêsses ligados à 
questão dos transportes colet~vos nesta C~· 
pital, para o que estab~lecera nos respectJ. 
vos contratos de reversao onerosa, venda e 
compra, locaçao, obrigações e des~s~ência de 
direitos tôdas as cláusulas e condiçoes repu
tadas n'ecessárias, inclusive as relativas à si
tuação do pessoal transferido. 

Parágrafo único - Os contratos referidos 
neste artigo serao transferidos, com todos 
seus ônus e vantagens, à Sociedade Anônima 
a ser constituída na forma do disposto no 
art. 2.0 dêste decreto-lei. 



Art. 6.0 
- Fica o Govêrno do Estado au

torizado a subscrever ações ordinárias ou 
preferenciais, da sociedade anônima referi
da no art. 2.0 , dêst~ decreto-lei, até a im
portância de Cr$ 60.000.000,00 (sessenta mi
lhões de cruzeiros), abrindo o necessário cré
dito especial para a sua integralização em 
moeda corrente do país. 

O contrato de concessão para execução do 
serviço de transporte coletivo no Município 
àa Capital, lavrado nos têrmos do estabele
cido no Decreto-lei Municipal n.0 365, de 10 
de outubro de 1946, e no Decr:to-Lei Esta
dual n.0 15.958 de 14 de agôsto de 1946, é 
o seguinte: 

Aos vinte e quatro dias de janeiro de mil 
novecentos e quarenta e oito, na Prefeitura 
do Município de São Paulo, onde se acha
vam o Sr. Prefeito Municipal, DR. PAULO 
LAURO, comigo Diretor do Departamento de 
Expediente e do Pessoal, PAULO TEIXEIRA 
NOGUEIRA, que êste têrmo subscreve, pre
sentes também o Sr. Secretário dos Negócios 
Internos e Jurídicos, DR. ANTONIO SOA
RES LARA, o Sr. Secretário de Obras e Ser
viços Municipiais, DR. ALFREDO FIGLIO
LINI, e as testemunhas que êste subscrevem 
aí comr:areceu a COMPANHIA MUNICIPAL 
DE TRANSPORTES COLETIVOS, socieda
de anônima com sede nesta cidade de São 
Paulo, organizada nos têrmos do decreto-lei 
estadual n.0 15.958, de 14 de agôsto de 1946, 
e dos decretos-leis municipais n.0

' 901, dG 
10 de setembro de 1946, e 365, de 10 de 
outubro de 1946, neste ato repEsentada por 
seus Diretores com poderes bastantes, nos 
têrmos do art. 17 dos respectivos Estatutos, 
Srs. DR. JOAO BAPTISTA GOMES FER
RAZ, presidente e DR. LIBIO MARTIRE, 
secretário, e, daqui por diante, designada 
apenas por C'omranhia, para o fim de assi
nar o presente têrmo, pelo qual, segundo o 
disposto nos já mencionados decretos-leis es
taduais e municipais, contrata com a Muni
cipalidade, na qualidade de concessionária, a 
execução do serviço de transporte coletivo 
de passageiro no Município da Capital, me
diante :J.s cláusulas e condições seguintes: 
I- DO CONTRATO, DO OBJETO, DA 

DURAÇAO, DA RENOVAÇAO 
Cláusula 1.a - O Serviço público de trans

porte coletivo de passageiros será explorado 
pela Companhia, com exclusividade, no ter
ritório do Município da Capital, de acôrdo 
com as obrigações mutuamente assumidas 
pelas partes no presente contrato. 

Cláusula 2.a - O serviço público, ora con
cedido, compreende o transporte coletivo de 
passageiros por meio de bondes, ônibus e 
tróleibus e bem assim por meio de outra 
qualquer espécie de veículo, em superfície, 
em subterrâneo, ou em elevado, desde que 
previamente aprovados pela Prefeitura Mu
nicipal. 
PP"rá~rafo único ·- A Companhia adaptará 

seus se!·viços em quantidade e qualidade às 
necessidades da população, sempre median
te prévia aprovação da Prefeitura. 

Cláusula 3." - De acôrdo com o disposto 
no Decreto-lei Estadual n.0 15.958, de 14 de 
agôsto de 1946, e no Decreto-lei Municipal 

n.0 365, de 10 de outubro de 1!J46, será a 
presente concessão explorada no regime de 
serviç'o pelo custo, mediante cobrança de 
tarihs justas e razoáveis que permitam ade
quada remuneração do capital efetivamente 
empregado e reconhecido pela Prefeitura, nos 
têrmos clêste contrato. 

Parágrafo único - Para os efeitos desta 
cláusula, a conceituação do serviço pelo custo 
é aquela que resulta dos princípios es
tabelecidos neste contrato, especialmente m 
relativos a: 

a) -- aferição do valor do capital pelo 
critério das inversões prudentes e escritura
do em moeda corrente do país (cláusula 21." 
e 22.a); 

b) - definição do eusto do serviço (art. 
6.0 do Decreto-lei n.• 365, de 10-10-46 e 
cláusula 32."); 

c) - regulamentação e fiscalização efeti
vas (cláusulas 40." a 53.n); 

d) - direito de encampação nos têrmos 
ora estabelecidos (cláusula 57." a 62."). 

Cláusula 4.• - O praz::l da concessão é o de 
30 (trinta) anos a contar da assinatura dês
te contrato. 

Cláusula 5." - Ressalvado o disposto nas 
cláusulas 57.• a 67.• a Prefeitura, durant" o 
vigésimo sétimo (27.0 ) ano de vigência dêste 
contrato, nos têrmos do art. 20 do Decreto
lei n.0 365, de 10 de outubro de 1946, entra
rá em entendnnentos com a Companhia, para 
o fim de estabelecer novo contrato ou para 
encampar o serviço no término do prazo 
da concessão. 

Cláusula 6.a- Justificando sua convenien
cia perante a Prefeitura e mediante aprova
ção desta, em cada caso, fica a Companhia 
autorizada, desde que o faça sob sua única 
e exclusiva res:::<msabilidade, a contratar com 
terceiros a prestação do serviço concedido 
em certas e determinadas linhas. rurais. 

Cláusula 7.a - Mediante permissão da 
Prefeitura terá a Com.1mnhia o direito de 
assentar trilhos, colocar- postes para suspen
são de linha nas vias e logradouros públicos do 
Município, e bem assim realizar obras de ar~ 
te para os transportes de superficie, subter
râneo ou elevado, nas ruas e praças da ci
dade, observado em tudo o estabelecido nas 
cláusulas 10." à 20.•, bem como nas leis e 
regulamentos municipais, vigentes ou futuros. 

Cláusula 8." - A Companhia ficará as
segurado, mediante solicitação à Prefeitura 
do ato respectivo, o direito de desapropriar 
por utilidade pública à sua custa, e de acôr
dc com a legislação em vigor, bens e direitos 
necessri.rios à prestação, melhoramentos ou 
ampliação do serviço. 

Cláusula 9.• - Dentro do prazo de um 
ano, a contar desta data, submeterá a Com
panhia à aprovação da Prefeitura, um pla
no geral de remodelação e melhoria dos ser
viços concedidos, no qual proporá as alte·
mções ou extensões que julgar necessárias 
ou úteis, aos serviços atuais. 

II - DA EXPLORAÇAO DA R:íl:DE 
Cláusula 10." - A exploração da rêde será 

feita mediante itinerários, horários e mais 
condições técnicas, propostas pela Compa
nhia ou pela Prefeitura, e aprovadas por 



esta, nos têrmos dos regulamentos respecti
vos, observado ainda o disposto nas cláusu
las 4o.a à 53.a. 

Parágrafo único - Além dos carros de 
carreira regular, objeto dos horários apro
vados, deverá a Companhia, na forma das 
determinações regulamentares, estabelecer 
viagens suplementares ou especiais, em 110-
ras e para pontos que satisfaçam às neces
sidades do público. 

Cláusula 11.• - Nenhum embaraço poderá 
opor a Companhia a qualquer obra de in
teresse público, construção ou reconstrução 
de calçamentos, e outros, que a Municipa
lidade resolva levar a efeito, não podendo 
ela, outrossim, reclamar indenização pela in
terrupção do tráfego ou modificação de seus 
itinerários, linhas e vias permanentes, mo
tivada pela execução dessas obras. Os tra
balhos que a Companhia fôr obrigada a 
executar, por tal motivo, deverão ter o an
damento que melhor convier à boa ordem 
dos serviços municipais, de acôrdo com as 
instruções expedidas pela Prefeitura com a 
necessária antecedência. 

Parágrafo único - As referidas modifica
ções, bem como quaisquer obras ou provi
dências, levadas a efeito pela Companhia, 
em virtude de obras ou serviços municipais 
no leito das vias, logradouros e estradas do 
Município, correrão por conta exclusiva da 
Companhia, ficando sujeita à aprovação da 
Prefeitura a forma de financiamento a ser 
adotada, sempre que o orçamento das des
pesas de tôdas as obras em andamento, por 
êsse motivo, ultrapassar de Cr$ 1.000.000,00 
(um milhão de cruzeiros). 

Cláusula 12.n - A Companhia submeterá 
à Prefeitura os planos de construção de ins
talações, novas ltnhas e obras em geral, 
acompanhados .. de memoriais explicativos e 
justificaç-ão minuciosa, juntando desenhos, 
gráficos, dados demográficos e outros ele
mentos essenciais dos projetos. 

Parágrafo único - As disposições sõbre o 
assunto, bem como sôbre a conservação e 
exploração das linhas, vias permanentes e 
itinerários, e em particular as disposições 
que se referirem à comodidade, e segurança 
do público e ao serviço adequado em geral, 
serão determinadas pelos regulamentos atuais 
e pelos que forem expedidos pela Prefeitura. 

Cláusula 13.8 
- O nivelamento das ruas, 

no estabelecimento e reparo das vias per
manentes, não poderá ser alterado pela Com
panhia sem prévia autorização da Prefeitura 
correndo igualmente por conta da Compa
nhia todos os ônus acarretados por tais mu
danças. 

Parágrafo único - Reconhecido, pela Pre
feitura, a seu exclusivo critério, ser essa al
teração também de interêsse geral, partici
pará ela, proporcionalmente, das respectivas 
despesas. 

Cláusula 14a - A Companhia obriga-se a 
conservar, à sua custa, a faixa de calça
mento entre trilhos e até 40 centímetros de 
cada lado das linhas de bondes em tráfego, 
nas ruas em que o mesmo se encontra, 
atualmente, em bom estado de conservação, 
e naquelas em que a Prefeitura tenha cons-

truido ou reconstruido a pavimentação de
pois da data da assinatura dêste contrato. 

§ 1.0 - A Prefeitura e a Companhia pro
videnciarão uma vistoria conjunta a fim de 
verificar as condições atuais de conservação 
do calçamento nas referidas ruas. 

§ 2.0 - O calçamento, na faixa conside
rada, não deverá apresentar-se em condi
ções inferiores às das áreas contíguas da via 
pública, em cada secção transversal, para 
que possa a conservação ser considerada nor
mal. 

§ 3.0 - A Companhia, porém, não será 
responsável pelo mau estado da pavimenta
ção na faixa de sua via permanente, se êste 
fôr ou tiver sido comprovadamente ocasio
nado pela existência ou deficiência de insta
lações estranhas à estrutura da via perma
nEonte, deixando de correr por sua conta, 
nestes casos, as despesas necessárias à con
servação normal do calçamento. 

Cláusula 15.a - A Companhia não poderá 
levantar o calçamento existente nas vias 
públicas sem prévio aviso à Prefeitura, salvo 
motivo de fôrça maior em que procedera 
aos r;onsertos indispensáveis à segurança e 
regularidade do tráfego, justificando poste
riormente à. Prefeitura as medidas adotadas. 

§ 1.0 - Quando o levantamento da pavi
mentação fõr feito para proteção ou recom
posição da via permanente prejudicada por 
instalações de terceiros, tais como, vaza
mentos, rupturas ou desmoronamentos, etc., 
a reposição respectiva será feita à custa da
queles, pela Prefeitura. 

§ 2.0 - Ficarão a cargo da Companhia as 
despesas com o levantamento e bem assim 
com a reposição respectiva, quando resul
tarem de trabalhos necessários às suas vias 
permanentes, obras ou instalações. 

§ 3.0 - A reposição da pavimentação de
verá ser levada a efeito pela Prefeitura, po
àEondo, no entanto, em determinados casos, 
ser autorizada sua execução pela Compa
nhia, sempre porém sob fiscalização daquela. 

III - DAS EXTENSOES E ACRÉSCIMOS 

Cláusula 16.8 - Observado o disposto na 
cláusula 12.", poderão os acréscimos e exten
sões que acarretem aumento de investimen
to, ser propostos pela Prefeitura ou pela 
Companhia, mas, em qualquer hipótese, se
rão os planos e cálculos estimativos elabo
rados por esta. 

Parágrafo único - Ambas as partes terão 
o prazo de trinta (30) dias para aceitar ou 
rejeitm· os planos e cálculos. Se a proposta 
fôr rejeitada, serão os mesmos objeto de no
vos e.studos, por parte da Prefeitura e da 
Companhia, até deliberação final, procuran
do-se, de acõrdo com as cláusulas 17.a e 18.a, 
a fórmula capaz de atender à execução do 
melhoramento projetado. 

Cláusula 17.a - Se a Prefeitura julgar ne
cessário qualquer acréscimo ou extensão, 
poderá determinar sejam êstes levados a 
efeito pela Companhia, dentro do prazo ra
zoável, que lhe será fixado pela Prefeitura, 
ouvindo-a previamente. A Companhia ficará 
assegurada, em qualquer hipótese, a equação 
financeira do contrato, mediante recurso à 



Heserva de Estabilização, ou na sua falta 
ou insuficiência: 

a) - à conta especial de crédito; 
b) - à subvenção do Município ou do Es

tP.do; 
cJ - ao aumento de tarifas, em caráter 

geral, ou apenas para a extensão conside
rada· 

d) '_ à combinação das medidas relacio
nadas nas letras a, b e c, desde que se apu
re, em tomadas de contas, que a mesma 
acarretou prejuízos, para a Companhia, isto 
é, diminuição de sua renda para aquém do 
limite mínimo assegurado por êste contrato 

Cláusula 18.a - No caso de recusa ou 
mora por parte da Companhia, em atender 
às determinações da Prefeitura, poderá esta 
ordenar-lhe a construção do acréscimo ou 
extEmsuo em causa, mediante financiamento 
por conta da Municipalidade, que lhe pagará 
a administr:1ção da obra de acôrdo com os, 
preços julgados razoáveis e vigentes no mo
mento, para construções semelhante~. 

§ 1.0 - Finda a construção, ficará a Com
panhia obrigada a rec=bê-la em arrenda
mento, e a fazê-la funcionar integrada na 
rêde geral, mediante tarifas previamente 
calculadas e aprovadas nos têrmos das cláu
sula.:; 3l.a à 36.a, e pagando à Prefeitura, 
como preço do arrendamento, a remunera
ção de 5% (cinco por cento) do capital des
pendido, mais 2% (dois por cento) a título 
àe financiamento, ressarcindo-lhe ainda as 
despesas e ônus em que a Prefeitura houver 
efetivamente incorrido com a obtenção do 
capital, que ultrapassarem o total de 7% 
(sete por cento) do capital despendido. 

§ 2.0 
- Fica salvo à Companhia o direito 

de re~gatar ;:1, qualquer tempo a extensão, 
pelo re~pectivo custo, incorporando-a ao seu 
patrimônio. 

Cláusula 19.a - ÀS extensões das linhas e 
itinerários devem corresponder acréscimos 
de material rodante e de outras instalações, 
julg11dos nzcessários pela Prefeitura, ouvida 
previamente a Companhia e assegurada a 
esta a equação financeira do contrato. 

Cláus:.lla 20." - A Reserva de Henovação 
para atender à depreciação acumulada bem 
como à de Estabilização devem, quando uti
lizadas pela Companhia nos têrmos das 
clausulas 28." e 38.", ser aplicadas de pre
ferência em obras de extensões e melhora
mentos de mais evidente interêsse público, 
ainda que com menor remuneração, poden
do essa parcela do investimento não propor
cionar lucro superior aos estipulados no pa
rágrafo 2.0 da cláusula 28.", desde . que as 
previsões permitam esperar-se o crescimento 
da renda, em prazo razoável. 

lV - DO INVESTIMENTO 

Cláusula 21." - O capital a remunerar, 
que será chamado «investimento» e servirá 
d& base à fixação de tarifas, será sempre 
escriturado em moeda corrente do país, e 
além, do investimento inicial, nos têrmos da 
cláusula 22.", comp·eendera, de acôrdo com 
o conceito do custo histórico, as inversões 
correspondentes a extensões, acréscimos e 
melhoram.entos reconhecidos e aprovados 

pela Prefeitura, ficando salvo a esta opor-se 
a investimentos a seu critério desarrazoados, 
anti-econômicos ou desnecessários para o in
teresse do serviço ou dos usuários. 

§ 1." - O referido investimento servira 
também de bo..se para o cálculo do preço da 
cncampação, observado o disposto nas cláu
sulas 57." a 62.a. 

§ 2.0 -- Tôdas as despesas serão conve
nientemente con1.provadas, mediante pro
jetos aprovados, orçamentos, autorizações 
recebidas, contas, faturas, certificados, fô
lllas de pagamento e recibos devidamente 
legalizado::;, observado ainda o disposto na 
cláusula 1G. a. 

§ 3. 0 - A incorporação definitiva de qual
quer importância ao investimento dependerà 
sempre de verificação e aprovação da Pre
feitura, por ocasião de cada tomada de con
tas, aplicando-se êste dispositivo a tôdas as 
despesas lançadas à conta de renovação. 

§ 4. 0 - Em caso algum será reconhecido 
como capital o desdolilramento de ações ou 
qualquer outra operação financeira por meio 
da qual se aumente o passivo não exigível 
àa emprêsa, sem correspondente entrada de 
numerário ou de bens, para o seu ativo. 

§ 5.0 - Considera-se parcela elo investi
mento o capital de movimento necessário à 
eficiente exêcução do serviço. 

Cláu;;ula 22.a - A Prefeitura reconhece, 
nos têrmos do D2creto-lei municipal n° 365, 
de 10 ele outubro de 1946, como valor inicial 
dG investimento da. Companhia em data de 
13 de março de 1947, a importância de Cr$ 
250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões 
de cruzeiros), sendo em bens clepreciaveis 
Cr$ 154.180.000,00 (cento e cinquenta e quatro 
milhões, cento e oitenta mil cruzeiros), em 
terrenos Cr$ 25.820.000,00 (vinte e cinco mi
lhões, oitocentos e vinte mil cruzeiros) e Cr$ 
70.000.000,00 (setenta milhões de cruzeiros) 
em moeda corrente do país. 

Cláusula 23.a - Mediante solicitação da 
Companhia pleiteará a Prefeitura, junto aos 
poderes competentes, federais e estaduais, 
isenção ou redução de tributos que recaiam 
sóbre bens e operações destinados à execu
ção do serviço concedido. 

V - DA DEPRECIAÇÃO 

DA RESEHVA DE HENOVAÇÃO 

Cláusula 24. a - O vocábulo depreciação 
Eerá empreg'ldo neste contrato para designar 
não sómente o desgaste do aparelhamento, 
isto é, a depreciação propriamente dita, como 
ainda a progressiva inadequacidade ou obso
lência do mesmo, para apropriada execução 
do serviço. 

Cláusula 25'' - Para ocorrer à renovação, 
proveniente da depreciação acumulada, será 
criada uma «Heserva de Henovação», supri
da em cada exercício por uma provisão cor
respondente a tr1,xas de depreciação anual 
média, tixacla.s de comum acôrdo entre a 
Prefeitura e a Companhia, inicialmente por 
ocasião do primeiro balanço, e posterior
Jnente nas revisões de tarifas, ou se1npre que 
se verifique não corresponder a taxa esti-



pulada à depreciação efetiva do aparelha
mento. 

§ 1.0 
- A Reserva de Renovação deve, 

portanto, a qualquer momento, representar 
o total da depreciação acumulada, em fun
ção do custo original escriturado do capital 
depreciável. 

§ 2° - Fica inicialmente adotada a taxa 
média anual de 10% (dez por cento), sôbre 
o capital depreciável, para constituir a Re
serva de Renovação, devendo uma comissão 
de técnicos da Prefeitura e da Comnanhia, 
em igual número, nomeada pelo Prefeito 
Municipal, apresentar até 30 de junho de 
1948, estudo fundamentado do assunto, ten
do em vista as circunstâncias especiais à 
Companhia e a experiência de emprêsas se
melhantes. retificando-se, para o exercício 
de 1947 a referida taxa. 

Cláusula 26." - Entende-se por renovação 
a substituição de unidades do capital, tor
nadas obsoletas, anti-econômicas, ou já ina
dequadas à boa execução do serviço, nos 
têrmos da cláusula anterior, devendo a R~
serva ele Renovação responsabilizar-se tão 
sômente pela reposição do valor original es
criturado da unidade substituída, deduzindo 
o valor remanescente, que fôr apurado como 
salvado. 

Cláusula 27." - Fica estabelecido que a 
Reserva de Renovação, e as provisões que 
devem mantê-la, destinam-se às seguintes 
funções: 

al - medida da extensão em que os usuá
rios, tomados coletivamente, estejam cum
prindo seus encargos de depreciação acumu
lada, contribuindo não para amortizar o ca
pital investido, mas para manter sua inte
gridade; 

bl - reserva q.e partes da receita para 
constituir fundo suficiente para substituir o 
capital físico depreciável, de modo a permi
tir sejam creditados à conta da propriedade 
e instalações o custo da propriedade removi
da ou retirada, mediante os correspondentes 
débitos às reservas de depreciação. O custo 
de remoção da propriedade será debitado 
às despesas de operação. 

c) - aferif<ão, tão rigorosa quanto possí
vel, do desgaste periódico do capital depre
ciável, debitável às operações de um dado 
período. 

Parágrafo único - Fica consequentemen
te estabelecido que as diferenças para mais 
entre o custo efetivo de qualquer unidade 
nova de propriedade, e o custo escriturado 
da unidade substituída, serão cobertas por 
novrs investimentos de canital. 

Cláusula 28.a - Mediante autorização da 
Prefeitura, poderão os Fundos corresponden
tes à Reserva de Renovação ser utilizados 
pela Companhia como capital de movimento 
ou como novas inversões de capital desde 
que tal emprêgo não venha comprometer 
a substituição oportuna e necessária de uni
dades de pronriedade, obssrvado -o disposto 
na cláusula 20.•. 

§ 1.0 - A utilização autorizada de tais 
Fundos para fins que não visem estritamen
te substituir partes de propriedade para 
atender à depreciação, não exime a Com-

panhia da obrigação de ocorrer a tai-s suhs
tituições no momento oportuno. 

s 2.0 - As parcelas da Reserva de Re
novação, utilizadas por qualquer das formas 
prev.stas nesta cláusula, vencerão juros de 
5% (cinco por cento) ao ano, deduzidos dos 
lucros da Companhia e creditados à propria 
Reserva. 
C~áusula 29.• - Em caráter excepcional e 

atendendo às condições especiais da Compa
nhia, em sua fase atual de organização e 
reaparelhamento do serviço, fica a mesma 
autorizada a utilizar como investimento os 
fundos correspondentes às reservas de Re
novação e Estabilização, até 31 de dezembro 
de 1951, sem prejuízo do disposto nos pa
rágrafos 1.0 e 2° da Cláusula 28.• e na 
Cláusula 38.". 

Parágrafo único - A partir dessa data, 
passarão os fundos, correspondentes às re
ferJdas reservas, a ser depositados em con
tas bancárias especiais, observando-se o dis
posto nas cláusulas 2~.• e 38.•. 

VI - DA REMUNERAÇÃO DO 
INVESTIMENTO 

Cláusula 30.a - Sôbre o capital definido 
nas cláusulas 21.• e 22.• será asegurada à 
Companhia, nos têrmos do art. 6.0

, alinea 
"c" do Decreto-lei Municipal 11.0 365, de 
lO de outubro de 194l\, remuneração anual 
não inferwr a 8% (oito por cento) nem 
superior a 10% (dez por cento). 

9 1.0 - No caso de alterações sensíveis 
no mercado interno, monetário e de títulos, 
poderá a taxa de remuneração de 10% (dez 
por cento) nos têrmos do art. 1.0 , § 2.0 • do 
Decreto-lei n.0 15.958, de 14 de agôsto de 
1946, ser revista e modificada, não podendo, 
entretanto, exceder a taxa de jur-os paga 
pela União aos portadores de títulos da 
divida pública interna, acres.cida de 3% 
(três por cento), tendo-se em vista a mé
dia, no ano anterior, das cotações dos tí
tulos no m:rcado respectivo. 

§ 2.0 - Na hipótese do parágrafo anterior, 
proceder-se-á igualmente à revisão da taxa 
de juros creditados às reservas de Renova
ção, EstabiLzação e outras, quando utiliza
das pela Companhia com-o investimento de 
capital. 

VII- DAS TARIFAS 

Cláusula 31.a - As tarifas, destinadas a 
obter uma adequada remuneração do capi
tal eseriturado, nos têrmos das cláusulas 21.a 
à 23.a e 30a, serão consideradas justas e 
razoáveis quando produzirem renda suficien
te para cobrir o custo do serviço (cláusula 
32-"l, devendo-se proceder à sua revisão sem
pre que se revelarem insuficientes para ob
tenção de tã1s recursos. Havendo excesso, 
será êste levado à Reserva de Estabilização 
(cláusulas 37." â 39.a). 

Parágrafo único - As tarifas serão tam
bem revistas: obrigatóriamente, sempre que 
a Reserva de Estabilização ultrapassar de 
15% (quinze por cento) do investimento, ou 
fôr insuficiente para completar o custo do 



serviço e, facultativamente, a critério da 
Prefeitura, quando a referida reserva excedt'r 
dl' 5% (cinco por cento) do mesmo investi
mento. 

Cláusula 32.a. - O custo do serviço, refe
rido na cláusula anterior, inclui as ·&eguin
tes parcelas: 

a) tôdas as despesas de operação, abran
gendo o custeio e a conservação, bem como 
impostos e taxas de qualquer espécie que 
venham a incidir sôbre a propriedade ou 
operações da Companhia, exceto os de natu
reza especial sõbre lucros efetivos; 

b) despesas de renovação, nos têrmos das 
cláusulas 24.a à 29.a; 

cl justa retribuição do capital investido 
pela Companhia (cláusulas 21.a à 30.a). 

§ 1.0 
- Fica esclarecido constituírem re

ceita acessória ou eventual do serviço a 
renda de publicidade, doações, subvenções, 
c outras, decorrentes da execução do mes
mo, autorizadas ou aprovadas pela Prefeitura. 

§ 2.0 
- As variações posit1vas ou negati

vas do patrimônio, efetivamente verificadas, 
serão levadas à Reserva de Estabilização, 
enquanto nã(> se criar a de Eventuais. 

§ 3.0 
- Dos lucros líquidos apurados anual

mente será deduz.da uma percentagem não 
inferior a 1% (um por cento) destinada à 
constituição de um fundo de pesquisas e 
estudos, para aperfeiçoamento e economia 
dos S8l'Viços. 

Cláusula 33.a - Sôbre os pedidos de re
visão de tarifas, formuladas pela Oompa
nh.a, e acompanhados do estudo dos novos 
preços pleiteados, com a respectiva justifi
cação, manifestar-se-á obrigatóriamente a 
Prefeitura, no prazo de 60 (sessenta) dias. 
Esse pronunciamento não importará, neces
sàriamente, numa solução definitiva mas 
neste caso serão indicadas as providências 
adotadas para a solução dos pedidos. 

G'iáu.sula 34.a - Uma vez aprovada pda 
Prefeitura qualquer alteração tarifária, será 
concedido à Companhia, salvo circunstán
c.a& excepcionais, prazo razoável, no míni
mo de 15 (quinze) e no máximo de 30 (trin
ta) dias, prorrogável a juizo da Prefeitur~ .. 
para a respectiva entrada em vigor. 

Cláusula 35.a - Tanto à Prefeitura, como 
à Companhia fica vedado conceder isenção 
de pagamento de passagem nos veículos de 
transporte coletJVo, inclusive para seus fun
cionários, salvo os cas05 previstos em lei. 

Parágrafo único - Poderá entretanto a 
Prefeitura, dentro de re<>;ulamentação que 
expedir, determinar redução de tarifas para 
o transporte de escolares do curso primário 
e secundário, incluindo-se nestes, além dos 
ginasiais, os estudantes dos cursos técnico
comerciais e vocacionais, nas condições que 
forem julgadas convenientes. 

Cláusula 36.a - Atendendo à diversidade 
de zonas a servir, bem como à condição e 
necessidades dos respectivos usuários, po
derá a Prefeitura, ouvida a Como;:anhia, ou 
por proposta desta, e-stabelecer tarifas es
peciais, assegurada sempre, r;ara a Comr:«
nhia, a equação financeira do contrato. 

VII- RESERVA DE ESTABILIZAÇÃO 
Cláusula 37." - Para garantia da adequa-

da remuneração do capital definido na cláu
sula 21.a, nos exercícios de renda insufiden
te, manterá a Companhia uma Reserva de 
Estabilização, sem prejuízo da revisão de ta
rifas previ&ta na cláusula 3l.a. 

Parágrafo único - A essa reserva será 
periodicamente creditado qualquer exceden
te da remuneração de 10% (dez por cento), 
prevista na cláusula 30.a ou qualquer quan
tia que uitrapasse limite prev 1sto no § 1.0 

da referida cláusula, debitando-se-lhe, da 
mesma forma, qualquer "deficit" ve1ificado 
na distribuição dos lucros, mesmo os que 
não tiverem podido ser compensados em 
exercícios anteriores. 

Cláusula 38.a - A "Reserva de Estab\Ji
zação" aplicar-se-á o disposto nas cláusulas 
28.a e 29.a. 

Cláusula 39.a - Na hipótese de transfe
rência do presente contrato, poderão as re
servas de estabilização, porventura existen-
tes, ser aplicada5, em benefício do público, 
na ampliação ou melhol'ia do serviç-o, escri
turando-se as parcelas correspondentes, sem 
a remuneração, a crédito do mesmo. 

IX - DA REGULAMENTAÇÃO E DA 
FISCALIZAÇÃO 

Cláusula 40." - Compete à Municipalida
de regulamentar os serviços ora concedidos, 
tendo em vista o interêsse público, abran
gendo tal regulamentação tõdas as caracte
rísticas da quantidade e qualidade dos mes
mos, notadamente especificações sõbre se
gurança, higiêne, confôrto, tipos de instala
ções e de material fixo e rodante, constru
ções, Jtlnerários, pontos terminais ou de pa
radas e extensões. 

Parágrafo único - Salvo motivo de fôrça 
maior, devidamente comprovado, não pode
rá a Companhia deixar de cumprir as dete.<
minações da Prefeitura, ficando-lhe assegu
rada, todavia, a equação financeira do con
trato, porventura alterada por efeito das 
modificações do serviço bem como o direito 
a·os recursos cabíveis. 

Cláusula 41." - Dependerá de aprovação 
da Prefeitura qualquer alteração, por par
te da Companhia, de características do ser
viço diretamente relacionadas com a utili
zação dêste pelo público. 

Parágrafo único - A Companhia subme
terá à aprovação prévia da Prefeitura os 
tipos de material, fixo e rodante, a ser em
pregado na execução do serviço. 

Cláusula 42." - Todos os pedidos da con
cessionária, dirigidos à Prefeitura Munici· 
pal, considera r-se-ão deferidos e aceitos 
quando não decididos dentro do prazo de 
60 (sessenta) dias, contados da data de sua 
apresentação, ressalvado o disposto na cláu
sula 33.a. 

Parágrafo único - A Prefeitura Munici
pal poderá determinar a qualquer tempo, a 
revogação dos atos praticados, nas condi
ções deste artigo, .~empre que o interêsse pú
blico o exigir. 

Cláusula 43.a - A Prefeitura, dentro de 
sessenta dias a contar da presente data, 
por ato executivo, nos limites de sua cvm-



petência, exr:edirá a regulamentação do ser
viço de transporte coletivo de passageiros, 
estabelecendo regras de execução e de ope
ração, direitos e obrigaçõEs, penalidades e 
outras providências que entender convenien
tes. ao interêsse público. 

Cláusula 44.a - Na regulamentação do 
serviço concedido poderá também a Prefei
tura estabelecer normas para: 

a) - determinar o capital efetivamente 
despendido nas obras, instalações e material, 
para apurar o custo do investimento, a ser 
reconhecido pela Prefeitura Municipal. 

b) - apurar as despesas de operação; 
c) - fixar as taxas de depreciação das 

unidades componentes do capital depreciável, 
para a constituição da Reserva de Renova
ção, a que se refere o art. 6.0 letra b, do 
Decreto-lei Municipal n.0 365, de 10 de ou
tubro de 1946; 

dl - fiscalizar a prestação dos serviços 
e a execução das obras e instalações; 

e) - examinar a todo o tempo os regis
tros contábeis e estatísticos da Companhia, 
podendo fixar normas e padrões para sua 
contabilidade, competindo ainda, à Prefei
tura mediante proposta da Companhia, pro
var o s_stema de arquivamento de documen
tos de receita e despesa, de modo a facili
tar os trabalhos da revisão; 

f) - apresentar, até 31 de março de cada 
ano, o relatório de tomada de contas do 
exercício anterior à vista dos documentos e 
comprovantes de receita e despesa da con
cessionária. 

g) - aprovar, até 31 de dezembro de ca
da ano, para o ano seguinte, o orçamento 
anual do serviço concedido; 

h) - propor a fixação de tarifas e a sua 
revisão quando se verificar qualquer das 111-
póteses do art. ··fo do mencionado Decre
to-lei n.0 36·5~ 

Cláusula 45.a -- A Companhia manterá, 
em seu escritório central, e na repartição 
fiscalizadora da Prefeitura, à disposição do 
público, livros devidamente rubricados por 
esta, destinados a receber reclamações. 

Cláusula 46.a - A Companhia se obriga a 
cooperar quanto r:ossível com a Prefeitura 
nas tarefas da fiscalização municipal, de 
modo a evitar duplicidade de 'Serviços e 
gastos desnecessários e a tornar, ao mesmo 
tempo, m>1is econômico e eficiente o desem
penho daquelas funçõP.s. 

Cláusula 47.a - As despesas de alugueres, 
expediente, salários, e vencimentos relativos 
à Fiscalização, no que concerne aos serviços 
ora concedidos, correrão por conta da Com
panhia, sob forma de contribuição a ser de
bitada a despesas de operação. 

Parágrafo único - O total anual dessa 
contribuição, que deverá ser recolhida pela 
Cc·m):anhia, aos cofres da Prefeitura, em 
cotas trimestrais, não deverá exceder de 
0,2% (do:s décimos por cento) da renda 
global da operação da Companhia. 

Cláusula 48a - Os valôres representativos 
do investimento serão escriturados em re
gistro especial rubricados pela Fiscalização. 

Cláusula 49." - Para que a Prefeitura 
possa exercer continuadamente a. sua fiscali-

zação, deverá a Companhia, sempre que lhe 
forem solicitados, fornecer os balancetes 
mensais, coeficientes da exploração dos ser
viços e quaisquer outros dados ou elementcs. 

Cláusula 50.a - A fim de apresentar à 
Companhia sugestões que a seu critério, e 
tendo em vista o interêsse público, conside
re propicias à melhoria, modificação ou eli
minação de métodos e práticas utilizados 
pela mesma, poderá a Prefeitura invest.ígar 
todos e quaisquer métodos, práticas e atos 
da Companhia relativos à sua economia, ad
m;nistra.ção e atividades financeiras, espe
cialmente os que se referirem a despesas, 
construções, operação, conservação da pro
priedade, investimento de capital, capital de 
movimento e reservas de operação, bem co
mo qua:squer outros itens relacionados com 
a boa execução dêste contrato. 

Pr.Jrágraf'O único - Ftca assegurado à 
Companhia o direito de solicitar, a qualquer 
tempo o resultado das mencionadas inves-
tigações. , 

Cláusula 51.a - Para fins de fiscalização, 
fica assegurado aos funcionários municipais 
dela incumbidos, devidamente credenciados 
pelo Departamento de Serviç.os Municipais, o 
livre acesso aos escritórios, oficinas, pro
priedades e instalações da Companhia, em 
geral, salvo a esta o direito de assistir ou 
fazer-se represent!l-r em tôdas essas visitas, 
inspeções e expenências. 

Cláusula 52.a - Sempre que as circuns
tâncias o exigirem, poderá a Prefeitura or
ganizar comissões compostas de funcioná
rios ou técniCos de reconhecida idoneidade, 
para efetuarem, na Co-mpanhia, exames, in
vestigações ou inspeções extraordinárias, das 
mesmas participando, em caráter obrigató
rio, o chefe da Fiscalização municipal ou 
pessoa por êle designada. 

Cláusula 53.a - As disponibilidades em di
nheiro deverão ser depositadas em estabele
cimentos bancários idôneos, a juizo e sob 
.responsabilidade da Companhia. 

X- DA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA 
E DAS RESPONSABILIDADES 

Cláusula 54.a - Fica assegurada à Com
panhia plena autonomia, dentro das normas 
estabelecidas no presente contrato, para s.d
ministrar suas prorriedades, dirigir seus ser
viços com sua própria organização e pes
soal, bem como para eleger e aplicar os 
meios que julgar mais adequados à conser
vação de seus fins. 

Cláusula 55.a - Na prestação do servico. 
obriga-se a Companhia a empregar pessoal 
habilitado e idôneo, regulamentando a Pre
feitura as condições das referidas habilita
ções, direitos e deveres do pessoal, em tudo 
quanto diretamente se relacione com a ido
neidade, disciplina, urbanidade e relações 
c-om o público. 

Cláusula 56.a - A Prefeitura não é res
ponsável, perante terceiros, pelos prejuízos 
decorrentes da execução do serviço ou de 
quaisquer obras ou trabalhos a cargo da 
Companhia, infrações regulamentares ou 
contratuais, dolo, omissão, negligência ou 



imprudência de seus funcionários, agentes ou 
prepostos, no desempenho de suas funções. 

§ 1.0 - A Companhia remeterá à Prefei
tura no prazo de 5 (cinco) d1as, contados 
de &eu conhecimento, comunicação circuns
tanciada dos acidentes ocorridos com ter
ceiros ou mesmo daqueles de que houverem 
resultado danos simplesmente materiais, for
necendo, oportunamente, quando solicitadas, 
informações quanto às providências po&tas 
l'rn prática. 

§ 2.0 
- Quanto aos acidentes ocorridos 

com seu próprio pessoal serão os mesmos 
objeto de estatística, fornecida mensalmen
te à fi&calização. 

XI- DA ENCAMPAÇÃO 

Cláusula 57.a - A Municipalidade assiste 
o direito de encampar, a qualquer tempo, o 
serviço concedido com todos os seus bens, 
obras e im;talações fixas ou móveis, me
diante o reembôlso, em moeda corrente do 
país do capital investido e apurado na for
ma das cláusulas 21.a e 22.a, ressalvado o 
disposto na cláusula •62.a. 

§ 1.0 - As parcelas das reservas perten
centes ao serv1ço, de renovação, de estabi
lização e outras, constituídas, seja por lan
çamentos ao custo do serviço, seja pela 
renda dêste serão deduzidas, desde que apli
cadas como investimento, do valor do capi
tal remunerável, a que se refere esta cláu
sula, assegurado, aos acionistas, o reem
bôlso integral de seu capital investido. 

§ 2.0 
-- Fica entendido que as reservas 

estatutárias e outras constituídas à custa 
de parcelas não distribuídas da justa r"
muneração do capital-ações, pertencem aos 
acionistas, não sendo destarte deduzidos 
os fundos a elas correspondentes. 

Cláusula 58 ... - O pagamento do preço da 
encampação (cláusula 57.a) será efetuado 
dentro do prazo de dois (2) anos, a contar 
da data da imissão de posse do acervo en
campado, prazo êsse julgado necessário à 
efetivação das medidas administrativas e fi
nanceiras adequadas. 

Parágrafo único - A partir da data da 
encam ação serão acresddos, sôbre o capital 
a reembo-lsar, juros calculados à mesma ta
xa de remuneração média obtida pela Com
panhia nos últimos cinco (5) anos, respei
tado o mínimo de remuneração constante 
da clámmla 30.a. 

Cláusula 59.a - Sejam quais forem as 
obrigações contraídas pela Companhia para 
com os acionistas, debenturistas ou credores 

-de qualquer natureza, nenhuma responsa
bilidade poderá recair sôbre a Prefeitura, 
além do preço da encampação. 

Cláusula 6"0.a - Decretada a encampação, 
passarão ao pleno domínio da Municipali
dade os imóveis, obras, instalações fixas e 
material rodante, nvros, arquivos e quais
quer outros bens ou direitos que constitui
rem o acervo da Companhia, podendo a 
Prefeitura, desde Jog-o, e ind2pendentemente 
de qualquer medida judicial, imitir-se na 
posse e admin~stração dos referidos bens, 
assim co-mo das res~rvas pertencentes ao 
serviço, prosseguindo na execução- dêste. 

§ 1.0 - Poderá a Municipalidade excluir 
da encampação -os bens correspondentes a 
inversões não aprovadas. ficando salvo à 
Companhia recorrer, dessa medida, ao juizo- -
arbitral. 

§ 2.0 - Os créditos bancários existentes 
em nome da Companhia, ou das referidas 
reservas, passarão imediatamente a ser mo
vimentados pelos órgãos competentes da Pre
feitura. 

Cláusula 6l.a - A Prefeitura manterá os 
contratos de trabalho em vigor no momento 
da encampação, excetuados, se julgar con
veniente, os cargos de direção ou de con
fiança, ass.m como aquêles que não pude
rem ser conservados em virtude de nova 
organização técnica ou administrativa do 
serviço ou modificação da existente, res
pondendo todavia, pelos direitos deoorren
tes da legislação trabalhista. 

Cláusula 62.a - Fica estabeleeido que a 
Prefeitura pleiteará junto ao legislativo mu-
nicipal: • 

a) - a faculdade de proceder à encam
pação pela simples expropriação do capital
ações, assumindo todo o ativo e passivo da 
Companhia; 

b) - a criação de reservas especiais de 
melhoramentos, eventuais, reversão e el:
campação, para fazerem face, oportunamen
te, acs encargos respectivos, como fôr j ui
gado conveniente a-o interêsse público. 

XII - DA RESCISÃO 

Cláusula 63.a - Por comum acôrdo entre 
as partes poderá o presente contrato ser 
rescindido a qualquer tempo, não dr>vendo a 
indenização, em tal caso, ser superior a es
tabelecida para a hipótese de encampaç&o. 

Cláu&ula 64.a - Poderá a Municipalidade 
declarar rescindida a presente concessão, in
dependentemente de interpelação ou de 
qualquer outra medida judicial, facultado à 
Companhia recurso ao juizo comum, sem 
efeito suspensivo: 

a) - no caso de paralisaçã,o parcial ou 
total do serviço, salvo motivo de fôrça maior 
devidamente comprovado: 

bl - pela má execução do serviço, quer 
quanto à qualidade, quer no tocante à quan
tidade, por manifesta negligência ou inca
pacidade técnica, administrativa ou finan
ceira da Companhia; 

c) - pelo inadimplemento reiterado e não 
justifieado de obrigações estipuladas no 
presente contrato; 

d) - se a Companhia, no pra:uo contra
tual, não reintegrar a caução, quando desta 
forem descontadas importâncias correspon
dentes a multas não recolhidas. 

Parágrafo único - Em qualqueJ· das hi
póteses previstas nesta cláus-ula, será con
cedido administrativamente à Companhia 
prazo razoável para sua defesa. 

Cláusula &5.a - Decretada a rescisão, 
passar-ão ao Ueno dom.ínio da Municiçalida
dc todos os bens que constituírem o apare
lhamento do serviço, aplicando-se à hipo
tese o disposto neste contrato relativamente 
à encampaçáo. 



Cláusula 66.a - Como consequência da 
res.c1são, reverterá ao erário da M.umcipali
dade a caução da C'ompanhia, estabelecida 
na cláusula 78.a, sem prejuízo das demais 
sanções legais aplicáveis. 

Cláusula 67.a - Julgada improcedente a 
rescisão, 1=or decisão JUdlcial, responderá a 
Municipalidade por perdas e danos nos têr
mos da Lei Civil. 

XIII- DA OCUPAÇA.O TEMPORARIA 

Cláusula 68.a - Em caso de guerra, gre
ves ou grave perturbação da ordem públi
ca, com séria repercussão sôbre a continui
dade ou regularidade do serv1ço, que acon
selhe tal medida, ou no de interrupção total 
ou parcial do mesmo, poderá a Prefeitura, 
por ato própno e indetJ:Jndentemente de 
qualquer medida judicial, ocupar temporà
namente o acervo da Companhia, destinado 
à execução do serviço, nomeando para diri
gí-lo uma comissão administradora. 

§ 1.0 - Essa administração será levada 
a efeito às expensas e riscos do serviço, 
ressalvado o disposto na cláusula 69.a, e ces
sará sempre que a jtuzo a Prefeitura, acl1e
se a Companhia em condições de reassumir
lhe a respectiva direção. 

\i 2." - Durante a ocupação temporária 
p~.lerá a Prefeitura afastar os ocupantes 
dos cargos de chefia e direção, técnicos ou 
administrativos da Companhia e designar, 
para os mesmos, pessoas de sua confiança. 

Cláusula 69.a - Se a Comissão referida 
na cláusula anterior ordenar, salvo motivo 
de fôrça maior, devidamente comprovado, 
prov,dências que alterem substancialmente 
as normas técnicas ou administrativas ado
tadas pela Companhia, de forma a ocasio
nar-lhe prejuízos, ser-lhe-ão êste ressarcidos 
pelo próprio úrviço ou pela Municipalidade, 
a seu requerimento. 

Cláusula 70.a - A ocupação temporária, 
prevista nas cláusulas anteriores, não exime 
a Companhia, salvo quanclo originada por 
circunstâncias estranhas a e:>ta ou fôrça 
ma.-or, da aplicação das penalidades cabí
veis, previstas em lei ou neste contrato. 

XIV- DAS DIVERGENO'IAS E DOS 
ARBITRAMENTOS 

Cláusula 7l.a - Qualquer das partes con
tratantes poderá submeter a juizo arbitral 
as divergências que ocorrerem na execução 
deste contrato, observado o disposto nas 
cláusulas seguintes. 

Cláusula 72.a - Para constituir o juizo 
arb.tral, que será composto de três ou cin
cu membros, peritos na matéria e de reco
nhecida idoneidade moral, designará cada 
uma das partes igual número de árbitros, 
sendo o terceiro ou o quinto que presidirá 
aos trabalhos, escolhido por unan1midade de 
votos de seus colegas. 

Parágrafo único - Na falta de acôrdo, 
o terceiro ou quinto árbitro será designado 
pelo Secretário da Viação do Estado. 

Cláusula 73.a - Se no prazo de 10 (dez) 
dias, a contar da comunicação do proposito 
de recorrer a juizo arbitral, manifestado 

por um.a das partes, não designar a outra 
seus árbitros flca entendido que os nomea
rá o Secretário da Viação, sem prejuízo de 
incorrer a parte faltosa em multa de Cr$ .. 
50.000,00 (c1nquen•a mii cruzeiros). 

Cláusula 74.a - A função dos árbitros 
sómente poderá consistir na verificação da 
ocorrência de atos ou fatos, objeto de diver
gência send]o absolutamente inadmissível 
qualquer apêlo a juizo arbitral para deter
minar-se da jundicidade ou conveniência da 
reg'ulamentação do serviço, sob quaisquer 
dos seu:> aspectos, seja a questão direta ou 
indiretamente considerada, sendo ainda im
procedente o recurso a dito juizo em se tra
tando, de um modo geral, a quanto se refira 
ao exercíc.o do poder de policia geral ou 
específico do Município. 

Cláusula 75.a - Da decisão dos árbitros 
não haverá recurso salvo nos casos pre
vistos no art. 1.046 do Código Civil ou de 
infração dos princípios consignados nas 
cláusulas anteriores. 

Cláusula 76.a - Competirá à parte ven
cida o pagamento dos árbitros e outras des
pesas com o juizo arbitral. 

XV- DAS PENALIDADES 

Cláusula 77.a - A Companhia ficará su
jeita à multa de C'r$ 500,00 (qu.nhentos cru
ze!rosl a Cr$ 50. OOO,UO (cinquenta mil cru
zeiros), eleváveis ao dôbro em cada reinci
dência, pelo não cumprimento parcial ou 
total de dispos.ção legal. regulamentar ou 
contratual, bem como das ordens expedidas 
pela Prefeitura, com fundamento naquelas 
dispo&ições, e que devam ter execução ime
diata, nos têrmos dêste contrato. 

~ 1." - No caso de mora no cumprimen
to de qu>!lquer das obrigações acima refe
ridas, poc!Lrá a Preíe1tura aplicar multas 
ciiárias, por dia de retardamento. 

~ 2.0 - O pagamento da multa não libera 
a Companhia da obrigação respectiva, nem 
das 1-enauaades es1-ec1a;s estabelecidas nes
te contrato ou nos regulamentos. 

Cláusula 78.a - Para garantia da fiel 
execuçã-o dêste contrato caucionará a Com
panhia, no Tesouro Municipal a quantia de 
Cr$ 50.000,00 (cincoenta mil cruze1ros). 

Parágrafo único - A importância das 
multas impostas à Companhia, pela Pre
feitura, por infração de leis, regulamentos, 
ou do presente contrato, serão deduzidas da 
referida caução, desde que não recolhida 
aos cofres municipais no prazo de 10 (dez) 
dias, contados da respectiva imposição. 

Cláusula 79.a - Da imposição de qual
quer multá ou penalidade poderá a Com
panhia, depois de esgotados os recursos ad
ministrativos, e dentro do prazo de 30 (trin
ta) dias, contados da data do recebimento 
da notificação respectiva, recorrer ao juizo 
arbitral, observados os princípios estabeleci
dos, a respeito, nas cláusulas 7l.a à 76·.a 

Cláusula soa - Sempre que a caução a 
aue se refere a cláusula 78.a sofrer qualquer 
desconto, em consequência àe multas não 
recolhidas pela Companhia, deverá esta in
tegralizá-la no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da notificação do mesmo. Se no 



referido prazo, não fôr a caução integraliza
da procederá a Prefeitura a nova intimação. 
com o prazo de 15 (quinze) dias, conside
rando-se a multa, desde logo, acrescida de 
25% (vinte e cinco por cento), podendo a 
Prefeitura, após esse novo p·azo, fiscallzar 
e arrecadar a renda da Companhia pm 
seus funcionários, até a mencionada inte
graliza9ão! .se não preferir, desde logo, pro
ceder JUdiCialmente, ou considerar rescmdi
do o c·cntrato. 

Cláusula 81.• - Para todos os efeitos, o 
fôro e sede jurídica da C'ompanhia será a 
cidade de São Paulo. 

E por assim se acharem, tanto a Muni
cipalid.ade de São Paulo, como a Companhia 
Mun.c1pal de Transportes Coletivos, pelos 
seus representantes de pleno e comum acôr
do, r: elo Sr. Prefeito Mumcipal foi mandado 
lavrar o presente têrmo, o qual, lido às 
partes e a-chado em tudo conforme ao que 
estipularam, em presença das testemunhas 
srs. Osvaldo PJedade Trindade e Silvio de 
Sá e Sylva, vai por todos assinado. E eu 
Juvenal de Oliveira Castro, escriturário pa
drão "G" da Secção de Expediente do De
partamento do Expediente e do Pessoal da 
Secretaria de Negócios Internos e Jurídicos, 
o lavrei, declarando estar isento de sêlo de 
acôrdo com o art,go 31 - inciso V - letra 
"a" da Constituição Federal de 18 de setem
bro de 1946, tendo sido pagos os emolumen
tos municipais de Cr$ 275.000,00 (duzentos 
e setenta e cinco mil cruzeiros) conforme 
recibo n.0 301.192, de 26 de janeiro de 1948, 
e recolhida a importância de Cr$ 50.000,00 
referente à caução a que alude a cláusula 
78.•, conforme recibo provisório da Secre· 
taria de Finanças. nesta data exibido. E eu, 
Paulo Teixeira Nogueira, Diretor do De
partamento do Expediente e do Pessoal, o 
oonferi e subscrevo. - (aa) Paulo Lauro. -
Antonio Soares L ara. - Alfredo Figliolini.
João Bantis·ta Gomes Ferraz. - Libio Mar
tire. - Osvaldo Piedade Trindade. - Silvio 
de Sá e Silva. 

(1) - Reiativamente à aquisição, venda, 
cessão e locação de bens pertencentes a Cia. 
Municipal de Transportes Coletivos (C. M. 
T. C.), vide artigos 98 a 102, da presente 
consolidação. 

CAPíTULO I 

SEC'ÇÃO 
DA PROIBIÇÃO DE FUMAR 

· Art. 211 - E' vedado fumar cigarros, cha
'rutos e cachimbos no interior de: 

a) - veículos destinados a transporte co
letivo, abertos ou fechados, bem como em 
suas plataformas e estribos, qualquer que 
seja o meio de tração; 

b) - elevadores de passageiros; 
cl - sala de espetáculos cinematográficos, 

tea trai, circense e esportivo. (Artigo 1.0 da 
Lei n.0 3938, de 8-9-1950). 

Art. 212 - A inobservância do preceituado 
no artigo anterior sujeitará os infratores ao 
seguinte: 

a) - serão convidados a se desfazer dos 

cigarros, charutos ou do fumo dos cachim
bos, ou, caso não o queinun, a se retirar 
dos veículos, elevadores ou salas de espe
táculos; 

b) - caso se neguem a observar tal re
comendação, será pedida a intervenção po
licJal. (Artigo 2." da Lei n."' 3.938, de 
8-9-1950). 

Artigo 213 - E' obrigatória a afixação de 
avisos proibitivos nos veículos de uso cole
tivo, elevadores e salas de espetáculos, com 
indicações do número da presente lei, apli
cada aos responsáveis pela manutenção dês
se aviso, em caso de sua ausência, a multa 
de Cr$ 200,00 a Cr$ 1.000,00. (Artigo 3.o da 
Lei n.0 3.938, de 8-9-1950). 

Artigo 214 - Na aplicação das multas su
pra-reféridas, será observada, sempre, em sua 
fixação, a situação econômica dos trans
gressores e, quanto ao processo de sua im
posição, o disposto no Ato 434, de 14 de 
março de 1933. (Artigo 4.0 da Lei n.o 3.938. 
de 8-9-1950). • 

CAPiTULO H 

DA ILUMINAÇÃO PúBLICA E DO FORNE
CIMENTO DE GAS A PARTICULARES 

("') Art. 215 - Fica aprovado o contrato 
para o fornecimento de gás e para ilumina
ção, por eletricidade, da cidade de São Pau
lo, celebrado em 23 de outubro do corrente 
:m-o, entre o Govêrno do Estado e "The São 
Paulo Gaz Company Limited", e "The São 
Paulo Tramway, Light and Power Company 
Limited", de acôrdo com a autorização cons
tante da Lei n.0 2.182-D, de 27 de dezem
bro de 192•3. (Artigo 1.0 da Lei Estadual n." 
2.396', de 23-12-1929). 

(*) NOTA: - Convém salientar que, em 
1929, era de com1;etência do Estado: o for
necimento de gás e a iluminação el! trica da 
cidade de São Paulo. 

O contrato a que se refere a Lei Estadual 
n.0 2.396, de 23 de dezembro de 1923, é o 
seguinte: 

Termo do contrato rara ilum'nacão da 
cidade de São Paulo, pÓr eletricidade' e for
necimento de gás a particulares, celebrado 
entre o Govêrno do Estado e as Companhias 
The São Paulo Gaz Company Llmited e a 
The São Paulo Tramway, Light and Power 
Company Limited. 

.&os vinte e três dias do mês de outubro 
do ano de mil novecentos e vinte e nove, 
nesta C'apital do El'tado de São Paulo, no 
Palácio do Govêrno do Estado, entre êste 
adiante abreviadamente designado pela pa
lavra "Govê1·no ", rer:resentado pelos senho
res doutores Júlio Prestes de Albuquerque, 
Presidente do Estado e José Oliveira de Bar
ros, Secretário do Estado dos Negócios da 
Viação e Obras Públicas, de um lado, e de 
outro, a São Paulo Gaz Company Limited, 
representada pelo seu diretor doutor Bernard 
F. Browne c-onforme procuração que exibiu
e a The São Paulo Tramway Light and 
Power Comr:any Límited, representada relo 
seu Vice-Presidente e Superintendente, Dr. 



Edg·ard Egídio de Sousa, ficou perante as 
duas testemunhas no fim nomeadas e as
sinadas justo e contratado o seg·uinte: 

I - A São Paulo Gaz Company Limited 
continuará a gozar, na Capital, de privilé
gio para o fabrico e fornecimento de gás 
para iluminação e outros misteres, cons
tantes dos contratos, dos têrmos de adita
mento e de novação ora em vigor e para 
iluminação pública por eletricidade, tudo de 
acôrdo com as cláusulas do presente con
trato, até o fim do ano de 1960. 

Parágrafo 1.0 - Em virtude do privilégio 
acima referido, a contratante gozará do di
reito exclusivo de assentar e conservar nas 
vias e outros logradouros públicos as cana
lizrtções e demais acessórios que forem ne
cessários à distribuição de gás para qual
quer mister, e bem assim, dentro da área 
de iluminação pública, as linhas de distri
buição de energia eletrica, aéreas ou subter
ráneas, e demais acessórios para iluminação 
pública por eletricidade. Poderá, outrossim, 
a contratante estabelecer as r:ontes ou pas
sagens subterrâneas necessárias para as tra
vessias dos rios e canais e dos leitos de es
tradas de ferro com as instalações acima 
descritas, depois de obter a necessária apro
vação do poder com:r;etente. 

Parágrafo 2.0 - O privilégio estipulado 
nesta cláusula não impedirá o emprêgo pe
los esta belec•mentos públicos ou particula
res, por quaisquer empresas ou indivíduos, 
de gás produzid-o em a~arelhos próprios pa
ra seu exclusivo uso individual desde que 
não se faça necessária a colocação de ca
nalizações nas vms e outros logradouros 
públicos. 

Parágrafo 3.0 . - O citado privilégio não 
impedirá também que se empregue qualquer 
outro processo de iluminação na parte da 
área total da cidade e seus subúrbios que 
ainda não estejam iluminados pela contra
tante, ou ainda naquelas cuja iluminação 
já não esteja requisitada pelo Govêrno. To
davia, mesmo nesse caso, terá a contratan
tf' direito de preferência, e igualdade de con
dições, para o que será consultada pelo Go
vêrno, à vista da proposta por ele referida. 
A contratante deverá responder dentro de 60 
(sessenta) dias, e, se não o fizer, entender
se-á que renunciou à preferência que lhe 
compete. 

Parágrafo 4.0 
- O Govêrno reserva-se o 

direito de autorizar a título de ensaio a ins
talação na área de iluminação pública, de 
quaisquer aparelhos e canalizações indispen
sáveis às experíêncis a que julgar conve
niente sujeitar outros processos ele ilumina
ção, ficando a contratante obrigada a exe
cutar tais exr;eriências a expensas do Go
vêrno e ele acôrdo com as prescrições dêste. 

II - Independentemente de qualquer pa
gamento ao Govêrno, poderá a contratante 
arrendar ou transferir total ou parcialmente 
a pres2nte concessão a qualquer emprêsa 
julgada idônea pelo Govêrno e bem assim 
subcontratar com terceiro também idõneo a 
juízo do Govêrno a execução e a explora
ção do serviço de iluminação públlca por 

eletricidade respondendo solidàriamente com 
a contratante nesta hit:ótese bem como na 
de arrendamento a emprêsa que tomar a si 
or; serviços ora contratados por parte dêles, 
pelo fiel cumprimento das cláusulas do pre
sente contrato que lhe disserem respeito. 
Compromete-se outrossim a contratante a 
aceitar a sub-rogação do Estado pela Mu
nicipalidade da Capital, com sua co-estipu
lante, caso a esta venham incumbir no todo 
ou em parte os serviços ora contratados. 
Em qualquer dessas hipóteses continuarão 
em vigor todos os privilégios, favores, cláu
sulas e condições assegurados e estabeleci
dos por este contrato. 

III - A área da iluminação pública será 
a que já estiver iluminada a gás ou a ele
tricidade na presente data, e a que acres
cer em virtude de novas requisições do Go
vêrno do Estado, para o desenvolvimento 
dêsse serviço mas, salvo acôrdo em contrá
rio, sómente até o limite do perímetro ela 
zona suburbana, como tal considerada pelo 
poder competente, e compreenderá as ruas, 
praças, travessas, passagens subterrâneas, 
parques, jardins, cais, pontes, viadutos e 
quaisquer outras vias públicas. Compreen
dem-se igualmente na iluminação pública por 
eletricidade as colunas, candelabros e outros 
acessórios exteriores de monumentos e edi
fícios públicos. 

Parágrafo único: - Ficam incluiclos no 
rEgime do presente contrato, exceto no to
cante aos preços, todos os fo.cos eletricos da 
The São Paulo Tramway Light and Power 
Company Limited, ora existentes, destinados 
à iluminação pública remunerada pelo Go
vêrno, mantidas as respectivas pos1ções, ti
pos ele postes e ele suspensão, acessórios e 
intensidades luminosas. Os atuais focos elé
tricos de sessenta (60) velas serão. substituí
dos por outro de, pelo menos, dois mil e qui
nhentos (2.500) lumens, que forem indica
dos pelo Govêrno dentre os tipos por êle 
aprovados. Enquanto não forem substitui
dos, os focos de sessenta (60) velas serão 
pagos ele acõrdo com a tabela de preços do 
contrato de mil novecentos e dezessete (1917), 
e os demais, de acôrdo com as tabelas do 
presente contrato, com o abatimento de 
cinco por cento (5%). Ficam também in
cluídos no regime do presente contrato, até 
a data da substituição determinada na 
cláusula qu}nta (V), todos os combustores 
de gás da iluminação pública da cidade ora 
existentes. 

IV - A contratante fo.rnecerá, instalará e 
manterá à sua custa em perfeito estado de 
asseio, funcionamento e conservação, todo 
o material necessário aos serviços ora con
tratados, obrigando-se, ipso facto, a renovar 
a pintura dos postes, a fazer as substitui
ções indispensáveis a tal fim dentro dos 
prazos fixados pelo Govêrno e a ter pessoal 
de prontidão para o serviço ele conservação, 
reparo e substituição do material. 
-Parágrafo único: - Para as instalações 

necessárias an ,serviço deste contrato, é 
facultado à contratante aproveitar-se dos 
postes já existentes nas ruas e outros lo
gradouros públicos e pertencentes a outras 



empresas, mediante acôrdo com elas, desde 
que sejam observados os tipos designados 
pelo Govêrno para iluminação dessas ruas 
e logradouros. 

V - Para os efeitos da substituição da 
iluminação pública ora existente deverá o 
Govêrno fazer à contratante, nos têrmos 
da cláusula sexta (VI), uma requisição de 
mil e quinhentos (1.500) lâmpadas, no mí
nimo, mensalmente, até completar o núme
ro dos focos que tenham de ser substituídos, 
devendo ser feita dentro de noventa (90) 
dias, contados da data da assinatura dêste 
contrato, uma requisição inicial de quatro 
mil (4.000) lâmpadas. 

Parágrafo 1.0 
- A contratante obriga-se 

dentro do prazo de trinta (30) meses con
tados da data da primeira requisição, a ter 
concluída a substituição de iluminação exis
tente, pela que lhe fôr indicada pelo Govêr
no. Caso se verifique atraso em qualquer 
dessas requisições, a contratante gozará, 
ipso facto, de uma prorrogação igual ao 
atraso supradito. 

Parágrafo 2.0 
- Na substituição de ilumi

nação atual a gás ou por eletricidade a 
contratante se obriga a fazer à sua custa, 
até o limite de dois mil (2.000), as mo
dificações que o Govêrno determinar na lo
cação dos postes já existentes nas vias pú
blicas. 

Parágrafo 3.0 
- Se as modificações de lo

cação de postes utrapassarem o limite de 
dois mil (2.000), a Contratante fará as re
moções excedentes, de acôrdo com as re
quisições · do Govêrno, mas cobrará dele 
10$000 (dez mil réis) por mês, durante nove 
(9) meses, por cada poste removido, a con
tar da data em que entrar em serviço a 
lâmpada instalada nesse poste. 

Parágrafo 4.0 
- A iluminação a gás a ser 

mantida constará da planta e discriminação 
n.O 300.000 - rubricada e assinada pelo Go
vêrno e pela contratante neste ato. 

Parágrafo 5.0 
- Não serão instalados no

vos combustores de gás nem executadas no
vas instalações para essa espécie de ilumi
nação pública, além dos constantes da plan
ta e discriminação acima referidas, senão 
por acôrdo especial entre o Govêrno e a 
contratante. 

VI - As requisições do Govêrno referentes 
à iluminação pública por eletricidade, serão 
teitas por escrito e conterão todos os es
clarecimentos necessários à perfeita inteli
gência das mesmas, nomeadamente os rela
tivos aDs tipos de lâmpadas, de acessórios 
e de instalação, bem como a planta indicati
va da posição de cada uma delas. Os dados 
fornecidos não poderão ser alterados salvo 
nos casos srevistos na cláusula décima-se
gunda (XII). 

VII - As requisições relativas à ilumi
nação . pública por eletricidade, só poderão 
ser feitas quando os grupos de novas lâm
padas · constituírem prolongamento de cir
cuito da iluminação pública já ·existente. As 
ruas e logradouros públicos, cuja iluminação 
se requisitar, deverão possuir guias ou ban
quetas e ter os respectivos leitos regulari
zados. · 1 t~!!!l!!! 

Parágrafo 1.0 - Os limites mnumos de 
cada requisição, quanto ao número de lâm
padas elétricas, serão de: Trinta (30) uni
dades de dois mil e quinhentos (2.500) lu
mens. Vinte (20) unidades de quatro mil 
(4.000) lumens. Quinze (15) unidades de 
seis mil (6.000) lumens. Dez (10) unidades 
de dez mil (10.000). Cinco (5) unidades de 
quinze mil (15.000) lumens. Cinco (5) unida
des de vinte e cinco mil (25.000) lumens, des
de que a Contratante demonstre que os cir
cuitos existentes no local já estejam com a 
sua capacidade esgotada. 

Parágrafo 2.0 - As distâncias entre as 
lâmpadas elétricas, quer novas quer substi
tuídas, medidas horizontalmente do centro de 
cada lâmpada ao da imediata e segundo o 
eixo da rua serão no máximo de quarenta 
(40) metros salvo acôrdo entre as partes. O 
Govêrno fixará essa distância, aproveitando 
de um modo razoável, os postes existentes no 
local a iluminar. No tocante às lâmpadas 
de tipo dezenove (19), porém, poderão ser 
adotados espaçamentos maiores, até o limite 
de cento e vinte (120) metros. 

Parágrafo 3.0 - No prazo de dezoito (18) 
meses, contados da data de cada requisição 
de que trata a cláusula sexta (VI), a contra
tante deverá ter concluído todos os traba
lhos de cada instalação elétrica requisitada 
e iniciada, mediante aviso prévio ao Govêr
no, o respectivo serviço de iluminação nas 
devidas condições. 

Parágrafo 4.0 - Dentro de quinze (15) 
dias, contados da inauguração das lâmpa
das elétricas de cada requisição, a contra
tante remeterá ao Govêrno planta da loca
ção definitiva das mesmas, e da qual cons
tarão também as respectivas numerações, in
dicação do tipo de conjunto e data da inau
guração. 

Parágrafo 5.0 - O Govêrno poderá requi
sitar, em qualquer tempo, a substituição de 
quaisquer lâmpadas por outras de intensi
dade diferente dentre a dos tipos adotados, 
contanto que dê novo emprêgo, de acõrdo 
com êste contrato, às lâmpadas substitui
das, quando estas o forem por outras de 
menor intensidade, e tal substituição não 
prejudicar os circuitos a que elas pertenciam. 

VIII - A iluminação pública por eletri
cidade será feita por lâmpada incandescen
tes ou de outro tipo que venha a ser ado
tado de acôrdo com o Govêrno, produzindo, 
quando nuas, dois mil e quinhentos (2.500) 
- quatro mil (4.000) - seis mil (6.000) -
dez mil (10.000) - quinze mil (15.000) - e 
vinte e cinco mil (25.000) lumens. A luz será 
fixa. As lâmpadas serão ligadas em série, 
instaladas alternadamente em circuitos dis
tintos, providas de dispositivos tais que a 
extinção de uma não acarrete a de outras 
do mesmo grupo, e terão acessórios apropria
dos ao serviço de iluminação pública. 

Parágrafo 1.0 - A contratante terá que 
observar os tipos de postes, de instalação e 
outros acessórios relativos à iluminação pú
blica por eletricidade, constantes do desenho 
número trezentos e doze mil cento e cin
quenta (312.150) neste ato rubricado em dois 



exemplares pelas partes contratantes, fican
do em poder de cada uma dela.s um dos 
exemplares referidos. 

Parágrafo 2° - O Govêrno poderá exigir 
a troca de qualquer lâmpada elétrica desde 
que a redução do respectivo fluxo luminoso 
inicial atinja quinze por cento (15%) obri
gando-se a contratante a facilitar, por todos 
os meios ordinários, a verificação dessa re
dução. Se a contratante não efetuar essa 
substituição em prazo razoável fixado pelo 
Govêrno, incorrerá na multa estipulada na 
clál'~nla cinquenta e quatro (LIV). Fica en
tendido que o Govêrno poderá impor à con
tratante as deduções estipuladas na cláusu
la décima-oitava (XVIII) no prazo que me
diar entre a verificação da irregularidade e 
a substituição da lâmpada. 

IX - No tocante ao serviço de iluminação 
pública, por el~tricidade, qualquer das par
tes contratantes poderá tomar a iniciativa 
da modificação dos tipos de lâmPadas de . . ' acessor10s, de postes ou de canalização ou 
ainda da adoção de novos tipos dêsse n{ate
rial em acréscimo aos existentes. A efetivi
dade de tais medidas, porém, dependerá de 
acôrdo prévio nor escrito entre as partes. 

Parágrafo único - Se não houver acôrdo 
fica salvo ao Govêrno o direito de adquiri{ 
à prónria custa as suspensões, postes ou 
candelabros que entender, os quais serão ins
talados e conservados por conta dêle. Pelo 
respectivo serviço de iluminação pagará o 
Govêrno com a redução de vinte por cento 
(20% l os menores rreços das tabelas da 
cláusula décima-quarta (XIV), corres''On
dente ao tiDo de lâmradas e canalização 
adotados nos refPridos aparelhos. 

X - A contratante deverá conservar du
rante o neríodg.-da transformação da ilumi
nação pública, tôdas as colunas, lanternas, 
'?!cos .e mais acessórios de sua propriedade, 
ja. extstentes nas ruas e nos outros logra
douros públicos da Canital, bem como os 
estoques de mataria! destinado ao serviço de 
iluminação, sendo mantidos para os referi
dos bicos os consumos ora em vigor. 

Parágrafo 1° - À medida que a ilumina
ção a gás ficar substituída pela elétrica, de
verá a contratante retirar, da sunerfície das 
vias públicas, a sua propria custa, os apa
relhos e acessórios acima referidos. 

Parágrafo 2° - Efetuada a substituição 
a que se refere a cláusula V (quinta) os 
s.parelhos da iluminação a gás da cidade 
obedecerão todos ao tipo constituído de co
luna ornamental, lanterna circular e bico 
C munido de véu incandescente. Os bicos, 
munidos de reguladores, terão o consumo 
horário de cem (100) litros de gás. 

Parágrafo 3.0 - Só a contratante poderá 
assentar, remover e retirar os combustores, 
Hi.mnadas ou outros acessórios da iluminação 
pública, tanto a gás como por eletricidade. 

XI - O Govêrno, por intermedio da Re
partição Fiscal, é o único competente para 
resolver sôbre a remoção dos combustores 
de gás, respeitadas, porém, as disposições 
da cláusula décima (X). 

Parágrafo 1.0 
- Quando o Govêrno man

dar remover para outros pontos os combus-

tores que tiverem sido mantidos pelo pre
sente contrato, remoções essas que não po
derão exceder de cinco (5) metros da posi
ção primitiva, deverá indenizar a contra-· 
tante de tôdas as despesas com a transfe
rência e recolocação dos ditos combustores. 

Parágrafo 2° - A contratante poderá exe
cutar quaisquer remoçõ3s a pedido de par
ticulares, desde que o Govêrno o consinta, 
correndo as despesas com a remoção e re
colocação por conta daqueles que as solici
tarem. 

Parágrafo 3.0 - A contratante obriga-se a 
atender às requisições do Govêrno para a 
remoção dos combustores dentro do prazo· 
de um (1) mês, contado da data da requi
sição oficiaL :Esse prazo poderá ser pror
rogado reJo Govêrno. quando houver afluên
cia de trabalho a executar pela contratante. 

Parágrafo 4.0 - Será excluído das despesas 
mencionadas nos parágrafos anteriores o 
custo das colunas, lanternas e bicos, que fi
cará a cargo da contrptante. 

XII - O Govêrno por intermédio da Re
partição Fiscal é o único competent~ para 
resolver sôbre a remoção dos aparelhos de 
iluminação pública por eletricidade, respeita
das as disposições da cláusula décima, pará
grafo terceiro (X-§ 3.DJ. 

Parágrafo 1.0 - Na vigência deste con
trato, o número de modificações de posição 
das lâmpadas de iluminação pública por 
eletricidade com os respectivos postes e sus
pensões, que a contratante se obriga a fazer 
gratuitamente, não poderá exceder de cin
quenta (50) em cada ano. 

Parágrafo 2° - A contratante poderá 
cobrar do Govêrno as despesas com as mo
dificações de posição de lâmpadas por êle 
requisitadas e que excedam o número acima 
fixado. 

Parágrafo 3.0 - A contratante poderá tam
bém, executar quaisquer modificações que 
lhe forem solicitadas por particulares, pelo 
Govêrno Federal ou pela Prefeitura Muni
cipal, mediante licença previa do Govêrno 
do Estado, correndo por conta da parte in
teressada tôdas as despesas. 

Parágrafo 4.0 - As mudanças a serem 
feitas não poderão, contudo, exceder de cin
co (5) metros, para qualquer dos lados da 
posição primitiva, no sentido longitudinal 
das ruas, salvo acôrdo especial com a con
tratante. 

Parágrafo 5.0 - Modificado o alinhamento 
ou o nivelamento de qualquer rua, a nova 
locação dos postes e lâmpadas será deter
minada pelo Govêrno, observando-se o dis
posto nesta cláusula quanto ao número de 
lâmpadas cuja mudança deva ser feita gra
tuitamente. 

XIII - Tôdas as lâmpadas da iluminação 
pública, salvo as instaladas nas passagens 
subterrâneas que poderão funcionar ininter
ruptamente, serão acesas e apagadas de 
acôrdo com a tabela constante do Regula
mento. 

O Govêrno poderá em qualquer tempo, 
alterar a aludida tabela, mantendo sempre o 
limite mínimo de duração anual da ilumi
nação em quatro mil horas. A contratante 



porá em execução estas alterações dentro de 
cinco dias da data do recebimento da comu
nicação oficial. 

Parágrafo único - O serviço de ac~ndi
menta e apagamento dos combustores de 
gás da iluminação pública será feito a ex
pensas da contratante e de acôrdo com a 
tabela a que se refere esta cláusula. O acen
dimento de todos os combustores deverá 
estar concluído dentro de (15) quinze minu
tos depois da hora marcada. O aJ;agamen
to não poderá começar mais de dez (10) mi
nuto.~ antes da hora marcada. 

XIV - O Govêrno pagará à contratante 
serviço de iluminação pública por eletricida
de d2 que trata o presente contrato quatro 
mil e dez horas anuais, de acôrdo com as ta
belas infra, devendo metade do preço a ser 
pago em moeda corrente nacional e metade 
em ouro. A equivalência entre a moeda na
ciorml e o ouro se calculará nos têrmos da 
cláusula décima-sexta (XVI). 

PARA LAMPADAS DE 2.500 LUMENS 

Número do tipo - Canalização - Tipo 
do poste - Preço mensal por lâmpada 

I - Aérea - Qualquer . . . . . . . . . . . . 11$000 
II - Aérea - Qualquer . . . . . . . . . . 11$500 
III - Aérea - Qualquer . . . . . . . . 12$000 
IV - Subterrânea - Ferro . . . . . . 22$500 
V - Subterrân-a - Ferro . . . . . . . . 22$500 
VII - Subterrânea - Ferro . . . . . . 22$500 
XVII - Subterrânea - 3 lâmpadas 

- Ferro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20$000 
XVIII - Subterrânea - 5 lâmpadas 

- Ferro ........................ . 
XIX - Aérea - Qualquer ....... . 
XXII - Subterrânea - Ferro ... . 
XXIII - Subterrilnea - ......... . 
XXIV - Subt~rrânea - Ferro ... . 

16$500 
16$000 
31$000 
31~000 
31$000 

PARA LAMPADAS DE 4.000 LUMENS 

Número do tipo - Canalização - Tipo 
do poste- Preço mensal por lâmpada: 

VI - Aérea - Qualquer . . . . . . . . . . 16$500 
VIII - Subterrânea - Ferro . . . . . . 36$000 
IX - Aérea - Ferro . . . . . . . . . . . . . . 18$000 
XI - Subterrânea - Ferro . . . . . . . . 36$000 
XII - Aérea - Qualquer . . . . . . . . . . 16$500 
XIII - Subterrânea - Ferro . . . . . . 36$000 
XVII - Subterrânea - 3 lâmpadas 

-Ferro ......................... 23$000 
XVIII - Subterrânea - 5 lâmpadas 

- Ferro ........................ . 
XX - Subterrânea - ............ .. 

20$000 
33$000 

PARA LAMPADAS DE 6.000 LUMENS 

VI - Aérea - Qualquer ......... . 
VIII - Subterrânea - Ferro ..... . 
IX - Aérea - Ferro ............. . 
XI - Subterrânea - Ferro ....... . 
XII - Aérea - Qualquer ......... . 
XIII - Subterrânea - Ferro ..... . 
XVI - Subterrânea - 3 lâmpadas 

-Ferro ....................... .. 
XX - Subterrânea - .......... .. 
XXI - Subterrânea - 2 lâmpadas 

- Ferro ........................ . 

20$000 
40$000 
22$000 
40$000 
20$500 
40$000 

30$000 
36$500 

30$500 

PARA LAMPADAS DE 10.000 LUMENS 

VI - Aérea - Qualquer ......... . 
IX - Aérea - Ferro ............. . 
X - Subterrânea - ............ .. 
XI - Subterrânea - Ferro ..... . 
XII - Aérea - Qualquer ......... . 
XIII - Subterrânea - Ferro ..... . 
XIV - Subterrânea - Ferro ..... . 
XV - Subterrânea - 2 lâmpadas 

- Ferro ........................ . 
XX - Subterrân2a - ........... .. 
XXI - Subterrânea - 2 tampadas 

- Ferro ........................ . 

27$500 
30$000 
48$000 
48$000 
28$000 
48$000 
56$000 

42$000 
4J$000 

38$000 

PARA LAMPADAS DE 15.000 LUMENS 

VI - Aérea - Qualquer .......... · 
XIII - Subterrânea - Ferro ..... . 
XIV - Subterrânea - Ferro ..... . 
XV - Subterrânea - 2 lâmpadas 

- Ferro ........................ . 
XX - Subterrânea - ........... . 

37$500 
59$000 
67$000 

53$000 
56$000 

PARA LAMPADAS DE 25.000 LUMENS 

XIII - Subterrânea - Ferro ..... . 
XIV - Subterrânea - Ferro ..... . 
XX - Subterrânea - .......... .. 

75$000 
83$000 . 
'12$000 

Os preços das lâmpadas instaladas nas pas
sagens subterrâneas serão os da tabela supra 
multiplicados pela relação entre o número 
de horas de funcionamento efetivo e 4. 000. 
A indicação «qualquer» para o tipo de poste 
significa poste de ferro ou de concreto. 

Os tipos IV (quatro), V (cinco) e VII (se
te) só poderão ser usados em parques, os 
tipos X, XX e XXIII (dez, vinte e vinte 
e três) só o serão quando os proprietá.rios 
dos prédios permitirem que na fachada dês
tes se coloquem ganchos de suporte e cabos 
de alimentação. 

XV - Ao Govêrno compete privativa
mente a faculdade de ordenar a susrensão 
da iluminação pública em qualquer trecho 
e durante qualquer período. 

Parágrafo único: - O Govêrno será sem
pre responsável pelo pagamento integral cor
respondente às unidades que deixarem de 
funcionar de conformidade com a tabela, 
por ordem sua ou por atos depredatórios de 
terceiros. 

XVI - O preço basico do gás por metro 
cúbico será. de duzentos e trinta (230) réis 
para o que se destinar a Iluminação e de 
cento e oitenta e quatro (184) réis para o 
que se fornecer para outros misteres, deven
do em ambos os casos ser pago em moeda 
corrente do país, e calculado metade em pa
pel e metade em ouro ao câmbio par (27 d. 
por 1$000), vinte e sete d. por um mil réis, 
enquanto o custo da hulha de qualquer pro
cedência ·entregue à contratante nos pátios 
das Estradas de Ferro em São Paulo não ex
ceder de quarenta e dois (42) "shillings" 
por tonelada métrica decimal. Jl:sse preço 
se elevará ou reduzirá de meio real ouro por 
cada "shilling" verificado a mais ou a me
nos no custo de cada tonelada métrica de 
bulha entregue à contratante nas condições 
acima especificadas. 



Parágrafo 1.0 - O preço básico do gás 
será fixado trimestralmente por acôrdo en
tre o Govêrno e a contratante, tomando-se 
por base o custo médio da bulha entregue 
à contratante no trimestre anterior. 

Parágrafo 2.0 - A equivalência entre o 
. ouro e a moeda corrente nacional para a 
determinação do preço mensal do gás, será 
fixada mensalmente, tomando-se por base a 
taxa média a noventa (!JO) dias de vista 
.sobre Londres, conforme os boletins oficiais 
de Câmbio da Câmara Sindical de Correto
res desta Capital no último dia útil do mês 
anterior. 

Parágrafo 3.0 
- O preço total do metro 

·cúbico de gás em moeda corrente fixado 
para qualquer mês aplicar-se-á ao consumo 
determinado pela leitura dos medidores no 
decurso dêsse mês, embora parte do con
sumo assim determinado se tenha efetuado 
no mês anterior.· 

Parágrfao 4.0 - A contratante poderá for
necer gás aos particulares pelos preços que 
lhe convier, abaixo do estabelecido, por êste 
contrato, desde que o faça de um modo 
geral e sem favorecer a pessoas ou emprêsas 
·determinadas. 

Parágrafo 5.o - A contratante fará um 
abatimento de (10°/.,) dez por cento no pre
ÇO do gás fornecido às seguintes instituições 
de caridade e respectivas dependências: San
ta Casa de Misericórdia da Capital, Mater
nidade de São Paulo, Hospital de Caridade 
do Brás e Instituto Pasteur, desde que es
sas instituições de caridade estejam loca
lizadas na área da cidade servida de gás 
pela contratante. 

Parágrafo 6.0 - Os abatimentos que a 
·contratante fizer no preço do gás, serão co
municados ao .Govêrno e deverão ter tôda 
a publicidade.'. 

Parágrafo 7.0 
- Os preços urna vez re

·duzidos nos têrmos do parágrafo 4.0 sórnen
te poderão ser elevados mediante aviso com 
três (3) meses de antecedência ao Govêrno 

·e aos consumidores. 
XVII - A contratante manterá numera

ção fàcilmente legível em todos os combus
tores e suspensõês de lâmpadas, separada
mente para o serviço de iluminação pública 
por eletricidade e a gás e informará o Go
vêrno de qualquer irregularidade que ocor
rer nesses serviços até o 4.0 dia útil subse
quente à noite em que ela se verificar. 

XVIII - Pelas irregularidades verificadas 
no serviço de iluminação pública a contra

. tante incorrerá nos seguintes descontos: 
I - Iluminação elétrica. 
1.0 - Relativamente às lâmpadas não con

secutivas encontradas apagadas, ou com luz 
deficiente nas horas em que deveriam estar 
acesas e cujo número exceda ( 1%) um por 
cento da totalidade das que estiverem fun
cionando na ocasiáo, aplicar-se-á um des
conto calculado pelo pro-cesso estabelecido 
no Regulamento. 

2° - Êste desconto será aplicado em dô
bro: 

a) - Quando o número de lâmpadas en
. contra das com as mesmas irregularidades ex
. ceder (3%) três por cento da totalidade 

das que estiverem funcionando na ocasião. 
b) - Quando as lâmpadas de uma VIa ou 

praça pública se apresentarem com as cita
das irregularidades, desde que as que com 
elas alternam na forma da cláusula (VIII) 
oitava também se encontrem nas mesmas 
condições . 

c) - Quando as lâmpadas defeituosas fo
rem encontradas com os vícios aludidos por 
três ou mais vezes consecutivas. 

3.0 - Êsses descontos corresponderão ape
nas às horas e frações de hora durante as 
quais a falta tenha sido realmente verifi
cada. 

II - Iluminação a gás. Para cada com
bustor encontrado com qualquer das seguin
tes írrEgular'idades: · 

a) - Luz deficiente ou apagada; 
b) - véu estragado de modo a prejudicar 

visivelmente a luz; 
c) - consumo inferior ao estipulado na 

cláusula décima (X) com tolerfmcia de 10% 
dez por cento; 

d) - não ter sido· aceso; a contratante 
incorrerá num desconto igual ao valor do 
consumo por noite no mesmo combustor. 

Parágrafo 1.0 - A importância dos des
contos será deduzida do primeiro pagamen
to que o Govêrno tenha de fazer à contra
tante. 

Parágrafo 2° - Entende-se por lâmpada 
ou combustor com luz deficiente aquela ou 
aquêle que tiver seu fluxo luminoso redu
zido de (15%) quinze por cento no mlnimo. 

XIX - O pagamento do serviço de ilu
minação pública e do gás consumido nos 
estabelecimentos ou repartições federais, es
taduais e municipais far-se-á dentro de (30) 
trinta dias da apresentação das respectivas 
contas regulares à Repartição competente. 
Se, findo êsse prazo, o pagamento não hou
ver sido efetuado, poderá a contratante co
brar os juros legais da mora. 

XX - Dependem de autorização do Go
vêrno: 

a) - a execução de quaisquer obras ne
cessárias ao fabrico e à distribuição de gá:l 
e suas modificações: 

b) - as modificações da rede distribuido
ra de energia elétrica existente nas ruas e 
praças públicas para a sua iluminação, e 
dos transformadores do tipo <<Corrente cons
tante>> nela exclusivamente utilizados, desde 
que afetem a incolumidade pública ou o 
çxato cumprimento dêste contrato . 

Parágrafo 1.0 - Poderão todavia ser exe
cutadas, independentemente de autorização 
do Govêrno, as reparações urgentes, as obras 
de mera conservação, as modificações secun
dárias das fábricas de gás e o estabeleci
mento de canalizações subsidiárias. 

Parágrafo 2° - Para todos os efeitos le
gais, será considerada aprovada qualquer pe
tição, planta, ou projeto apresentado pela 
contratante, independente de autorização do 
Govêrno, após o decurso do prazo de (60) 
sessenta dias, contados da data da entrada 
na repartição competente do pedido de apro
vação, desde que nenhuma decisão o1ícial 
se tenha comunicado à contratante . 



XXI - O gás será fabricado com carvão, 
turfa, óleo mineral ou com qualquer outra 
substância ca' az de produz1-!o nas condições 
estipuladas neste contrato, podendo a con
tratante adotar para o fabrico qualquer pro
cesso ou aparelho moderno conhecido e re
comendado pela experiência, bem como o 
sistema de gás d'água, carburetado ou não 
em qualquer proporção. O gás deverá sem
pre ter o ·seu che,ro característico, forte
mente pronunciado. A contratante obriga
se a empregar para a fabricação do gás 
substâncias nacionais, em igualdade de con
dições, contanto que o custo do gás assim 
produzido não seja maior do que o do fa
bricado com substâncias estrangeiras. 

O gás será purificado o mais possível sob 
o ponto de vista industrial, empregando sem
pre a contratante as substâncias e os pro
cessos mais recomendados pela experiência 
para êsse efeito. Para verificar a qualidade 
do gás, o Govêrno poderá mandar proceder 
nos estabelecimentos da contratante, por 
profissional de sua escolha, as experiências 
que entenda necessárias sem prejuízo do ser
viço ordinário de fiscalização pela repartição 
competente. 

XXII ·- A contratante obriga-se a desen
volver a fáb::ica atual de gás e os respecti
vos armazens e aparelhamentos de distri
buição, de modo a estar em condições de 
produzir e distribuir em vinte e quatro (24) 
horas uma quantidade de gás que exceda 
de (15%) quinze por cento o máximo, con
sumo normal diário verificado no ano an
terior, construindo para êsse fim novas fá
bricas, quando as existentes não forem sus
cetíveis de desenvolvimento. Obriga-se, ou
trossim, a contratante, a ter as suas usinas 
para produção de energia elétrica sempre 
aptas a suprir as necessidades da iluminação 
pública, de modo que esta não venha a so
frer reduções ou limitações mesmo em épo
cas de estiagem prolongada. Fica estabele
cido que o serviço da iluminação pública 
terá sempre precedência sôbre qualquer ou
tro a cargo da contratante. 

Parágrafo único - Se o início e a con
clusão das obras previstas nesta cláusula não 
se derem dentro de prazos razoáveis fixa
dos pelo Govêrno de acôrdo com a contra
tante, ficará esta sujeita à multa de .... 
15.000$000 <quinze contos de réis) por mês 
de mora. 

XXIII - A contratante empregará sempre 
material de primeira qualidade na execução 
dE- todos os serviços a seu cargo e deverá 

. conservar em seus armazens e depósitos nes
ta Capital a matéria-prima necessária ao 
fornecimento normal do gás, nos têrmos das 
cláusulas XXI (vigésima-primeira) e XXIV 
(vigésima-quarta), durante o período de três 
(3) meses pelo menos, sendo levada em con
ta, para o cálculo desse estoque a matéria
prima já . recebida nos portos do Estado li
gados à Capital, por estrada de ferro, em
bora não entrada nos depósitos da contra
tante. 

XXIV - O poder calorífico superior do 
gás isento de vapor d'água será, no mínimo, 
de 5.000 (cinco mll) cawnas, com tolerância 

de 5% ( c;nco ror cento) para menos, por 
metro cúbico, à temperatura de 0° centígra
do e sob a pressão de 760 (setecentos e ses
senta) milímetros de mercúrio. 

A determinação dêsse poder calorífico será 
feita por meio do calorímetro de Junker ou 
de outro tipo recomendado pela experiência 
e aprovado pelo Govêrno, e de acôrdo com 
o processo indicado no Regulamento. 

Parágrafo 1.0 - A verificação do poder 
calorífico se efetuará a qualquer hora e dia, 
em rostos calorimétrlcos. mstalados em qual
quer ponto da cidade pelo Govêrno. 

Calcular-se-á o poder calorífico médio de 
qualquer dia pela média de tôdas as expe
riências feitas durante o referido dia. No 
fim de cada mês calendário, calcular-se-á o 
poder calorífico médio do mês pela média 
dos poderes calmíflccs médios dtários obti
dos durante êsse mês. 

Parágrafo 2.0 - A contratante indenizará 
os consumidores pró-rata de qualquer dimi
nuição verificada no potler calorífico do gás, 
nas condições seguintes: 

a) - quando o poder calorífico médio de 
qualquer mês acusar menos de 5.000 (cinco 
mil) calorias, a contratante fará, no preço 
do gás no mês seguinte, uma redução pro
porcional à deficiência que tiver havido re
lativamente àquele padrão calor!fico. 

b) - O Govêrno poderá autorizar de acôr
do com a contratante a redução do poder 
calorífico do gás por qualquer motivo de 
fôrça maior que torne precário o seu for
necimento ou em outra qualquer emergên
cia. Em tais casos, o preço do gás será fi
xado pelo Govêrno. 

XXV - A pressão mínima do gás, na rêde 
do encanamento-mestre que alimenta as ca
nalizações subsidiárias dos consumidores, se
rá de 40 (quarenta) milímetros de coluna 
d'água. Na saída do medidor, dando êste 
a máxima vazão de flcôrdo com a f:Ua ca
pacidade, a pressão mínima será de 30 (trin
ta) rqi)ímetros de coluna d'água. 

A coYitratante incorrerá em multa sempre 
que a pressão mínima do gás fôr inferior a 
40 (quarenta l mm na rêde geral, ou quan
do, sendo inferior a ?O ltrintal mm na. sai
da do medidor, a contratante de qualquer 
forma notlficada, deixar de providenciar ime
diatamente para restabelecer a pressão es
tipulada. 

Parágrafo 1.0 - · No caso de indústrias 
aparelhadas para o emprêg·o do gás sob alta 
pressão, situadas ao longo da respectiva rê
de, a. contratante poderá, sem a isso ser 
obrigada, fornecer gás diretamente em alta 
pressão se o consumidor assim o preferir. 

Parágrafo 2.0 - Para se verificar a pres
são do gás a contratante será obrigada, a 
instalar aparelhos registradores nos pontos 
principais da sua rêde de canalização-mestre 
que serão determinados pelo Govêrno, de 
acôrdo com ela. 

Parágrafo 3.0
- O limite de pressão acima 

estabelecido começará vigorar após dois anos 
contados da assinatura dêste contrato. Até 
essa data, a pressão núnima da rêde de bai
xa rressáo será de 20 \vmteJ milímetros d~ 
coluna d'agua. 



XXVI - A contratante será obrigada a 
fornecer gás aos prédios a cuja frente 
passe encanamento-mestre, desde que entre 
êste e o medidor daqueles não medeie dis
tância maior de trinta (30) metros. O me
didor, cuja posição obedecerá ao dispositivo 
da cláusula XXVIII (vigésima-oitava), será 
considerado o ponto de fornecimento. 

Parágrafo 1.0 
- A contratante será obri

gada a prolongar a rêde de canalização
mestre para fornecer gás a particulares nas 
vias e praças públicas, quando os pedidos 
de ligação preencherem as seguintes con
dições: 

a) - garantia, durante um ano, contado 
da data de abertura do gás, de um consu
mo mínimo mensal de (12) doze metros 
cúbicos de gás por metro de canalização
mestre a assentar, o qual será cobrado pela 
contratante mesmo quando o gasto não atin
gir êsse mín.mo. 

b) - efetuação dessa garantia por um de
pósito especial de sessenta mil réis (60$000 l 
por metro de canalização-mestre a assentar, 
além daquele de que trata a cláusula XXX 
(trigésima). 

Parágrafo 2.0 
- Para que a contratante 

seja obrigada a atender aos pedidos de ex
tensão, é preciso que êstes correspondam no 
mínimo a 12 (doze) metros de canalização
mestre. Quando as condições locais exigirem 
extensões inferiores a êsse mínimo a con
tratante só ·será obrigada a executá-las me
diante garantia corres1:ondente a 12 (doze) 
metros nas condições do pal·ágrafo 1.0 

Parágrafo 3.0 
- Se o pedido de extensão 

nas condições do parágrafo 1.0 fôr feito por 
mais de uma pessoa, a garantia em dinheiro 
e o consumo mínimo correspondentes a tôda 
canalização a assentar serão divididos entre 
todos os interessàdos, em partes proporcio
nais às distâncias que mediarem entre a ex
tremidade da canalização mais próxima a 
estender e o fim da testada do prédio de 
cada interessado. 

Parágrafo 4.0 
- Findo o prazo de um ano, 

contado da data da abertura do gás, o de
pósito prévio ou o seu saldo, será restituído 
ao consumidor, que ficará também desobri
gado do consumo mínimo mensal. 

Se o consumidor nas condições dos 3 (três) 
parágrafos anteriores pedir ou sofrer desli
gação antes da terminação do citado prazo 
de um ano, ser-lhe-á deduzida do total dos 
depósitos além da importância do debito an
terior, uma quantia correspondente ao con
sumo mínimo a que êle se obri!?,·ou, duran
te o tempo que faltar para a terminação do 
referido prazo. 

Parágrafo 5.0 - O conhecimento do de
pósito prévio a que se referem os parágra
fos anteriores será transferível por declara
ção visada pela contratante, ficando o novo 
possuidor responsável, nas mesmas condi
ções que o seu antecessor, pelo restante do 
prazo. 

Parágrafo 6.0 - Uma vez assentada uma 
canalização-mestre, os novos consumidores 
que 1:or ela forem servidos ficarão sujeitos ao 
regime em vigor nas vias e praças públicas 
que na data dêste contrato já possuem ca-

nalizações, isto é, não serão obrigados nem 
a depósito especial, nem ao consumo mini
mo estabelecido no parágrafo 1.0 • · 

Parágrafo 7.0 - A contratante obriga-se a 
atender pela ordem das respectivas datas, 
salvo autorização expressa da repartição fis
cal, às requisições feitas pelos interessados, 
até o total máximo de 1.200 (mil e duzentos) 
metros de encanamento-mestre por mês, ul
timando as obras e iniciando o fornecimento 
dentro de três meses contados da data em 
que tiver sido autorizada a execução das 
mesma& obras, devendo de tudo dar ciência 
à repartição fiscal. 

Parágrafo 8.0 - A contratante não será 
obrigada a pro.Jon>>;ar a sua rede senão nas 
vias e praças públicas abertas ou aprovadaE 
pela Câmara Municipal e mediante as se
guintes condições: 

a) - estarem el;sas vias e praças públi
cas definitivamente niveladas e providas de 
guias ou banquetas; 

b) - possuírem canalização de água; 
c) - ter sido a sua• iluminação requisi

tada pelo Govêrno. 
Parágrafo 9. 0 - O prolongamento da ca

nalização-mestre pedida por particulares po
derá também ser feito mediante contribui
ção dos que a solicitarem se estes e a con
tratante nisso convierem, guardada a dispo
siçáo da cláusula XXXVI (trigésima-sexta). 
Fica, entretanto, entendido que as canali
zações assim estabelecidas não entrarão no 
cômputo do máximo mensal de 1.200 (mil e 
duzentos) metros a que se refere o pará
grafo 7.0 (sétimo). 

Parágrafo 10.0 - Por encanamento ou ca
nalização-mestre entendem-se tubos de fer
ro de diâmetro não inferior a 75 (setenta e 
cinco) milímetros assentados em via pública 
para a distribuição do gás em baixa pressão. 

XXVII - Nos últimos 4 (quatro) anos do 
presente contrato, a contratante não será 
obrigada a estender suas instalações para 
iluminação pública mesmo em praças, par
ques, jardins, editícios e vias públwas onde 
já exista êsse serviço. 

Dessa data em diante qualquer acréscimo 
na iluminação pública dependerá de acôrdo 
prévio entre o Govêrno e a contratante. 

Parágrafo único - Nos últimos seis anos 
do presente contrato, a contratante não será 
cbrigada a ampliar as fábricas de gás exis
tentes, nem a construir novas, e só deverá 
estender suas canalizações-mestres, desde 
que suas fábricas o comportem, depois de 
assegurado o fornecimento de gás aos con
sumidores e mantida uma reserva capaz de 
acôrdo com o Govêrno, de atender a quais
quer contingências. 

XXVIII - Todos os aparelhos destinados 
fl. medir a produção, o consumo, a pressão 
e o poder calorífico do gás, serão do siste
ma métrico-decimal. 

Parágrafo 1.0 - O consumo do gás nos 
edifícios públicos e particulares será deter
minado por medidores dos tipos já em uso 
pela contratante, ou de quaisquer outros por 
ela escolhidos e aprovados pelo Govêrno. 

Parágrafo 2.0 - Nephum medidor será as
sentado sem ter sido aferido pelos agentes 



do Govêrno ou na presença dêles, e sem ter 
recebido o carimbo oficial, cabendo também 
ao Govêrno a fJsca.izacáo do serv1ço de 
assentamento e sub:>tituição dêsses apare
lhos. Para êsse fim deverá a contratante, 
sempre que tiver de assentá-las, avisar a 
repartição fiscal com a devida antecedência. 

Parágrafo 3.0 
- A contratante obriga-se 

a fornecer, assentar, ligar, remover, substi
tuir, inspecionar e zelar a conservação dos 
medidores, ficando, êsse serviço ao seu ex
clusivo cargo. 

Parágrafo 4.0 - Para custear os serviços 
acima mencionados a contratante terá o di
reito de cobrar de cada consumidor uma ta
xa que não excederá anualmente 10% (dez 
por cento) do custo liquido médio do medi
dor. O custo liquido médio será calculado 
separadamente para cada capacidade de me
didor qualquer que seja o tipo dividindo-se 
o custo total dos medidores importados nos 
últimos dez anos pelo número dêsses apa
relhos. A taxa será paga em prestações men
sais e ainda que não haja consumo, sendo 
a respectiva tabela de preços organizada me
diante acôrdo entre o Govêrno e a con
tratante e sujeita a revisão anual. 

Parágrafo 5.0 
- A contratante será obri

gada a fornecer a cada consumidor um exem
plar por ela mandado imprimir das instru
ções e regras práticas para a leitura dos 
medidores e uso dos aquecedores, organiza
das pela Repartição Fiscal. 

Parágrafo 6.0 - O medidor deverá ser 
colocado no prédio a que servir em lugar 
de fácil acesso, numa distância razoável da 
divisa fronteira. Em casos de divergência 
entre a contratante e o consumidor em re
lação à localização do medidor, a dúvida será 
resolvida pela repartição fiscal. 

Parágrafo 7.0 - As disposições relativas à 
aferição e assentamento de medidores e às 
condições que deverão preencher as canali
zações particulares serão estabelecidas no 
Regulamento. O preparo do nicho ou de 
base adequada para o assentamento do me
didor fica exclusivamente a cargo do con
sumidor. 

Parágrafo 8.0 - A Repartição Fiscal po
derá, a pedido de qualquer consumidor, fazer 
verificar o respectivo medidor, sendo a co:1.
tratante obrigada a substitui-lo quando de 
acusar contra o consumidOr êrro maJOr que 
o tolerado pelo Regulamento. Sendo o êrro 
inferior a essa tolerância, as despesas de 
verificação correrão por conta do consumidor. 

Parágrafo 9.0 - O consumidor será res
ponsável pela boa guarda do medidor e res
pectivas ligações, não podendo intervir nem 
deixar que outros intervenham no seu fun
cionamento, a não ser os agentes da con
tratante, devidamente identificados. O con
sumidor responderá pelos estragos que o me
didor sofrer durante o t8mpo em que es
tiver sob sua guarda, salvo os decorrentes 
do uso e da ação do tempo. 

Parágrafo 10.0 - Quando, por desarranjo 
ou danificação do medidor, não fôr possível 
a medição do gás consumido durante qual
quer mês, a contratante terá o direito de 
adotar para a cobrança do consumo a média 

dos meses anteriores, até 6 (seis) meses, 'le
vando em conta as modificações havidas nas 
instalações, ou em seu uso, e proceder ime
diatamente à substituição do aparelho de
feituoso. Nos casos de divergência entre a 
contratante o consumidor, as dúvidas serão 
resolvidas pela Repartição Fiscal. 

XXIX - O Govêrno não responderá em 
caso algum pelo pagamento do gás forneci
do a particulares, por cujo consumo serão 
éEtes os únicos responsáveis. O gás fornecido 
a particulares nos usos ordinários será pago 
mensalmente, salvo convenção em contrário 
entre o consumidor e a contratante. 

Parágrafo 1.0 
- A contratante, depois de 

prevenir por escrito, com cinco dias de an
tecedência, o consumidor e a Repartição 
Fiscal, poderá suspender o suprimento de 
gás ao consumidor impontual, não sendo 
obrigatório o aviso nos casos de consumo de 
caráter especial e ao mesmo tempo transi
tório e considerável. 

Parág-rafo 2.0 - Considerar-se-á consumi
dor impontual aquêle que não tiver saldado 
a sua conta dentro de 15 (quinze) dias con
tados da data em que ela fôr apresentada. 

Parágrafo 3.0 - A contratante restabelece
rá o fornecimento de gás ao consumidor im
pontual logo que êste se quite com ela, pa
gando-lhe as contas em atraso, bem como 
as despesas por ela feitas ao suprimir e 
restabelecer aquêle fornecm1ento. Estas des
pesas não serão cobradas de novo consu
midor. 

Parágrafo 4.0 - A suspensão do forneci
mento não impedirá que a contratante pro
ceda judicialmente contra o consumidor pa
ra haver o que lhe fôr devido. 

Parágrafo 5.0 - O processo a ser adotado 
para a leitura dos medidores e a apresen
tação das contas serão determinadas pelo 
Regulamento. 

XXX -A ninguém será fornecido gás sem 
assinar previamente no escritório da con
,.,.Q t<m t.P. o competente têrmo de responsah•
lidade pelo consumo. 

Parágrafo 1.0 - A contratante terá o di
reito de exigir em f[arantia do pagamento 
do consumo, um depósito prévio correspon
dente nos casos ordinários, ao consumo pro
vável de dois meses, tendo-se em vista a 
capacidade do medidor, da instalação e dos 
aparelhos a serem utilizados. No caso de 
consumo de caráter especial e ao mesmo 
tempo transitório e considerável, a contra
tante terá o direito de exigir pagamento 
adiantado. 

Parágrafo 2.0 - A contratante terá o di~ 
reito de exigir reforço dêsse depósito, uma 
vez verificada a sua Insuficiência, salvo ao 
consumidor o direito de recorrer à Repar
tição Fiscal, dentro de oito dias do recebi
mento do respectivo aviso, quando êsse re
fôrço lhe parecer excessivo. A Repartição 
Fiscal deverá pronunciar-se dentro do pra
zo de oito dias do recebimento da reclama
ção. Não havendo recurso a contratante 
poderá suspender o fornecimento de gás, de
pois de avisar por escrito a Repartição Fis
cal e o consumidor, caso êste não efetue o 
refôrço do depósito. Se o recurso fôr deci~ 



dido a favor da contratante, o consumidor 
deverá efetuar o refôrço do depósito dentro 
de quatm dias contados da data em que lhe 
fôr comunicada a decisão que resolver a pen
dência. 

Paragrafo 3.0 
- Quando um mesmo con

sumidor tiver feito mais de um depósito 
para garantir o consumo de gás em prédios 
Jiferentes, cada caução só responderá pelo 
debito verificado no prédio a que se referir. 

Parágrafo 4.0 
- O consumidor continuará 

obrigao o pe'o co·nsumo ver.rícad.o r elo medi
dor até a data em que fôr suspenso o for
necimento de gás. 

Parágrafo 5° - As quantias depositadas 
pelos consumidores nos têrmos do parágTafo 
1° (primeiro) do presente artigo ficarão em 
poder da contratante que sôbre elas r:agará 
o juro de 3% (três ror C8nto) nG ato da de
volução das mesmas. 

XXXI - Cada vez que a contratante ti
ver ele fazer escavações, levantar passews ou 
calçamento elas ruas e praças públicas para 
assentament.o, cons·êrto, ou renovação quer 
dos aparelhos para iluminação da cidade, a 
gás, quer da canalização dêste, dará aviso, 
com 3 (três) dias de antecedência pelo me
nos, à Prefeitura Municipal devendo, ao 
mesmo tempo, remeter-lhe uma nota dos 
aparelhos da extonsão e de diâmetro dos 
tubos que houver de colocar ou reparar. 

Parágrafo 1.0 - Se os serviços acima men
cionados tiverem por fim prevenir escapa
mento de gás ou evitar interrupção ou ir
regnlaridade no seu fornecimento, poderá a 
contratante proceder sem demora à sua exe
cução, comunicando a ocorrência à Prefei
tura Municipal, no primeiro dia útil depois 
do comêço das obras. 

Parágrafo 2.0 
7 Tôdas as despesas de re

posição ou ca,lçámento e outras, provenien
tes de traba1hos executados pela contra
tante, correrão por conta desta, devendo tais 
serviços serem feitos imediatamente depois 
de concluidas as referidas obras. Se a Pre
feitura Municipal determinar que a reposi
ção do calçamento sàmen te possa ser ex e cu
tada pelos empreiteiros ou pessoal da Mu
r:;icipaliclade, a contratante pagará à mesma 
Pref~iLura de acôrdü com os preços por esta 
estabelecidos. 

XXXII - A contratante deverá requerer 
à Prefeitura Municipal a indicação do nível 
definitivo das vias públicas em que tenha de 
assentar canaJizg,çóes ·mPstres de gás. Se 
essa indicação não fôr fornecida dentro de 
30 (trinta) dias subsequentes ao pedido, o 
Govêrno poderá a pedido da contratante, 
prorrogar o prazo do parágrafo 7.0 <sétimo) 
da Cláusula XXVI (vigésima-sexta). 

Parágrafo 1.0 - Quando os encanamentos 
de gás constituírem obstáculos à execução de 
qualquer obra pública a contratante deverá 
removê-los e assentá-los onde lhe fôr de
terminado. 

Parágrafo 2.0 - A Prefeitura Municipal ou 
o Departamento estadual ou federal a que 
estiver subordinada a repartição que exe
cutar a obra, indenizará a contratante das 
despesas que fizer com a remoção e reas
sentamento, nos casos acima mencionados, 

assim como quando houver mudança de ní
vel das vias públieas, tornando insuficiente 
ou excessiva a 1 rofundidade das canaLzaçôe5 
de gás. A profundidade se entende insufi
cierüe, quando fôr mrerwr a 70 (setenta) 
centímetros, e excessiva, quando superior a 
1 (um) metro e 50 (cinquenta) centímetros, 
medindo-se sempre essas distâncias da su
r:erfície do calçamento até a ):arte superior 
da canalização. 

Parágrafo 3.0 
- A pedido dos interessados 

a contratante será obrigada a remover a sua 
custa os encanamentos de gás que se acha
rem <;m terreno de propriedade particular, 
salvo a hipótese de se tratar de canalização 
subsidiária que sirva a referida propriedade. 

Parágrafo 4.0 
- A contratante observará 

as prescriçõe3 que o Govêrno expedir para 
prevenir o dano que o gás \.essa causar às 
arvores plantadas nas vias e outros logra
douros públicos. 

XXXIII -· A canalização subsidiária de 
gás, entre o encanamepto-mestre e o medi
dor será feita exclusivamente pela contra
tante. por conta de quem correrão as des
pesas do pr.meiro e o tabelec. mento, desde 
0 encanamento-mestre até o limite da pro- · 
priedade com a via pública. 

Parágrafo 1.0 - Correrão por conta dos 
consumidores as despesas com a instalação 
das cunal,zações compreendidas entre aquê
les limites e os respectivos medidores. Essas 
canalizações poderão ser assentadas a des
coberto, de modo a facilitar-lhes o exame em 
qualquer ocasião, a menos que a isso se 
oponha o consumidor. Nesse caso, será ou
vida a Repartição Fiscal, que resolverá de
finitivamente o assunto. 

Parágrafo 2.0 - As canalizações subsidiá
rias serão assentadas de conformidade com 
o que prescrever o Regulamento. As despe
sas com a conservação dessas canalizações 
correrão por conta da contratante, à qual 
compete também consertar ou substituir a 
parte situada nas propriedades particulares, 
para o que lhe fica assegurado o direito de 
ingresso nas mesmas, mediante aviso prévio 
aos respectivos donos ou moradores. 

Parágrafo 3.0 - A contratante não poderá 
ser obrigada a estabelecer na mesma pro
priedade mais de uma canalização subsidiá
ria de gás nem fornecer mais de um medi
dor a cada consumidor. 

XXXIV - A canalização particular de 
gás entre o medidor e os aparelhos de con
Stlmo deverá ser de ferro e assentada de 
modo a permitir-lhe fácil inspeção. 

Parágrafo 1.0 - O consumidor facilitará 
tanto aos empregados da Repartição Fiscal 
como a·os da contratante, o exame da cana
lização particular da propriedade. 

Parágrafo 2.0 - Quando fôr descoberta 
qualquer ligação clandestina entre a canali
zação subsidiária e a canalização particular, 
a contratante terá o direito de suprimir o 
fornecimento ao consumidor fraudulento. 

Parágrafo 3.0 
- O consumidor não poderá 

instalar na canalização particular extrato
res ou compressores, salvo acôrdo prévio com 
a contratante e desde que não prejudique 
aos demais consumidores. 



Parágrafo 4.0 - A contratante não ligará 
instalações que julgue prejudiciais a si pró
pria ou ao consumidor, ou que não tenham 
as condições indispensáveis de ventilação ou 
de segurança e outras de ordem técnica até 
que a respeito decida a Repartição Fiscal; e 
desligará, previamente autorizada pela mes
ma Re1:artição, as instalações, que porven
tura verificar acharem-se naquelas condi
ções, salvo O'-" casas de urgênc1a, em que po
derá fazer desligaçõ:s mesmo antes de au
tonzada. Em ambas as hipóteses dará a con
tratante imediato aviso ao consumidor. 

XXXV - As despesas com as modifica
ções, ampliações, ou renovações da canaliza
ção subsidiária de gás e as remoções de me
didores correrão por conta da contratante 
quando motivadas por defeito ou insuficiên
cia da canalização aludida ou por mau fun
cionamento do medidor. Por conta do con
sumidor, porém, correrão aquelas despesas 
quando tais obras se tornarem necessárias 
em consequência de alteração no prédio ou 
na canalização particular, ou quando forem 
pedidas pelo consumidor, para atender a sua 
exclusiva conveniência, salvo os casos de 
insuficiência da canalízação subsidiária, 
qualquer que seja a sua causa. 

XXXVI- As obras e serviços relativos ao 
fornecimento de gás que forem exclusiva
mente exequiveis pela contratante serão co
brados de acôrdo com a respectiva tarifa 
que será revista e aprovada anualmente pe
lo Govêrno. 

Parágrafo único - Todos os serviços, cuja 
execução não estiver reservada exclusiva
mente à contratante, ficarão a cargo dos 
interessados, que poderão fazê-los executar 
pela contratante ou por aparelhadores par
ticulares, legalmente autorizados os quais de
verão dar aviso à contratante de tôdas as 
obras que empreenderem para fornecimen
to de gás aos prédios particulares. Fica en
tendido que a contratante não se responsa
bilizará pelas obras não executadas por ela. 

XXXVII - A contratante é obrigada a 
providenciar sem perda de tempo sôbre qual
quer reclamação que lhe fôr dirigida e que 
seja motivada por defeito do encanamento 
de gás até ao medidor, ou por mau fun
cionamento dêste. 

XXXVIII - O consumidor não poderá ne
gar aos agentes da contratante, devidamente 
identificados, ingresso em seu prédio para 
leitura e exame do medidor de gás e ma
nutenção do nível da água do mesmo. 

Parágrafo único - Se o consumidor se 
opuser à leitura, exame, conserto, nivela
mento ou substituição do medidor pela con
tratante ou lhe impedir o exercício dos di
reitos que lhe são assegurados por êste con
trato ou pelo Regulamento, ou se recusar 
a mandar executar as obras de modificação 
de canalização subsidiária ou de remoção de 
medidor, cujas despesas lhe incumbirem, a 
contratante poderá suspender-lhe o forneci
mento de gás mediante autorização da Re
partição Fiscal. 

XXXIX - A contratante fornecerá re
gularmente à Repartição Fiscal plantas de 
tôdas as modificações da rêde de canalização 

de gás existente organizada de acôrdo com 
a planta cadastral na escala de 1/2.000 (um 
por dois mill. 

Parágr·afo único - A contratante obriga
se igualmente a fornecer, dentro de lO (dez) 
dias da respectiva solicitação, todos os de
senhos, detalhes e mais esclarecimentos tec
nicos que forem julgados necessários pela 
Repartição competente para a boa fiscali
zação dos serviços de que trata o presente 
contrato. Esse prazo poderá ser prorrogado, 
desde que a contratante demonstre a impos
sibilidade de satisfazer dentro dêle a requi
sição aludida. 

XL - A contratante será permitido cons
truir e manter nas vias e outros logradouros 
públicos câmaras subterrâneas r:ara as ser
viços de que trata êste contrato. 

XLI - Durante todo o prazo dêste con
trato a contratante continuará isenta de im
póstos, taxa, contribuições estaduais e mu
nicipais que incidam ou venham a incidir 
sübre os serviços ora contratados de produ
ção e fornecimento de tJás e iluminação pú
blica bem como sôbre a manufatura e ven
da dos subprodutos da hulha. 

Parágrafo 1.0 - O Govêrno requisitará do 
Govêrno Federal, mediante solicitação da 
contratante, isenção ou redução de direitos 
aduaneiros para o material necessário aos 
serviços de que trata este contrato, sempre 
que a legislação federal autorize tal con
cessão. 

Parágrafo 2. 0 - Se, na vigência dêste 
contrato, forem criados novos tributos e en
cargos legais, ou aumentados os atuais a 
cargo da contratante poderá esta elevar cor
resl-ondentemente, de acôrdo com o Govêr
no, o preço dos serviços ora contratados, 
aumento êsse que será revogado logo que ces
sem as causas que o produziram. 

XLII - Fica salvo à contratante o uso 
gratuito da água dos rios públicos que cor
tam o municipio da Capital, contanto que 
não se prejudique a navegabilidade dos mes
mos, e à tirada de suas águas se proceda 
em pontos previamente aprovados pelo Go
vêrno. 

XLIII - Tôdas as vêzes que na execução 
de presente contrato intervierem autoridades 
municipais, opondo-se a quaisquer medidas 
atinentes àquela execução, requisitando ou 
exigindo qualquer providência, a contratan
te poderá submeter o assunto ao Govêmo, 
ao qual compete entender-se a respeito com 
a Municipalidade e dar ao caso a competen-
te solução. • 

XLIV - Comnete exclusivamente à Se
cretaria da Viação e Obras Públicas, por 
intermédio da Repartição para êsse flm de 
signada, fiscalizar os serviços relativos a ês
te contrato, e tratar de todo e qualquer 
assunto concernente à execução do mesmo. 
Para as despesas com essa fiscalização a con
tratante recolherá semestralmente ao Tesou
ro do Estado, em prestações adiantadas, a 
quantia correspondente a 2% (dois por cen
to) sôbre o preço contratual da iluminação 
pública no semestre anterior, sem nenhum 
desconto. A contratante facilitará sempre 
aos agentes do Govêrno ingres>So nas fábrl-



cas de gás e suan dependências, para o exa
me das mesmas bem como nos lugares onde 
et'tiverem instalados os transformadores a 
que se refere a cláusula XX (vigésima) le
tra b. Para êsse fim a Repartição Fiscal in
formará quais os funcionários encarregados 
de exercer a fiscalização. 

Parágrafo 1.0 
- Compete exclusivamente 

ao Govêrno resolver sôbre as disposições e 
aparelho para a fiscalização, ficando, entre
tanto, salvo a contratante, o direito de fa
zer-se representar em tôdas as visitas, me
dições, exames e experiências feitas pelos 
agentes do Govêrno. 

Parágrafo 2.0 - Poderão, porém, ser efe
tuados à revelia da contratante, os desconc 
tos estabelecidos na cláusula XVIII (déci
ma-oitava) no caso de lâmpadas elétricas 
encontradas apagadas, e de combustores a 
gás que. se apresentarem com as irregulari
dades constantes dos ítens a, b, d, da seção 
li (segunda) da mesma cláusula. 

XLV - A contratante é a única responsá
vel por todos os prejuízos que provierem por 
culpa sua da canalização e fabrico de gás 
ou de quaisquer operações e trabalhos a seu 
cargo. 

Parágrafo 1.0 - Serão divididas entre o 
Govêrno e a contratante na p~·oporção de 
75% (setenta e cinco por cento) para aquê
le e de vinte e cinco por cento (25%) para 
esta, as ·despesas de reparação dos danos às 
fabricas de gás e suas dependências ou ao 
material de iluminação pública causados por 
atos de terceiros, que compita ao Govêrno 
evitar, tais como distúrbios, greves, ou ações 
isoladas de malfeitores. 

Parágrafo 2.0 - Em se tratando de lâm
padas elétricas s..erá d.e 50% (cinquenta por 
cent,o) .. a. contribuição do Govêrno. 

Parágrafo 3° - A contratante comunicará 
à Repartição Fiscal do Govêrno, no menor 
prazo possível, qualquer depredação no ma
terial. e far-lhe-á oportunamente, por meio 
de faturas originais, ou outros documentos 
idôneos, a demonstração do custo real do 
conserto dos estragos, a qual servirá de base 
para o cálculo da contribuição do Govêrno. 

XLVI -. As prescrições relativas à execu
ção e à fiscalização dos serviços ora con
tratados nos pontos em que for omisso o 
contrato, constarão do Regulamento. :Esse 
Regulamento poderá ser modificado por de~ 
ereto, sempre que o Govêrno e a contratante 
concordarem na conveniência e nos têrmos 
da modificação. 

XLVII - A contratante ficará sujeita ao 
fôro desta Capital em tôdas as questões re
lativas aos serviços que tomar a si, e que 
se originarem do presente contrato, devendo 
ter aqui pessoa investida de poderes expres
sos e bastantes para .representá-la ativa e 
passivamente em juizo, ou fora dêle, peran
te o Govêrno. 

XLVIII - As dúvidas que ocorrerem na 
interpretação das cláusulas do presente con
trato serão resolvidas por juizo arbitral. 

XLIX - Se a contratante não der cum
primento ao disposto na cláusula XXII (vi
gésima-segunda) poderá o Govêrno fazer os 
serviços por administração e conta da con-

tratante, sem preJUIZO da multa em que a 
mesma houver incorrido. 

Parágrafo 1.0 - Pod-rá o Govêrno, in
dependentemente de ação ou interpelação 
judicial, decretar a rescisão do contrato no 
tocante à iluminação pública por eletrici
dade se esta sofrer interrupção total por 
duas noites consecutivas, salvo motivo de 
greve ou outro de fôrça maior caso não 
prefira proceder, nos têrmos da primeira 
parte da cláusula LIV (quinquagésima
ouarta). 
- Parágrafo 2.0 - Se o Govêrno porém de
cretar a rescisão do contrato nos têrmos do 
parágrafo anterior, deverá desapropriar o 
material exclusivamente empregado no ser
viço de iluminação pública por eletricidade, 
fixando-se o seu valor pelo processo estabe
lecido na cláusula LII (quinquagésima-se
gunda). 

L - A contratante gozará do direito de 
desapropriação dos bens de que necessitar 
para cumprimento dêste contrato. 

LI - A contratante• apresentará ao Go
vêrno, dentro de 60 (sessenta) dias depois 
de cada ano, um quadro estatí:>tico da pro
dução e do consumo público e particular 
do gás e dos produtos e resíduos provenien
tes da sua fabricação. 

LII - Findo · o prazo do privilégio, ou 
em caso de falência ou de liquidação da 
contratante terá o Govêrno o direito de en
campar .. lhe os serviços, pagando-lhe o valor 
em ouro do acervo neles exclusivamente em-. 
pregado antes de entrar em sua posse. Não 
acordando as partes nesse valor, será ele 
fixado por .·peritos de arte escolhidos ju
dicialmente. 

Parágrafo 1.0 - Quanto ao material da 
contratante que também se destinar a ser
viços estranhos ao presente contrato, poderá 
o Govêrno continuar a usá-lo mediante alu
guel e prazo que se convencionarem. Po
derá, outrossim, o Gnvêrno para o serviço 
de iluminação pública, receber energia elé
trica da contratante, mediante preço que se
rá inferior ao cobrado pela iluminação par
ticular. 

Parágrafo 2.0 - Se a encampação se der 
por expiração de prazo do privilégio, o Go
vêrno se obriga a avisar a contratante com 
a antecedência nunca inferior a 6 (seis) 
meses. 
. LIII - Se, decorrido· o prazo ·do presente 
contrato, não quiser o Govêrno prorrogá-lo 
ou não tiver exercitado o direito de encam
pação que lhe assiste, poderá a contratante 
prosseguir no regime de livre concorrência, 
na exploração do serviço de fornecimento 
de gás para outros misteres que a ilumina
ção pública. 

Parágrafo 1.0 - Mas, se o Govêrno pre
ferir contratar de novo o serviço de ilumi
nação das ruas da cidade, mediante concor
rência pública, terá a contratante preferên
cia para a sua exploração em igualdade de 
condições com a proposta mais vantajosa. 

LIV - Pela inobservância de qualquer das 
cláusulas do presente contrato, para as quais 
não se tenha cominado pena especial, pode
rá o Chefe da Repartição Fiscal impor mui-



ta de 50$000 (cinquenta mil réis) a dois 
contos de réis (2.000$000) e de dôbro na 
reincidência, dentro de um ano, até o máxi
mo de 4.000$000 (quatro contos de réis) fi
cando salvo à contratante recorrer da de
deci.são dêsse funcionário para o Secretário 
da Viação. 

Parágrafo único - A importância das 
multas será descontada no primeiro paga
mento que o Govêrno tenha de fazer à con
tratante.' :íi:sse desconto, porém, não preju
dicará o recurso da contratante, ao poder 
competente. 

LV- Ficam pelo presente, declarados dn 
nenhum efeito todos os contratos e acôrdm 
até esta· data celebrados entre as partes, bem 
como as requisições referentes à execução 
dos serviços a cargo da contratante. Serão, 
porém, assentadas as canalizações que lhe 
caibam executar em virtude das requisições 
feitas até 60 (sessenta) dias antes da data 
da assinatura dêste contrato. 

LVI - Ficam liquidadas e solvidas com o 
presente contrato, tôdas as dúvidas e ques
tões provenientes dos contratos em vigor, 
suscitadas entre o Govêrno e a contratante 
e pendentes de decisão administrativa ou de 
qualquer juizo ou Tribunal, valendo a pre
sente cláusula como desistência pelas par
tes contratantes de tôda e qualquer recla
mação. 

LVII_,' Para os efeitos fiscais, dá-se a êste 
contrato o valor de 6.000.000$000 (seis mil con
tos de réis) . 

LVIII - O presente contrato entrará em 
vigor logo que fôr aprovado pelo Congresso, a 
cujo conhecimento será levado na presente 
sessão. E, para inteira segurança do que ficou 
assim contratado. - deixando-se explicado 
que a The São Paul.o Tramway, Light and 
Power Company Limited, comparece a êste 
ato e assina o pres,ente contra to por lhe ter 
S. Paulo Gaz Company Limited mercê da fa
culdade ,contida na cláusula II (segunda), e 
mediante aquiescência do Govêrno, ora sole
nemente acordada, transferido a incumbência 
que aceitou de efetuar o s8rviço de iluminação 
pública por eletricidade, ora contratada - e 
depois de pago o sê lo federal devido, por verba, 
como abaixo consta, foi lavrado o presente 
têrmo que lido e achado conforme vai assi
nado pelas partes contratantes e pelas teste
munhas Abelard de Moura Garcia e Antenor 
Paz, a tudo presentes. Eu, (assinado) Aníbal 
Martins, escriturário contratado da Direto
ria de Expediente da Secretaria de Estado 

· dos Negócios da Viação e Obras Públicas, o 
escrevi. 

Eu, (assinado) Luis Silveira, Diretor-Geral 
o subscrevo. São Paulo, 23 de outubro de 
1929, (assinados) Júlio Prestes de Albuquer
que, José Oliveira de Barros, Bernard F. 
Browne, Edgard Egídio de Souza, Abelard de 
Moura Garcia e Antenor Paz. - Sêlo de ver
ba de doze contos de réis. 

Têrmo de aditamento ao contrato de 23 
de outubro de 1929, entre o Govêrno do 
Estado e The São Paulo Tramway, Light 

and Power Company Limited. 

Aos treze dias do mês de ag·ôsto de mil 
novecentos e trinta, nesta Capital do Estado 
de São Paulo, no Palácio do Govêrno do Es
tado, entre êstes re1jresentado pelos senhores 
doutores Heitor Teixeira Penteado, Vice-Pre
sidente do Estado, em exercício, e José Oli
veira de Barros, Secretário de Estado dos 
Negócios da Viação e Obras Públicas, de um 
lado e de outro a The São Paulo Tramway 
Light and Power Company Limited, contra
tante do serviço de Iluminação pública e ele
tricidade, desta Capital, nos têrmos do con
trato de 23 de outubro de 1929, aprovado pela 
lei n.0 2.396, de 23 de dezembro do mesmo 
ano, representada pelo seu superintendente 
interino, senhor Daniel Mulqueen, ficou pe
rante as duas testemunhas nomeadas e as
sinadas, justo e acordado o seguinte: 

I 

De acôrdo com o disposto na cláusula nona 
- IX - do citado contrato de 23 de outubro 
de 1929, e para os efeitos dêste, ficam apro
vados os preços abaixo, para as seguintes e 
novas unidades de iluminação pública e ele
tricidade, tôdas com canalização subterrânea: 
a) Para lâmpadas de quatro mil (4 000) lu
mens: Número do tipo - Preço mensal por 
lâmpada - XIV - (catorze) - 44$000 
(quarenta e quatro mil réis); XV (quinze) 
30$000 (trinta mil réis); XVI (dezesseis) 
26$000 (vinte e seis mil réis); XXIII (vin
te e três) 34$500 (trinta e quatro mil e 
quinhentos réis); b) Para lâmpada& de seis 
mil (•ô.OOO) lumens: Número do tipo -
Preço mensal por lâmpada - XIV - (ca
torze) 48$000 (quarenta e oito mil réis); 
XV (quinze) 34$000 (trinta e quatro mil 
réis)· XXIII (vinte e três) 38$500 (trinta 
e oitb mil quinhentos réis) . 

II 

Os preços constantes da cláusula anterior 
deverão ser pagos na forma da cláusula XIV 
(catorze) do contrato ora aditado. 

III 

Para os efeitos fiscais, dá-se ao presente 
contrato o valor de 20.000$000 (vinte contos 
de réis). Em segurança do que ficou acor
dado eu, Antenor Paz, primeiro escriturário 
da Secretaria de Estado dos Negócios da Via
ção e Obras Públicas, lavrei o presente termo, 
que, _depois de selado com _2 estampilhas fe
derals no valor de 40$000, l!do e achado con
forme, vai assinado pelas partes e pelas tes
temunhas Antonio Nunes Ramalho e José 
Penido Monteiro, a tudo presentes. E eu, 
(a) Luís Silveira, Diretor-Geral, o subscre
vo. São Paulo, 13 de agôsto de 1930, (aal Hei
tor Teixeira Penteado, José Oliveira de Bar
ros, Daniel Mulqueen. Testemunhas: (aa) 
Antonio Nunes Ramalho, José Penido Mon
teiro. Selado com duas estampilhas federais 
no valor de 20$000 (vinte mil réis) cada uma, 
devidamente inutilizadas. Era o que constava 
do têrmo supra, por mim José Penido Mon
teiro escriturário extranumerário da Direto-



ria do Expediente da Secretaria da Viação 
e Obras Públicas, finalmente copiado por 
mim, Valdemar Macedo Pinto, chefe e subs
tituto da 2.a seção, devidamente conferido 
em 10 de setembro de 1930. 

Tênno de acôrdo que assina a "The São 
Paulo Tramway, Ligth and Power Com
pany Limited", relativo às modificações 
introduzidas no contrato de 23 de outubro 
de 1929, com o Govêrno do Estado pela 
lei n.0 2.396, de 23 de dezembro de' 1929. 

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de 
mil e novecentos e trinta e dnis (1932), nesta 
cidade de São Paulo, no Palácio do Govêrno 
?o Estado, rerante o coronel Manuel Rabelo, 
mterventor Federal neste estado e o coronel 
João de Mendonça Lima, Secretário da Via
ção e Obras Públicas, representando êstes 
o Govêrno do Estado, adiante designado sim
plesmente pela palavra "Govêrno" e em pre
sença das testemunhas abaixo nomeadas e 
assinadas, compareceu "The São Paulo Tram
way, Light and Power Company Limited", 
sociedade anônima estrangeira com sede em 
Toronto, Canadá, autorizada a funcionar no 
Brasil e que adiante será designada simples
mente pela palavra "Companhia", represen
tada esta por seu vice-presidente, Edgard Egí
dio de Souza, e pela mesma "Companhia" 
foi dito que vinha assinar com o "Governo" 
o presente acôrdo relativo às modificações 
introduzidas no contrato firmado com o 
mesmo "Govêrno" em 23 de outubro de 1929, 
para o serviço de iluminação pública da capi
tal e aprovada pela lei n.0 2.396, de 23 de de
zembro de 1929, observadas as cláusulas se
guintes: 

I 

Não será inaugurada pela "Companhia" 
salvo autorização prévia do "Govêrno", ne
nhuma nova unidade de iluminação pública 
durante o ano de 1932, que importe em au
mento da despesa para os cofres públicos. 
Entretanto, as _lâmpadas já requisitadas an
terionriente a êste acôrdo e as que forem re
quisitadas durante o corrente ano, para com
pletar o programa da substituição da ilumi
nação pública, nos têrmos da cláusula 5.a 
do contrato de 23 de outubro de 1929, poderão 
ser instaladas pela "Companhia" no correr do 
mesmo ano e serão por ela inauguradas a 
partir de janeiro de 1933, tôdas de uma só 
vêz ou parceladamente, independentemente 
de autorização da Inspetoria de Serviços Pú
blicos. 

II 

O prazo estabelecido no parágrafo primeiro 
da cláusula 5.a do contrato de 23 de outubro 
de 1929 dentro do qual a "Companhia" teria 
que fazer as inaugurações das unidades cujo 
assentamento já lhe foi requisitado, ficará 
consequentemente prorrogado por doze (12) 
meses, além das prorrogações referidas no 
item 5 do oficio n.0 D/73, de 31 de Janeiro 
de 1931 da mesma Inspetoria de Serviços 
Públicos. 

III 

O recolhimento das cotas semestrais de fis
calização a que se refere a cláusula XLIV do 
contrato de 23 de outubro de 1929, será efe
tuado em relação ao ano de 1932 por meio 
de descontos nas faturas do serviço de ilu
minação pública prestado pela "Companhia", 
nos meses subsequentes àqueles em que fo
rem apresentadas pela Inspetoria de Serviços 
Públicos as guias para o respectivo recolhi
mento ao Tesouro do Estado. 

IV 

O presente acôrdo vigorará até 31 de de
zembro de 1932. 

v 
Continuam em inteiro vigõr tõdas as 

cláusulas do contrato de 23 de outubro de 
1929 que não tJVerem. sido expressamenw 
modificadas pelo presente acôrdo. E, por· es
tarem todos de mteiro acôrdo, foi lavrado 
o presente têrmo que depois de lido e achado 
conforme pelas partes contratantes e pelas 
testemunhas cidadãos Joaquim Monteiro e 
Valdemar de Macedo Pinto foi por todos 
assmado. Eu, (a) O. G. Jrdão, 4.0 escritu
rário do Expediente da Diretoria-Geral, o 
lavrei e assino. E eu, Luis Silveira, Diretor
Geral o subscrevo. 

(aa.) Cel. Manuel Rabelo 
João de Mendonça Lima 
Edgard Egídio de Sousa 
Joaquim Monteiro 
Valuemar Macedo Pinto 

Têrmo que assina a "The São Paulo 
Tramway, Light and Power Company Li
mited", em aditamento ao contrato de 23 
de outubro de 1929, entre a referida Em
prêsa e o Govêrno do Estado, para o ser
viço de iluminação pública da Capital e 
aprovado pela Lei n.0 2.396, de 23 de de
zembro de 1929. 

Aos trinta dias do mês de maio de mil no
vecentos e trinta e dois (1932), nesta cidade 
de São Paulo, no Palácio do Govêrno do Es
tado, perante os cidadãos doutores Pedro de 
Toledo e Francisco Emidio da Fonseca Te
les, respectivamente Interventor Federal nes
te Estado e Secretário da Viação e Obras Pú
blicas, representando êstes o Govêrno do Es
tado adiante designado simplesmente pela 
palavra "Govêrno", e em presença das 
testemunhas abaixo nomeadas e assinadas, 
cmnpareceu "The São Paulo Tramway, Light 
and Power Company Limited", sociedade 
anônima estrangeira com sede em Toronto, 
Canadá, autorizada a funcionar no Brasil e 
que adiante será designada simplesmente pe
lavra "Companhia", representada esta por 
seu vice-presidente, o engenheiro Edgard de 
Sousa, conforme documentos já arquivaâos 
na Secretaria da Viação, - e pela mesma 
"Companhia" foi dito que vinha assinar com 
o "Govêrno" o presente têrmo de aditamento 



ao contrato de 23 de outubro de 1929, para o 
serviço de iluminação pública da Capital e 
aprovado pela Lei n.0 2.396, de 23 de dezem
bro de 1929, observadas as cláusulas seguin
tes: 

I 

D2 acôrdo com o estatuído na cláusula IX 
do contrato de 23 de outubro de 1929, e para 
os efeitos dêste, ficam aprovados os segumtes 
preços mensais para a nova unidade de ilu
minação pública por eletricidade, de canali
zação aérea em postes de ferro, nus, cons
tantes do desenho número trezentos e treze 
mil cento e dezessete (3-13.117) neste ato ru
bricado em dois exemplares pelas partes con
tratantes, ficando em poder de cada uma 
delas, um dos exemplares referidos, desenho 
êsse que passará a constituir o tipo de apa
relho iluminante número vinte e cinco (25) : 
a) - para lâmpada de dez mil lu-

mens 00.000) . . . . . . . . . . . . . . . . 32$000 
b) - para lâmpada de quinze mil lu-

mens (15.000) . . . . . . . . . . . . . . . . 41$000 
c) - para lâmpada de vinte e cinco 

mil lumens (25.000) . . . . . . . . . . 56$000 
Os preços acima, deverão ser pagos nos 

têrmos da cláusula XIV, do contrato de 23 
de outubro de 1929. 

II 

A "Companhia" concorda em aceitar a subs
tituição da iluminação pública já projetada 
para as avenidas Paulista e Angélica, nos de
senhos números vinte e quatro (24), vinte 
e cinco (25), vinte e seis (26), vinte e sete 
(27), e vinte e oito (28), e cuja instalação 
foi objeto das requisições que lhe foram fei
tas por intermédio dos ofícios da Inspeto
ria de Serviços Públicos, números D-170, 
D-214 e D-126, respectivamente, de 2 de ju
lho e 5 de agôsto de 1930 (22-7-1930 e 
5-8-1930) e 24 de fevereiro de 1931 -
(24-2-1931), por outra constituída de uni
dades do tipo e r,:reços aprovados pela cláu
sula anterior, e cujo projeto deverá ser 
apresentado dentro de bll) (sessenta) dias 
contados desta data. 

III 

Continuam em vigor, em harmonia com 
as do r,:resente têrmo e com aquelas dos têr
mos assinados anteriormente, as cláusulas 
do contrato de 23 de outubro de 1929 qne 
não tiverem sido expressamente modificadl.s. 
E, por estarem todos de acôrdo, foi lavrado 
o presente têrmo, que, depois de lido e acha
do conforme pelas partes contratantes e pelas 
testemunhas, cidadãos Joaquim Monteiro 
e Valdemar Macedo Pinto, foi por todos 
assinado. Eu, (a) O. G. Jordão, 4.o escri
turário do Expediente da Diretoria-Geral, 
o lavrei e assino. E eu, (a) Luís Silveira, 
diretor-geral o subscrevo. 

(aa) Pedro de Toledo, Francisco Emidio 
da Fonseca Teles, Edgard Egídio de Sousa, 
Joaquim Monteiro, Valdemar Macedo Pinto. 

Têrmo de acôrdo que assina "The São 
Paulo Tramway, Light and Power Com
pany Limited", relativo às modificações 
introduzidas no contrato de 23 de outu
bro de 1929, com o Govêrno do EEtado, 
para o serviço de iluminação pública da 
cidade de São Paulo. 

Aos catorze dias do mês de novembro de 
mil novec~ntos e trinta e três (1933), nesta 
cidade de São Paulo, no Palácio do Govêrno 
do Estado, 1 erante o Dr. A1 mando de Sales 
Oliveira, Interventor Federal neste Estado 
e o Dr. Francisco Machado de Campos, Se
cr3tário da Vmção. e Obras Públicas ,repre
sentando êstes o Govêrno do Estado, adiante 
designado simplesmente pela palavra "Go
vêrno" e na presença das testemunhas abaixo 
nomeadas e assinadas, compareceu "The 
São Paulo Tramway, Light and Power Com
pany Limited", sociedade anônima estran
g·eira, com sede em Toronto, Canadá, autori
zada a funcionar no Brasil e que adiante será 
designada simplesmente pela palavra "Com
panhia" representada esta por seu vice-pre
sidente, o eng·enheiro Edg-ar Egídio de Sousa, 
e pela mesma "Companhia" foi dito que vi
nha assinar com o "Govêrno" o presente · 
acôrdo relativo às modiflcaçôes nas cláu
sulas do contrato de 23 de outubro de 1929, 
para os serviços de iluminação pública da 
cidade de São Paulo, mediante as seguintes 
condições: 

I 

A "Companhia" inaugurará, durante a 
vigência dêste acôrdo, além das unidades 
inauguradas no corrente ano, somente as se
guintes unidades de iluminação pública cuja 
instalação nos locais abaixo discriminados 
já lhe foi devidamente requisitada: 

68 unidades na avenida Agua Branca, no 
trecho com reendido entre o largo das Per
dizes e o Parque Antárctica; 234 unidades 
nas ruas Jorge Miranda, Rodrigo Monteiro 
de Barros, Afonso Pena, Amazonas, Prates, 
Graça, Três Rios, Guarani, Bandeirantes, 
Jorge Velho, Salvador Leme, Francisco Bor
ges, Itaporanga, Correia de Melo, Cônego 
Martins, Couto de Magalhães, Conceição, Dr. 
Francisco de Sousa, Dr. Augusto de Queirós, 
Batista da Luz, Capitão Jerônimo Leitão, 
Pedro Lessa, Anhangabaú, Augusto Severo, 
Travessa Beneficência Portuguesa, avenidas 
Tiradentes e do Estad-o e Praça José Roberto. 

Entretanto, as demais lâmpadas já requi
sitadas anteriormente a êste acôrdo e as que 
forem requisitadas durante a sua vigência 
para completar o programa de iluminação 
pública, rws têrmos da cláusula V do con
trato de 23 de outubro de 1929, poderão ser 
instaladas pela "Companhia" durante êsse 
período e inauguradas a partir de 1.0 de ja
neiro de 1935, tôdas de uma só vêz ou par
celadamente, independentemente de autori
zação. do "Govêrno". 

II 

Fica revogada a medida constante do item b 
do ofício n.o D-412, de 11 de junho de 1931,. 



da Inspetoria de Serviços Públicos podendo a 
"Companhia" instalar e inaugurar as 40 
lâmpadas aí referidas na forma indicada na 
segunda parte da cláusula I dêste acôrdo. 

III 

O prazo estatuído no parág1·afo 1.'' da 
cláusula V do contrato de 23 de outubro de 
1929, dentro do qual a "Companhia" teria 
que fazer as inaugurações das unidades lumi
nosas, cujo assentamento já lhe foi requisi
tado, ficará consequentemente prorro!:(ado 
por 24 meses, além das prorrogações objeto 
do itfm 5 do ofício n.0 D-73, de 31 de janeiro 
de 1931, da Inspetoria de Serviços Públicos, 
e cláusula II do têrmo de acôrdo de 17 de 
fevereiro de 1032, assinado entre o "Govêrno" 
e a "Companhia", mantidas. 

IV 

O recolhimento das cotas semestrais de 
fiscalização de que trata a cláusula XLIV do 
contrato, será efetuado em relacão aos anos 
de 1933 e 1934, nor melo de descontos na 
fatura. do serviço de iluminação pública, ame
sentada pela "Companhia" no mês subse
quente àquele em que lhe fôr enviada pela 
Inspetoria de Serviços Públicos a guia, para 
o respectivo recolhimento ao Tesouro do 
Estado. 

v 
O presente acôrdo vigorará de 1.0 de ja

neiro de 1931, a 31 de dezembro de 1934, con
tinuando, todavia, em nleno vigôr tôdas as 
cláusulas do contrato de 23 de outubro de 
1929, que não .. tiverem sido expressamente 
modificadas. · 

E, por estarem todos de inteiro acôrdo, foi 
lavrado o presente têrmo que, depois de lido 
e achado conforme pelas partes contratantes 
e pelas testemunhas que são os senhores 
Joaquim Monteiro e Osvaldo Guedes Jordão 
foi por todos assinado. Eu, (a) Santuza 
Buarque de Gusmão, 3.0 escriturário, o lavrei 
e assino. E eu, servindo de Diretor-Geral, o 
subscrevo, digo, e eu (a) F. Gayotto, Diretor
Geral interino, o subscrevo. 

(a a) Armando de Sales Oliveira 
Francisco Machado de Campos 
Edgar Egídio de Sousa 
Joaquim Monteiro 
O. G. Jordão 

Têrmo de acôrdo que assina a "The São 
Paulo Gaz Company Limited" relativo ao 
cumprimento da cláusula XLIV do con
trato de 23 de outubro de 1929, com o Go
vêrno do Estado para os serviços de ilu
minação pública e distribuição de gás na 
Capital. 

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro 
de 1932, nesta cidade de São Paulo, no Palá
cio do Govêrno do Estado, perante o senhor 
Governador Militar, General Valdomiro Cas
tilho de Lima e o senhor Dr. Artur Mota, Di
retor-Geral, interino, respondendo pelo ex-

pecliente da Secretaria do Estado dos Neg·ó
cios da Viação e Obras Públicas, e em pre
senca das testemunhas abaixo nomeadas e 
assinadas, comnareceu "The São Paulo Gaz 
Comnany Limited", sociedade anônima es
trano.·eira com sede em Lonrlres. Inglaterra, 
autorizada a funcionar no Brasil. renresen
tarJa e~ta nelo sr. Norman Biddell, seu ge
rente, foi dito pelo mesmo senhor aue vinha 
assinar com o Govêrno o nre~ente n"ôrrlo 
para o cumprimento da cláusula XLIV do 
contrato de 23 de outubro de 1929, na narte 
Telativa HO recolhimento ao TPsouro do EStado 
das prestações semestrais da cota de 2% 
(dois nor cento) destinada às despesas com 
fiscalização do referido contrato, ficando, 
como de fato fica para êsse fim. a iust.ada 
entre as partes contratantes a seguinte cláu
sula: - O recolhimento das cotas semestrais 
de fiscalizacão, correspondente a 2% (dois 
por centol sôbre o preço contratual da ilumi
nação pública 110 semestre anterior, l'efer!do 
na cl4.usnl<l. XLIV do contrato de 23 de outu
bro de 1929 será efetÜado, a partir elo ano 
rte 1932. até ulterior re•olução do Govêrno, 
merliante descontos feitos nas faturas dos 
gerviços de iluminação pública prestados pela 
Comnanhia, e de conformidade com as ins
truções aue a resneito forem transmitiflas à 
mesmq, Companhia pela Inspetoria de Servi
cos Públicos. E, por assim estarem todos de 
inteiro acôrdo, lavrou-se o presente têrmo 
que, deoois de lido, achado conforme e subs
crito pelo senhor Oficial Maior do Exne
diente da Diretoria-Geral, vai assinado pelas 
me~mas partes e testemunhafl presentes~ se
nhores Antônio Nunes Ramalho e João Flo
rinrlo Filho. Eu, (a) O. G. Jordão. 4° escri
turário do Expediente da Diretoria-Geral, o 
lavrei e assino. E eu. (rt) Mario da Veiga, 
Oficial Maior do Expediente da Diretoria
Geral, o subscrevo. 

(aa) General Valdomiro Castilho de Lima 
Artur Mata 
Norman Biddell 
Antonio Nunes de Ramalho 
João Florindo Filho. 

Têrmo do acôrdo que assina a "The São 
Paulo "J;ramway, Light and Power Limi
ted". relativo ao cumnrimento da cláusula 
XLIV do contrato de 23 de outubro de 
1920, com o Govêrno do Estado, para ser
viço de iluminação pública da Capital. 

Aos treze dias do m.'~s de maio de mil nove
centos e trinta e cinco nesta cidade de São 
Paulo, no Palácio do Govêrno do Estado de 
São Paulo, r;resentes os Exmos. Srs. Drs. Ar
mando de Sales Oliveira e Ranulfo Pinheiro 
Lima, respectivamente. Governador e Secre
tário de Estado dos Negócios da Viação e 
Obra.l' Públicas·, compareceu a "The São Paulo 
Tramway, Lip;ht and Power CompanY Limi
ted", sociedade anônima com sede em Toron
to, Canadá, autorizada a funcionar no país 
e neRte ato devidamente representada pelo 
Sr. Dr. Edgar Egídio de Sousa nos têrmos do 
mandato que já está exibido e arquivado na 
Secretaria de Estado dos Negócios da Viação 



e Obras Públicas e, pela mesma sociedade, 
por seu aludido representante legal acima 
citado, Dr. Edgar Egídio de Sousa, na pre
sença, também das testemunhas abaixo no
meadas e indicadas, foi dito que vinha assi
nar c·om o Govêrno do Estado o presente 
acôrdo para cumprimento da cláusula XLIV 
do contrato de 23 de outubro de 1929, na 
parte referente ao recolhimento do Tesouro 
do Estado das prestações semestrais da cota 
de 2% (dois por cento), destinada às des
pesas com a fiscalizacão do referido contrato, 
obedecendo às seguintes cláusulas e condi
ções, a que reciprocamente se obrigam: 

I 

O recolhimento das cotas semestrais de 
fiscalização, correspondentes a 2% (dois por 
cento) do preço contratual da iluminação 
pública no semestre anterior, referido na 
cláusula XLIV do contrato de 23 de outubro 
de 1929 e que deve ser feito adiantadamente 
nos têrmos dessa cláusula, a partir de ja
neiro de 1935, será efetuado mediante des
êonto na fatura do serviço mensal da ilumi
nação pública que ao Govêrno fôr apresen
tada pela Companhia após o recebimento 
por esta das competentes instruções expe
didas pela Inspetoria de Serviços Públicos. 

II 

O present0 acõrdo poderá ser rescindido, 
restabelecendo-se ipso facto a disciplina cons
tante da cláusula XLIV do contrato de 23 de 
outubro de 1929, mediante denúncia de qual
quer das partes contratantes, uma à outra, 
com antecedência de 30 dias. E, por assim 
estarem de acôrdo, lavrou-se o presente têr
mo que, depois de lido às partes contratantes 
e às testemunhas, a tudo presentes e que são 
os Srs. Frederico Santangelo e Mazzine Be
rardi, foi por todos achado conforme e assi
nado. Eu, (a) M. A. Botelho de Camargo, 
2.a eEcriturária do Expediente da Diretoria
Geral, o lavrei e assino. E eu (a) Mário da 
Veiga, servindo de Diretor-Geral, o subscre
vo. 

(aa) Armando de Sales Oliveira 
Ranulfo Pinheiro Lima 
Edgar Egídio de Sousa 
Frederico Santangelo 
Mazzine Berardi 

NOTA: - As leis Municipais n."' 4.347, de 
. 27-1-1953; 4.431, de 17-11-1953 e 4.606, de 
16-12-1954, autorizam a Companhia de Gás 
de São Paulo, a fazer aumentos na parte 
fixa do preço do metro cúbico de gás, assim 
como estabeleceram medidas relativas à apli
cação do produto do aumento das tarifas, sua 
escrituração e autorizam a Prefeitura Muni
cipal de São Paulo a proceder ampla, inte
gral e permanente verificação na contabili
dade da concessionária para conhecimento 
da situação da conta de capital, dos custos 
de operação, dos fundos de renovação, e ou
tros, e da remuneração efetivamente aufe
rida pela Companhia, incluindo-se nesse exa
me os balanços, registros e comprovante&. 

SECÇAO I 

DAS CANALIZAÇõES DE ENERGIA 
ELÉTRICA 

Art. 216 - As canalizações serão aéreas 
ou subterrâneas, a juizo da Prefeitura, prefe
rindo-se, sempre que fôr possível, as cana
lizações subterrâneas. (Art. 4.0 da Lei n. 0 407, 
de 21-7-1899). 

a) - Da canalização subterrânea 
Art. 217 - A canalização deverá ser esta

belecida sob os passeios, fora da calçada, e 
profundidade de O 60 ( § 4.o do art. 4.0 da 
Lei 407, de 21-7-1899). 

Art. 218 - Os condutores elétricos deverão 
assentar em caneletas de matéria resistente 
e durável (barro vidrado, alvenaria ou me
tal) ; poderão, porém, ser assentes direta
mente no solo os cabos isolados e armados. 
(§ 5.0 do art. 4.o da Lei n.0 407, de 21-7-1899). 

§ 1.0 - Em todos os casos, o tipo dos cabos 
e o sistema de iilstalação deverão previa
mente ser aprovados pela Prefeitura. 

§ 2.0 - O uso exclusivo de cabos isolados 
e armados será obrigatório nos casos seguin
tes: 

a) - quando houver interêsse, para a se
gurança da circulação pública ou para a can
servação das sobras, em manter o completo 
isolamento previsto na instalação; 

b) - quando os condutores encontrarem 
frequentemente no seu percurso condutores 
metálicos, de água, de gás, etc., já estabele
cidos e assentes, menos de cinquenta centí
metros dessa canalização; 

c) - quando colocados em tubos metá
licos; 

d) - quando o passeio tiver menos de um 
metro e sessenta centím,etms de largura. 

§ 3.0 - As canalizações deverão, qualquer 
que seja a sua natureza, ser estabelecidas de 
modo a evitar a introdução das águas, de
vendo ser tomadas igualmente precauções 
para a evacuação das águas em caso de in
trodução acidental. 

§ 4.o ·- Atravessando as ruas e praças os 
condutores devem ser estabelecidos de tal 
modo que seja possível examiná-los e subs
tituí-los, sem que se torne necessária esca
vação alguma na calçada. 

§ 5.0 - Sob cada passeio será estabelecida 
uma canalização ao longo dos prédios a ser
vir, de modo que nunca as ligações dos con
sumidores atravessem a calçada. 

§ 6.0 - No caso de encontrar a canalizà
ção, alguma galeria de esgotos ou drenagem, 
o-s cabos estarão dispostos de modo a passar 
sempre por cima e nunca por baixo da ga
leria, podendo-se admitir, em casos parti
culares, que a canalização corte a galeria, 
atravessando esta protegida por tubo de ferro. 

§ 7. 0 - Os condutores de ligações parti
culares deverão ser protegidos e isolados me
cânica e eletricamente. 

§ · 8.0 - A rede deverá ser disposta de modo 
a quando fôr necessário, desligar os consu
midores e dividir em partes a canalização 
principal. Em cada parte da canalização 
principal a resistência de isolamento entre 



os condutores e atêrro, expressa em Homs, 
nuncct deverá ser inferior a 5E2 designando E 
a diferença máxima do potencial entre os 
condutores, expressa em volts. 

§ 9.0 - Quando os condutores elétricos 
passarem a menos de cinquenta centímetros 
de qualquer massa metálica seráo tomadas 
medidas especiais de isolamento em tôda a 
porção da canalização que estiver nessas con
dições. 

§ 10.0 
- Os poços de visita ou de manobra 

para o serviço de condutores elétricos náo 
deverão ser atravessados por tubos de gás, 
de ág·ua, etc. 

:ltsses poços serão estabelecidos de maneira 
a serem fàcilmente ventl)ados. (Artigo 4.o e 
parágrafo da Lei 407, de 21-7-1899). 

Art. 219 - O:J fios ou cabos das ligações 
serão estabelecidos entre o cabo principal 
e a fachada em condutores ou canaletas de
pendentes, com tipo da natureza de canali
zação subterrânea ou sôbre isoladores ao lon
go das paredes, no caso de canalização 
aérea. 

Parágrafo único - Tôdas as instalações 
de aparelhos, tais como válvulas de segu
rança, interruptores, etc., serão estabeleci
das fora da via pública. (Art. 5.0 da lei 407, 
de 21-7-1899). 

a) - Os cabos ou condutores da canali
zação subterrânea serão os tipos aprovados 
pela Prefeitura. Nas canalizações subterrâ
neas, os tubos manilhas, canaletas, ou poços 
de junção e derivação destinados â. proteção 
da linha elétrica, serão construídos com ma
teriais resistentes, duradouros, internamente 
lisos, sem rebarbas e envoltos em concreto 
de O,m10 de espessura mínima. 

b) - As linhas secundárias, dependentes 
de canalizações subterrâneas primárias, serão 
assentes ao long·o dos prédios, de cada lado 
da rua e de modo a não atravessarem cru
zamentos, largos, praças, etc., essas linhas 
serão seccionadas de distância em distância. 
Sempre que se tratar de montagem de con 
dutores, considerar-se-ão os fios como se 
fôssem nus, embora sejam isolados. Dêsse 
modo, os curtos-circuitos e as terras serão 
sempre reduzidos ao mínimo. Os condutores 
serão instalados com cuidado e simetria; as 
conexões, soldaduras, isolamento das jun
ções, etc., far-se-ão com tôda a cautela. 
(Art. 1.0 letras "q" e "r", do Ato 135 de 
26-8-1902). 

Art. 22 - :\fão será começada qualquer por
ção de canalizaçáo aérea e subterrânea, sem 
aprovação prévia da Prefeitura, dos perfis, 
secções, plantas de tôdas as obras a exe
cutar, tais como tipos de postos, dimensões, 
localização de cada um dêles, como tôdas 
as justificações concernentes à sua solidez, 
solidez dos condutores, tipo de isolador pro
posto, tipo de cabos, fios e sistema de ins
talação, com plantas, cortes, secções, etc., 
de tudo o que se referir às canalizações sub
terrâneas e às usinas produtoras de energia. 
(Art. 7.0 da lei 407, de 21-7-1899). 

Art. 221 - Deverá estar sempre em dia, à 
a escala de 0,001 a planta de rêde de canali
zação de cada concessão; a ligação ao pré-

dio terá a sua indicação com o número e a 
categoria das lâmpadas alimentadas ou a 
indicação dos cavalos-vapor de fôrça motriz 
fornecida. Essa planta Eerá completada com 
tôdas as informações sôbre o destino e a 
composição dos cabos, a natureza e o lugar 
de assentamento dos condutores. Cortes e 
secções detalhadas à escala de 0,012 a 0,05, 
assinalarão as disposições adotadas em tal 
ou tal ponto de rêde, como por exemplo no 
encontro com esgôtcs; com canallzação de 
água, de gás, ass1m como a-o atravessar as 
calçadas. 

Essas plantas serão apresentadas à Prefei
tura de seis em seis meses, a fim de serem 
examinadas e arquivadas. (Art. 8.0 da lei 407, 
de 21-7-1899). 

Art. 222 - Dois dias antes de começar 
qualquer obra de canalização, será avisada 
a Prefeitura, assim como cada vez que fôr 
preciso proceder a consertos ou a obras de 
conservação das canalizações. (Art. 9.0 da lei 
407, de 21-7-1899). 

Art. 223 - O concessiônário de licença para 
instalações terá a obrigação de repor em bom 
estado os calçamentos e os passeios levan
tados para estabelecimento das suas canali- . 
zações e ligações; quando as obras não esti
verem convenientemente executadas, aR re
posições serão novamente feitas pela Prefei
tura às expensas do concessionário, caso em 
que êste pagará, além das quantias despen
didas, mais 20% a titulo de indenização. 
(Art. 10 da Lei 407, de 21-7-1899). 

Art. 224 - A autorização não poderá ex
ceder o prazo de 20 anos, a partir da data 
da assinatura do têrmo respectivo, reservan
do-se, porém, a Prefeitura o direito absoluto 
de conceder outras autorizações do mesmo 
gênero, dentro da mesma zona, com exclusão 
dos lugares ocupados pelas canalizações já 
estabelecidas. (Art. 12 da lei 407, de 
21-7-1899). 

Art. 225 - A expressão "lugares ocupados" 
do artigo anterior, refere-se às ruas, praças 
e caminhos já servidos pelas canalizações de 
fôrça e luz. (Art. 1.0 da Lei n.0 1.210, de 
29-4-1909). 

Art. 226 - A Pr-efeitura e as repartições 
competentes reservam-se o direito de orde
nar e mesmo, em caso de urgência, remover 
ou desmontar, às expensas do concessionário 
de licença, qualquer porção de canalização, 
tôdas as vêzes que o interêsse do serviço 
público ou municipal assim o exigir sem que 
tenha o concessionário direito a qualquer in
denização. (Art. 13 da Lei n.O 407, de 
21-7-1899). 

Art. 227 - A autorização poderá ser anu
lada: 

§ 1.0 - Se a exploração da zona conce
dida não tiver começado no prazo de um 
ano, a partir da data da autorização, e se 
no prazo de 2 anos, não estiver em condições 
de atender aos pedidos de eletricidade dentro 
da zona concedida, tôdas as vêzes que os pe
didos atingirem trezentos e cinquenta watts 
durante mil horas por ano, para cada dez 
metros de canalização. 

§ 2.0 - Se durante o prazo de autorização 



tiver :~ido suspensa a distribuição de eletri
cidade sôbre a totalidade ou parte da rêde 
sem previa autonzação da Municipalidade. 
(Art. 18 da Lei n.o 407, de 21-7-1899l. 

Art. 228 - O concessionário será inteira e 
unicamente responsável tanto para com a 
Municipalidade, como para terceiros, por to
dos os prejuízos que por acaso possam oca
sionar a execução, a presença e o funciona
mento da canalização elétrica. (Art. 19 da 
Lei n.0 407, de 21-7-1899). 

Art. 229 - Finda a permissão ou contrato, 
cessará o direito de exclusão dos lugares 
ocupados pelas canalizações da emprêsa con
cessionária, desaparecendo as restrições cria
das a seu favor, mantido, porém, o seu di
reito de propriedade e exploração da indús
tria enquanto respeitar e cumprir tôdas ar, 
prescrições da polícia e administração muni· 
cipais. 

No caso de retirada das canalizações, esta 
se fará à custa do concessionário, que será 
obrigàdo às reposições do calçamento e mais 
reparos necessários nos lugares ocupados. 
(Art. 21 da Lei n.0 407, de 21-7-1899). 

b) - Da canalização aérea. 
(I) - Instalação das canalizações exter

nas e dos aparelhos de distribuição de ener
gia elétrica assentes na via pública. 

Art. 230 - Condutores - Serão observa
das as seguintes disposições: 

a) - Os fios de serviço serão isolados e dos 
tipos aprovados pela Prefeitura, sendo o en
vólucro isolante sólido e de espessura mínima 
igual a 1,5m/m. 

b) - Os fios sôbre postes serão afastados 
de 0,30 entre si e assentes sôbre suportes 
isoladores. 

c) - Em canalizações aéreas, a altura mí
nima acima do solo Eerá de seis metros e, nos 
·cruzamentos, nunca inferior a sete metros. 

d) - A montagem será feita sôbre isola
dores de vidro ou porcelana, cujos tipos serão 
aprovados pela Prefeitura, sendo que a dis
tância entre dois isoladores consecutivos 
nunca deverá ser superior a 100 metros. 
(Art. 1.0 do Ato 135, de 26-8-1902 e § 2.0 do 
Art. 4.0 da Lei 407, de 21-7-1899). 

e) - A ligação das extremidades de dois 
fios será feita de forma a restabelecer as 
propriedades mscânicas e elétricas dos con
dutores sendo soldada em seguida. 

f) - Os fios "trolley" terão o diâmetro 
mínimo de 8 mtm, quando forem de cobre, 
devendo re&istir aos esfo;rços mecânicos a que 
serão submetidos; sempre que fôr possível, 
:a altura da suspensão, acima do solo, será 

' compreendida entre cinco metros e oitenta 
centímetros e seis metros e cinquenta. 

g) - O "trolley" será isolado duas vêzes 
em relação à terra; no caso de postes de ma
·deira, o poste poderá ser considerado como 
isolando uma vez o condutor. 

h) - Nas estações de transformação, ou 
na via pública, haverá meios e aparelhos 
destinados à supressão da corrente sôbre os 
fios, sendo êstes divididos em trechos de 
fácil isolamento, em casos de incêndios. Esta 
recomendação, destinada a facilitar os traba-

lhos dos bombeiros, aplica-se também aos 
"feeders" do "trolley". 

i) - Os fios sôbre postes serão afastados 
no mínimo O,m90 do alinhamento das casas, · 
a distância inacessível das sacadas ou outras 
saliências; as derivações ou ligações serão 
sempre normais aos prédios. 

j) - Ao atravessar as ruas, o ângulo da 
linha e do eixo da rua não será inferior a 
600, s-endo o vão o menor r:ossível. 

kl - As linhas mortas serão retiradas 
da rêde geral, salvo se forem reutilizadas 
dentro do prazo razoável. 

ll - As linhas primárias serão munidas 
de aparelhos que permitam pôr fora de 
circuito tôda a porção de canalização que, 
em caso de incêndio, perturbaria o trabalho 
dos bombeiros; precauções análogas serão 
tomadas em caso de ruptura dos fios ou dos 
isoladores. 

Nos lugares edificados e nos cruzamentos 
das vias públicas, as canalizações primárias 
de extra-alta tensão (tensão superior a 3.000 
volts) serão munidas de rêdes transversais 
de proteção. 

m) - Os fios, quer sôbre postes, quer ao . 
longo dos prédios, serão inacessíveis ao pú
blico. 

n) - Nas ruas arborizadas é proibido o 
assentamento de fios primários e os fios se
cundários não serão admitidos senão quan
do assentes ao longo dos prédios. 

Em casos particulares e a título provisó
rio, a Prefeitura poderá admitir modifica
ções ao que dispõe o presente artigo. Nesse 
caso, a poda das árvores será feita pela 
administração, à custa da Companhia, de 
modo a deixar o intervalo de um môtro 
entre os galhos e os fios. mais prôximos. 
Quando as ruas forem arborizadas depois da 
existência de canalizações aéreas, fiéa a 
Companhia sujeita a estas mesmas dispo
sições. 

o) - A linha quebrada das canalizações 
ao longo dos prédios será constituída por 
trechos, fazendo ângulos retos entre si. 

p) - É proibida a volta pela terra para 
as distribuições de energia destinada à fôrça 
e à luz. (Art. 1.• do Ato 11..0 · 135, de 
26-8-1902). 

q) - Os condutores devem ofereecr re
sistência à tração suficiente para não apre
sentar perigo algum de ruptura sob a ação 
dos esforços a que estão submetidos. 

r) - Não será autorizado o emprêgo de 
condutores nus quando a diferença de po
tencial entre condutores exceder 120 volts 
em corrente alternativa ou 400 volts em ~ar
rente contínua. 

s) - Os condutores formando ligação 
particular deverão ser convenientemente iso
lados, desde a canalização principal até o 
interior do prédio consumidor. (§ 3.• do 
Art. 4.0 da lei n. 0 407, de 21-7-1899). 

Art. 231 - É permitido o assentamento de 
postes de ferro ou de madeira nas ruas e 
praças da cidade, bem como de cabos e fios 
para a tran~missão de fôrça e luz elétrica. 
(Art. 1.0 do Ato 26, de 18-10-1898). 



Art. 232 - A colocação de postes depende 
de licença prévia da Prefeitura, a qual de
verá ser requerida pelos interessados, a fim 
de serem demarcados os pontos convenien
tes, sem prejuízo do trânsito e comodidade 
pública. (Art. 2.0 do ato 26, de 18-10-18981. 

Art. 233 - Suportes - Observar-se-ão as 
seguintes prescrições: 

a) - Os postes serão metálicos ou de ma
deira e dos tipos anrovados pela Prefeitura. 

b) - Os fios serão assentes sôbre os pos
tes por meio de braços, cruzetas, ganchos, 
etc., aprovados pela Prefeitura e munidos 
de isoladores. 

c) - A locação dos suportes será feita em 
todos os casos de acôrdo com as determina
ções da Prefeitura, ficando a Companhia su
jeita, sem direito a indenizacão alguma, a 
modificar e~sa locação cada vez que o inte
rêsse do núblico ou quaisquer obras muni
cirais as~im o exijam. 

dl - Nos postes de ân<Sulo serão tomadas 
disnosições especiais com o fim de evitar 
a qne<ia dos condutores no caso de ruptura 
do isolador. 

e) - Os postes terão o afastamento má
ximo de 80 metros em alinhamentos retos 
e de 50 metros em curvas ou mudanças de 
rumo. 

f) - As linhas aéreas, postes, bracos, cru
zetas, isoladores, fios e outros anarelhos que 
delas denendem, serão conservados em bom 
esta do elétrico e mecânico. Os postes serão 
pintados com tinta escura, que S"rá reno
vada sempre que se torne preciso. 

g) - Nos rostes de âng·uJo, quando fôr ne
ce9sário o emprê~<o de estais, serã'l êstes es
tabelecirlos de acôrdo com a Prefeitura e o 
mais alto possíyel, quer no sentido trans
ver"al das ruaíi, quer no lon~<itudinal. 

hl - Os calçamentos levantarias e os pas
seios abertos, para assentamento dos nos
tes. Ferão reno~tos e consertados nela Com
panhia, que ficará res'"1on~ável pela boa exe
cucão dos reparos durante o pram de tJ·ês 
meses. (Art. 2.o do Ato 135, de 26-8-1.9021. 

i) - Os suportes e os postes deverão ser 
colocados de modo a não estorvar a circu
la,ão e a apresentar tôda a garant.i'l. de 
soPrlez. (§ 1.0 do art. 4. 0 da Lei n." 407, de 
21-7-1899). 

Art. 234 - Transformadores - Obser
var-se-á o feguinte: 

a) - Os transformadores serão dos tipos 
aprovados pela Prefeitura. 

b) - Os transformadores serão colocados 
em caixas incombustíveis, tomando-se dis
posicões e•neciais de modo a evitar qualquer 
contato acidental entre os circuitos primá
rios e secundários dêsses aparelhos, e de 
forma também a atenuar os inconvenientes 
que J:ossam resultar dêsse contato. 

c) - Os transformadores, quando d"Sti
nados à distribuição de luz em zona deter
minada, serão colocados, segundo os dispo
sitivos especiais aprovados :reJa Prefeitura, 
encostados aos postes das canalizações aé
reas e de modo a ficarem inacessíveis ao 
público. 

d) - Quando a energia fôr destinada à 
alimentação de motores de 10 kílowatts para 
cima, a instalação dos transformadores, 
sempre que fôr possível e a juizo da Prefei
tura, será feita fora da via pública. Nesse 
caso, êsses aparelhos serão instalados de 
modo a serem somente acessíveis aos agen
tes da Companhia, o mais perto possível do 
ponto de penetração dos fios primários e 
fechados em caixas incombustíveis. (Art. 3.0 
do Ato 135, de 26-8-1902). 

CAPíTULO IH 

DO SERVIÇO TELEFôNICO 

SECÇÃO I 

GENERALIDADES 

Art. 235 - Ficam aprovadas as seguintes 
bases para a exploração do serviço telefô
nico no Município em substituição às cons
tantes das Leis n. 0 454, de 22 de fevereiro 
de 1900 e n." 1.792, de.12 de junho de 1914, 
sendo o Prefeito autorizado a celebrar novo 
contrato com a atual concessionária do re
ferido serviço, atendendo às seguintes dis
posições: (Art. 1." da Lei 2.965. de 15-4-1926). · 

Art. 236 - A Comuanhia Telefônica Bra
sileira (Braziiian Telephone Comnany) da
qui por diante designada como a Concessio
nária, poderá continuar a explorar o servi
ço telefônico, no município, nos têrmos da 
presente lei, durante o prazo de quarenta (40) 
anos, contado da data do contrato que fôr 
celebrado de acôrdo com esta lei. 

A nresente concessão não imnorta em pri
vilégio algum para a concessionária, ficando 
a Prefeitura autorizada a fazer novas con
cessões nas mesmas bases da presente lei, 
ou exnlorar diretamente êste serviço, res
peitando a propriedade e os direitos adqui
ridos nela concessionária. (Art. 2. o da 
Lei 2 965. de 15-4-1926). 

Art. 237 - Durante a vig-ência do contrato 
que fôr assinado de acôrdo com a presente 
lei, será garantido o livre funcionamento da 
Concessionária, no estado em que estiver, 
mesmo que novas concessões venham a se 
realizar. 

A Câmara Municipal votará as posturas e 
medidas de garantia que julgar necessárias 
para colocar a Concessionária ao abrigo dos 
abusos que, contra ela, possam ser inten
tados, e para tomar as devidas providências, 
nos casos de danos que por qualquer forma, 
sejam causados nos postes, cabos, linhas, ca
nalizações e demais instalações da Conces
sionária. A Prefeitura exigirá dos futuros 
concessionários de linhas de bondes elétri
cos, de emprêsas de eletricidade, organiza
das com fins industriais ou outros, e bem 
assim de quaisquer individuas ou corpora
ções industriais, que as instalações a serem 
feitas em nada prejudiquem o serviço da 
Concessionária, tomando-se responsáveis pe
los danos causados a esta, pela não obser
vância dêste artigo, os que os houverem 
motivado. (Art. 3." da Lei 2.965, de 
15-4-1926), 



Art. 238 - A Concessionária terá o direito 
de desapropriação para os prédios e terrenos 
de que precisar para os seus serviços, de
vendo ela representar à Prefeitura a êsse 
respeito, quarido fôr necessário. (Art. 4.• da 
Lei 2.965, de 15-4-1926). 

Art. 239 - Para que a Concessionária te
nha tõdas as facilidades na realização de 
seus trabalhos, o Prefeitura solicitará para 
ela, dos poderes competentes, os mesmos di
reitos que tem a Repartição-Geral dos Te
légrafos para assentamento de suas linhas. 
(Art. 5.• da Lei 2.965, de 15-4-1926). 

Art. 240 - Em épocas de grande calami
dade ou de acontec:mentos anormais, que 
possam perturbar a oraem ou a segurança 
pública, a Concessionária obedecerá às or
dens que a Prefeitura expedir sôbre o ser
viço e com requisição do Prefeito, entregará 
as linhas e aparelhos ao Govêrno da União 
ou do Estado ou a func:onário designado 
pelo Prefeito, tendo, neste caso direito a 
uma indenização que será apurada por ár
bitros, nomeados conforme o disposto no 
artigo 13. (Art. 6.• da Lei n.0 2.965, de 
15-4-1926). 

Art. 241 - A Prefeitura requisitará, me
diante prévia solicitação da Concessionária, 
isenção ou redução de direitos aduaneiros 
para o material necessário ao serviço tele
fônico do Município, sempre que o legisla
tivo federal autorizar a concessão de tal 
favor. (Art. 7.• da Lei 2.965, de 15-4-1926). 

Art. 242 - No estabelecimento das linhas 
telefônicas, serão observadas as regras se
guintes: 

a) - Os condutores, postes, réguas e apa
relhos seja qual fõr a sua natureza serão 
estabelecidos e mantidos à custa e guarda 
da Concessionária, que se obrigará a adotar 
o que houver de mais perfeito, nas princi
pais cidades dos diferentes países em qué 
se acha desenvolvida a telefonia. 

A Prefeitura poderá exigir a substituição 
por material novo, e adequado, dos fios oxi
dados e gastos, das réguas e suportes que 
por defeito de construção ou por outro qual
quer motivo, deixarem de oferecer a segu
rança prevista e dos anarelhos e acessórios 
defeituosos ou de tipo antiquado. Fica, po
rém, entendido que, se nesta última hipóte
se, os aparelhos e acessórios a retirar ainda 
pudessem ser utilizados em serviço, sem pre
juízo da marcha normal e regular do mes
mo, por não ter ainda êsse material sofrido 
a sua der:reciação usual a Concessionária só 

, estará obrigada a iniciar a sua substituição, 
depois que forem acordados entre ela e a 
Prefeitura, o "quantum" e a forma de uma 
indenização a que terá direito, correspon
dente ao valor que êstes aparelhos e aces
sórios retirados, ainda teriam em serviço efi
ciente; 

b) - A Concessionária terá o direito de 
colocar, a juizo da Prefeitura, os seus postes 
e réguas para suspensão de suas linhas e 
cabos aéreos, bem como os seus tubos e ca
nalizações, destinados à passagem de cabos 
subterrâneos, nas ruas e praças da cidade, 

podendo, também, colocar, êsses tubos e ca
nalizações nos estabelecimentos públicos ou 
particulares obtida a permissão dos respec
tivos administradores ou proprietários e de 
acôrdo com as disposições que forem cria
das pelos poderes competentes, obrigando-se 
a todo e qualquer reparo que, nos referidos 
estabelecimentos se tornarem necessários, 
em consequência do essentamento, consêrto 
ou renovação daquelas instalações. Igual
mente quando os postes ou suportes empre
gados se apoiarem em propriedades ou edi
fícios públicos ou particulares, deverá a 
Concessionária obter o consentimento dos 
administradores ou proprietários dos mes
mos, obEervadas as disposições que forem 
criadas pelas autoridades competentes. Não· 
estão compreendidos nesta regra os postes 
ou suportes colocados na via pública e en
costados a qualquer propriedade ou edifício 
público ou particular, desde que não tolham 
ao proprietário o livre uso da própria, se
gundo o seu destino. O.,s postes e os condu
tos subterrâneos de terceiros poderão ser 
aproveitados, mediante acõrdos com êstes, 
para a colocação de fios, cabos e outros 
aparelhos de Concessionária. 

O corte dos galhos das árvores, dos lo
gradouros públicos, que interrompam as 
linhas; só poderá ser feito por determinação 
da Prefeitura, em consequência de solicita
ção da Concessionária; 

c) - A Concessionária terá o direito de 
estabelecer tantas estações centrais quantas 
forem necessárias à regularidade do servi
ço telefônico, devendo, para êsse fim, ouvir 
a Prefeitura, que, dentro da Rêde-G~ral 
definida no artigo 15, poderá exigir a ins
talação de novas estações centrais, em lugar 
conveniente, logo que, na prática, seja ve
rificada a insuficiência das existentes. 
A Concessionária obrigar-se-á a não supri
mir, durante o prazo do seu contrato que 
fôr assinado de acôrdo com a presente lei, 
e sem o consentimento da Prefeitura, ne
nhuma das estações centrais em serviço. 
A Concessionária, dentro do prazo de dois 
(2) anos, contados da data do contrato que 
fôr assinado de acõrdo com a presente lei, 
fornecerá à Prefe:tura plantas das estações 
centrais já estabelecidas e apresentará re
gularmente para a respectiva aprovação os 
projetos das novas estações centrais a serem 
criadas; 

d) - A Concessionária será obrigada a 
instalar as estações centrais de modo per
manente a fim de evitar mudanças das quais 
resultem interrupções do serviço. Para acom
panhar o desenvolvimento do serviço, nos 
distritos afastados do centro da cidade terá 
a Concessionária o direito de estabelecer es
tações centrais provisórias, as quais funcio
narão até que, pelo pleno desenvolvimento 
dêste serviço, seja indicado o local preferí
vel para a instalação das estações centrai& 
definitivas. As condições técnicas destas es
tações provisórias, deverão ser tais, que a 
mudança das mesmas para as estações de
finitivas nãv cause interrupção no serviço: 



eJ - A Concessionária terá a faculdade 
de estabelecer novos postos públicos de 
comunicação telefônica, desde que tais ins
talações apresentem os necessários requisi
tos de decôro e higiene; 

f) - A Prefeitura terá a faculdade de 
impedir o estabelecimento de linhas que jul
gar prejudiciais ao trânsito, e à segurança 
pública, podendo modificar o trajeto das 
mesmas. A Prefeitura poderá exigir da Con
cessionária nas ruas onde emprêsas de ele
tric:dade tenham canalização subterrânea a 
substituição das linhas gerais aéreas, por 
linhas gerais subterrâneas, ou por qualquer 
outro sistema de suspensão de linhas gerais 
aéreas que menos prejudique o aspecto das 
mesmas ruas, continuando a correr, a juízo 
da Concessionária, em postes ou ao longo 
das paredes dos prédios, cuja utillzação te
nha E'ido, ou venha a ser, permitida pelos 
Eeus proprietários, para os assinantes dos 
respectivos quarteirões, as linhas ou cabos 
de distribuição; 

g) - Os postes, réguas e outros apare
lhos da Concessionária, deverão ser coloca
dos de forma a não produzir estrago ou de
sarranjo nas rêdes telegráficas, nas linhas 
de bondes e nas de distribuição de eletrici
dade, e de modo que a influência destas 
últimas linhas se não faça sentir nos apa
relhos telefônicos da Concessionária. 

Nos pontos particulares perigosos, poderá 
a Prefeitura exigir disposições excepcionais 
de segurança ou proteção; 

h) - A Concessionária será obrigada a 
publicar semestralmente uma relação con
tendo os números de todos os assinantes do 
serviço telefônico, devendo distribuir gra
tuitamente e a/cada um dêles, um exem
plar dessa refação; 

i) - Cada extensão dará, ao respectivo 
assinante, o direito de ter o nome mais uma 
vêz, na lista gratuitamente; 

j) - A Concessionária não poderá insta
lar linhas simples, isto é, com retôrno de 
terra a não ser a título provisório e dando 
aviso prévio à fiscalizaçáo, sendo-lhe mar
cado o prazo de dezoito (18) meses, conta
dos da data do contrato que fôr assinado de 
acôrdo com a presente lei, para substituir 
por circuitos metálicos, as linhas simples 
atualmente existentes; 

k) - Para completar qualquer ligação de 
novo assinante ou mudança de aparelho de 
um edifício para outro, terá a Concessio
nária o prazo de vinte (20) dias, contados 
da data do pedido feito pelo interessado à 
Concessionária. 

Fica entendido, porém, que êste prazo só 
vigorará para os casos em que haja capaci
dade disponível na rêde para se atender de 
pronto, ao pedido considerado. Quando se 
tornar necessária uma ampliação da rêde 
para atender a qualquer pedido, não ficará 
a Concessionária sujeita a tal prazo devendo 
entretanto, providenciar para que com a 
maior brevidade possível seja aumentada a 
capacidade da rêde da zona considerada. 
(Art. 8° da Lei 2.965, de 15-4-1926). 

Artigo 243 Pela infração de qualquer 
das disposições do contrato que fõr assina
do de acôrdo com a presente lei, nos casos 
em que não seja com:nada pena especial, a 
Prefeitura poderá impor à Concessionária 
multas de cinquenta mil réis (50$000) a um 
conto de réis - (1 :000$000) elevadas ao dô
bro nas reincidências, repetindo-se as mul
tas, dentro de prazos, razoáveis, determina
dos pela Prefeitura, até que sejam cumpri
das as disposições infringidas. 

A importância das multas, impostas por 
qualquer infração das disposições contra
tuais, que não fõr paga no prazo de dez 
(10) dias, contados da data do recebimento 
da comunicação oficial escrita, será des
contada da caução. 

Da imposição de qualquer multa ou pena
lidade que lhe pareça injusta ou excessiva 
poderá a Concessionária, depois de esgotado~ 
os recursos administrativos usuais, dentro 
do prazo de trinta (30) dias, contados da 
data do recebimento. da notificação da 
mul.ta ou penalidade, apelar para o juizo 
arbitral na forma do disposto no artigo 13. 
Neste caso, fica~·á suspensa a execução, por 
parte da Prefeitura, da multa ou penali
dade em questão, bem como a aplicação de 
outras, por motivos análogos, até que fique 
concluído o arbitramento. (Art. 9.o da 
Lei 2.965, de 15-4-1926). 

Art. 244 - Para garantir o cumprimento 
de tôdas as obrigações estabelecidas no con
trato que fôr assinado em virtude da :r:re
sente lei, a Concessionária depositará, nos 
cofres da Prefeitura, uma caução da quantia 
de trinta contos de réis (30 :000$000) em di
nheiro. (Art. lO da Lei 2.965, de 15~4-1926). 

Art. 245 - Sempre que a caução a que 
se refere o artigo precedente sofrer qualquer 
desconto, em consequência das multas im
postas e não pagas, ou por qualquer outra 
causa da responsabilidade da Concessioná
ria, deverá ela ser integralizada no prazo de 
trinta (30) dias, contado da data da comu
nicação oficial do desconto. 

Se a caução não fôr completada no a:lu
dido prazo, a Prefeitura fará nova intima
ção com o mesmo prazo de trinta (30) dias . ' considerando a multa aumentada de vinte 
e cinco por cento (25%). Se, ainda, assim 
não fôr integralizada a caução, a Prefeitura 
terá o direi to de por funcianários seus, fis
calizar e arrecadar a renda da mesma Con
cessionária, até obter a quantia necessária 
à integralização da caução, podendo também 
proceder executivamente. (Art. 11 da Lei 
2.965, de 15-4-1926). 

Artigo 246 - O fôro e sede jurídica da 
Concessionária· será a cidade de São Paulo, 
para todos os efeitos de direito, devendo a 
Concessionária por isso, ter nela um repre
sentante com plenos poderes. (Art. 12 da 
Lei 2.965, de 15-4-1926). 

Art. 247 - Ocorrendo divergências entre 
a Concessionária e a Prefeitura, na exe
cução do contrato que fôr assinado em vir
tude da presente lei, a questão será resol
vida por arbitramento. Neste caso, cada uma 



das partes nomeará igual número de árbi
tros, peritos na matéria, os quais em casos 
de divergência, escolherão desempatador 
para resolver em última instância a ques
tão controvertida. - (Art. 13 da lei 2.965, 
de 15-4-1926). 

Art. 248 - A tôda e qualquer obra a 
ser executada pela Concessionária, presidirá 
rigorosa fiscalização por parte do engenheiro 
para êsse fim nomeado r::ela Prefeitura, o 
qual terá de examinar a qualidade do ma
terial e verificar a perfeiçao dos aparelhos, 
devendo rejeitar tudo quanto fôr conside
rado inferior. O engenheiro encarregado da 
fiscalização do contrato que fõr assinado 
de acõrdo com a presente lei, será de ex
clusiva nomeação da Prefeitura, e, para a 
remuneração do mesmo, entrará anual
mente a Concessionária, para os cofres mu
nicipais, com a quantia de Vinte contos e 
quatrocentos mil réis (20 :400$000). (Art. 14 
da Lei 2.965, de 15-4-1926) . 

Art. 249 - Ficam aprovados, pela pre
sente lei, os limites da Rêde-Geral, demar
cados na planta junta, em duas vias, am
bas autenticadas pela assinatura dos mem
bros da Mesa da Câmara, e uma das quais 
ficará com a Concessionária e a outra será 
arquivada na Diretoria de Obras e Viação 
da Prefeitura. 

§ 1." - Nos distritos rurais, não abrangi
dos por esta planta, a Concessionária obri
gar-se-á a estabelecer rêdes locais, sempre 
que o círculo com raio não excedente a 
três (3) quilômetros, descrito em tõrno do 
ponto conveninete para a estação central, 
ponto êsse escolhido de acôrdo com a Pre
feitura, compreendido, pelo menos sessen
ta (60) pedidos de telefones. 

§ 2. • - Ao se proceder a cada uma das 
sucessivas revisões quinquenais de taxas, a 
que se refere o número IV do artigo 254, 
será a Rêde-Geral ampliada com a inclu
são de uma ou mais Rêdes Locais, desde 
que estas contem mais de quinhentos (500) 
assinantes cada uma e tenham o seu limite 
circular a uma distância máxima de qui
nhentos (500) metros do limite da Rêde
Geral, no momento considerada. 

§ 3.• - Continuarão ligados à Rêde-Geral 
os telefones que atualmente fazem parte 
dessa rêde. (Art. 15 da Lei 2.965, de 
15-4-1926). 

Artigo 250 - A partir da data do contra
to que fôr assinado de acôrdo com a presen

. te lei, e durante ·o prazo da respectiva con
cessão, a concessionária gozará de isenção 
de todos os impostos, ônus ou contribuições 
municipais, presentes ou futuros, sôbre ser
viço telefônico, qualquer que seja a natureza 
dêles. 

A Concessionária fornecerá e manterá, 
gratuitamente vinte e cinco (25) telefones 
com aparelhos de parede ou de mesa, ins
talando-os na residência do Prefeito e nas 
dos diretores e superintendentes das repar
tições da prefeitura, nas repartições muni
cipais indieadas pela Prefeitura. Além disso 
a Concessionária fomecerá e manterá gra-

tuitamente, no Palácio da Prefeitura uma 
rêde particular com uma mesa (P.B.X.), li
gada à Rêde-Geral por três (3) linhas
tronco e tendo trinta (30) ramais internos, 
com igual número de telefones, que serão 
aparelhos de parede ou de mesa. Para todos 
os telefones, além dos cinquenta e cinco (55) 
gratuitos supra-indicados, e que a Prefei
tura, o Estado e a União requisitem, e paguem 
pelos seus cofres, para as suas repartições a 
taxa de assinatura anual, será tal que, sô
bre ela, a do artigo 254 - n." L - alínea 
"c" - represente um aumento de vinte por 
cento (20%). (Art. 16 da Lei n." 2.965, de 
15-4-1926). 

Art. 251 - A Concessionária terá o direito 
de instalar linhas particulares e privadas, 
considerando-se linhas particulares as que, 
tendo ligação com uma estação central, es
tiverem situadas fora dos limites da Rêde
Geral ou Local, respectiva, e linhas priva
das as que ligarem diretamente dois ou mais 
aparelhos, prescindind'o da intervenção da 
estação central. - (Art. 17 da Lei 2.965, de 
15-4-1926). 
' Art. 252 - O sistem·a a empregar será o 
atual ou outro que seja aprovado pela Pre
feitura, com todos os melhoramentos e re
quisitos técnicos modernos realizando tõdas 
as condições de um excelente serviço tele
fônico, isento de indução elétrica e de quais
quer outros defeitos, e permitindo a trans
missão clara da palavra, devendo a Con
cessionária tomar tôdas as providências ao 
seu alcance para garantir o segrêdo das 
comunicações telefônicas. 

Se os progressos da telefonia, notoria
mente verificados por aplicação regular e 
prolongada em outras grandes cidades e o 
desenvolvimento ào serviço telefônico neste 
Município, aconselharem a mudança do sis
tema de telefones de que trata esta lei, po
derá a Prefeitura exigir da Concessionária 
adoção ao serviço por ela explorado, do novo 
sistema de telefonia, inclusive o automá
tico, entrando para isso, em acõrdo com a 
mesma Concessionária, "ad-referendum" da 
Câmara Municipal. (Art. 18 da Lei n. • 2.965, 
de 15-4-1926). 

Art. 253 - A Concessionária submeterá à 
aprovação da Prefeitura o seu regulamento 
do serviço, no qual não serão permitidas 
modificações, sem prévia autorização. -
(Art. 19 da Lei 2.965 de 15-4-1926). 

Art. 254 -- Os preços dos serviços a que 
se refere a presente lei serão: 

I - NA Rtl:DE-GERAL 

a) Para cada telefone destinado exclusi
vamente a serviço de casa de residência 
particular, a taxa de assinatura anual 
cobrada por cotas trimestrais adiantadas, 
será de trezentos e sessenta mil réis 
(360$000), sem limites de número de telefo
nemas dentro da rêde-geral. Quando, depois 
de pago um trimestre de assinatura e de 
decorrido o respectivo prazo, se verificar 
que o câmbio médio dêsse trimestre foi à 



vista, de menos de oito mil réis (8$000), por 
dólar, haverá uma redução de trezentos e 
cinquenta réis ($350), para cada um dos 
quarenta e c:nco dólares ($45), contidos na 
taxa, isto até que o valor do dólar, à vista, 
desça a sete mil e quinhentos réis (7$500), 
abaixo do qual haverá uma segunda redução 
por forma análoga à da primeira. E assim, 
por diante: cada nova diminuição de qui
nhentos réis ($500), no valor do dólar à 
vista e notada pela maneira acima - de
terminará uma redução de trezentos e cin
quenta réis ($350), r:ara cada um d-os qua
renta e cinco dólares ($45) contidos na 
taxa; 

b) Para cada telefone instalado em escri
tórios ou consultórios de engenheiros, advo
gados, médicos, dentistas, parteiras e farma
cêuticos, a taxa de assinatura anual, cobrada 
por cotas trimestrais adiantadas, será de 
quatrocentos e oitenta mil réis (480$000), 
sem limite de número de telefonemas, den
tro da Rêde-Geral. Aplica-se inteiramente 
a esta alínea "b" o disposto na alínea supra 
"A", em relação à redução da taxa ora con
siderada, alterando apenas o número básico 
de dólares para sessenta dólares ($60) ; 

c) Para cada telefone instalado em escri
tórios, ag·ências, negócios e casas comerciais 
em geral, s3jam de que natureza forem, 
nos quais se exerça qualquer indústria, pro
fissão, arte ou oficio ou, em geral, para cada 
telefone, que não se destine exclusivamente 
a serviço de casa de residência particular e 
executados os casos estipulados nas allneas 
"b" e "d' dêste número I, a taxa de assi
natura anual, cobrada por cotas trimestrais 
adiantadas, será se setecentos e vinte mil 
réis (720$000) .J>em limitB do nümero de te
lefonemas, déntro da Rêde-Geral. 

Aplica-se inteiramente a esta alínea "c" 
o disposto na alínea supra "a" em relação á 
redução da taxa ora considerada, alterando 
apenas o número básico de dólares para 
noventa dólares ($90) ; 

d) Para cada telefone instalado em ban
cos, companhias de navegação, estrada de 
ferro e transportes em geral, cafés, bares, 
restaurantes, habitações coletivas, hotéis, 
armazéns, padarias e farmácias de 1.• classe 
e casas lotéricas, a taxa de assinatura anual, 
cobrada por cotas trimestrais adiantadas, 
será oitocentos e quarenta mil réis 
(840$000), Eem limite de nümero de telefo
nemas, dentro da Rêde-Geral. 

Aplica-se inteiramente a esta alínea "d" 
o disposto na alínea supra "a", em rela
ção à redução da taxa ora considerada, alte
rando arenas o nümero básico de dólares 
para cerito e cinco ($105) ; 

e) Fica estabelecido que, em se tratando 
de assinaturas novas, tomadas na vigên
cia do contrato que fõr assinado de acõrdo 
com a presente lei, a primeira cobrança 
feita adiantadamente C01Tesponderá a suas 
cotas trimestrais; 

fl Para cada telefonema entre a Rêde
Geral e qnalquer Rêde Local, a taxa será de 

quatrocentos réis ($400) com direito a cinco 
(5) minutos de comunicação. 

11 - NAS RtDES LOCAIS 

al Para cada telefone destinado exclusi
vamente a serviço de casa de residência 
particular, a taxa anual cobrada por cotas 
trimestrais adiantadas, será de duzentos e 
quarenta mil réis (240$000) sem limite de 
número de telefonemas dentro da Rêde Lo
cal considerada; 

b) Para cada telefone instalado em escri
tórios, agências, negócios, e casas comer
ciais em g·eral, sejam de que natureza fo
rem, nos quais, Ee exerça qualquer indústria, 
profissão, arte ou oficio, ou, em geral, para 
cada telefone que não se destme exclusiva
mente a serviço de casa de residência 
particular, a taxa de assinatura anual, 
cobrada por cotas trimestrais adiantadas, 
será de trezentos e sessenta mil réis 
(360$000) sem limite de número de telefo
nemas. dentro da Rêde Local considerada; 

c) Fica estabelecido que, em Ee tratando 
de assinaturas novas, tomadas na vigência 
do contrato que fõr assinado de acôrdo éom 
a presente lei, a primeira cobrança feita 
adiantadamente, C01Tesponderá a duas (2) 
cotas trimestrais; 

d) Para cada telefonema entre uma Rêde 
Local e outra, ou entre uma Rêde Local 
e a Rêde Geral, a taxa será quatrocentos 
réis ($400) com direito a cinco (5) minutos 
de comunicação. 

UI - NAS Ril:DES GERAL E LOCAL 

a) Para cada telefone de extensão que o 
assinante de qualquer categoria tenha para 
seu uso exclUSiVO no· mesmo edifício, e de
rivada de uma sua linha geral, a taxá de 
assinatura anual será de cem mil i·éis 
(100$000) ; 

b) - As taxas anuais a que se rel2rem 
as alíneas ua,', "b", "c" e ,.d", do númerO I, 
"a" e "b" do número II e a dêste número 
UI, tudo do presente artigo, são relativas 
apenas aos telefones de parede, sendo per
mitido à Concessionária cobrar mais a taxa 
de vinte e cinco mil réis (25$000), de assi
natura anual p::tra cada telefone de mesa; 

c) - A Concessionária terá o direito de 
cobrar uma jóia de instalação de cinquen· 
ta mil réis (50$000) e de vinte e cinco mil 
réis (25$000), respectivamente para a ins
talação de cada telefone de linha-geral e de 
cada telefone de extensão; 

dl - A Concessionária terá o direit-o de 
cobrar vinte mil réis (20$000), para cada 
nova ligação de uma linha telefônica, quan
do a mesma tiver sido desligada por falta 
de pagamento, uso indevido de telefone, 
sendo de igual valor a taxa cobrada pela 
transferência da responsabilidade da assi
natura a terceiro; 

e) - A Concessionária terá o direito de 
cobrar vinte e cinco mil réis (25$000) pela 
mudança de um aparelho, de um edifício 



para outro, quinze mil réis (15,000) pela mu
dança de um aparelho, no mesmo edífício 
de um para outro aposento, e dez mil réis 
(10$000) pela mudança de uma aparelho no 
mesmo aposento; 

f) - Se o assinante quiser que seja reti
rado ou desligado o telefone antes de ter
minado o prazo de assinatura corresponden
te ao último r~agamento realizldo, nenhum 
abatimento lhe será feito pelo tempo que 
faltar para terminação dêste prazo, seja 
qual fôr a categ·oria do telefone em ques
tão, e qualquer que tenha sido a forma de 
pagamento aceita pela Concessionária; 

g) - A nãb comunicação em contrário 
fará supor que o assinante deseja renovar 
a sua assinatura; 

h) - O assinante não poderá intervir nos 
aparelhos e acessórios telefônicos perten
centes à Concessionária, nem consentir que 
pessoas estranhas ao serviço da mesma o 
façam. Não poderti também colocar no mes
mo aparelho e resnectiva linha, quaisqu2r 
instrumentos, acessórios, derivações ou li
nhas de extensão, os quais só poderão fer 
instalados pela Concesswnária, ficando os 
aparelhos e acessórios da Concessionária 
sob a guarda e responsabil'dade do res
pectivo assinante, que por êles responderá. 
No caso de infração do disposto nesta alí
nea, terá a Concessionária o direito de des
ligar e retirar os seus aparelhos, acessórios, 
linhas de extenfão e de suspender o ren
pectivo serviço telefônico, ficando o ass:
na.nte responsável perante a Concessionária 
pelos prejuízos e despesas causados por 
tal infração; 
-i) - O assinante que se servir dos seus 

aparelhos para correspondências que não se
jam de seu uso exclusivo ou de pessoas de 
sua família ou empregados, ou que sejam 
contrárias à moral, aos bons costumes e à 
ordem e segurança pública, perderá a sua 
assinatura sendo-lhe desligado e retirado 
o aparelho, sem direito a restituição algu
ma e sem prejuízo das responsabilidades 
legais; 

j) - A Concessionária poderá recusar as 
assinaturas e comunicações que lhe pareçam 
perigosas à segurança do Estado e da União 
ou contrárias às leis, à ordem pública e aos 
bons costumes, tendo porém os interessa
dos o direito de recorrer para a Prefei
tura; 

k) - As taxas fixas anuais estabeleci
das neste artigo serão anlicadas sàmente as 
linhas construídas dentro dos limites da 
Rêde-Geral e das Rêdes Locais conforme o 
caso, respeitado o disposto na alínea seguin
te (1). Fora dêste limite, o pagamento do 
custo da construção das linhas pedidas 
dependerá da extensão dessas linhas e da 
dificuldade de sua execução sendo fixado 
por acôrdo prévio entre a Concessionária e 
os respectivos pretendentes, ficando esta
belecido para êstes casos uma cota adicio
nal de assinatura de setenta e dois mil 
réis (72$00Ó) por ano, para cada uma das 

sucessivas coroas circulares de um (1) qui
lômetro de raio, concêntricas da Rêde con
siderada, que fôr atravessada ou atingida 
pela linha em questão, ou para cada uma 
das sucessivas faixas de um (1) quilômetro 
de largura, externa à parte poligonal dos 
limites da Rêde-Geral. Como limite ele cada 
Rêde Local deverá entercter-se a circunfe
rência de circulo descrita com um raio de 
três (3) quilômetros, tendo como centro o 
ponto escolhido para a estação central res
pectiva; 

lJ - Sempre que qualquer instalação 
nova ou mudança de instalação já existen
te determinar despesas anormais de cons
trução, terá a Concessionária o direito de 
cobrar, antes de iniciar os trabalhos corres
pondentes, uma taxa adicional de constru
ção além da jóia normal de instalação. 
O valor dessa taxa adicional será determi
nado pela Concessionária e aprovado pelo 
engenheiro fiscal, à Vi§ta do orçamento do 
trabalho a executar; 

m) - Cada linha privada só será esta
belecida depois do acõrdo entre a Conces
sionária e o respectivo pretendente, segundo 
a sua extensão e dificuldade de execução; 

n) - Para instalação especial ou para 
qualquer ~erviço não incluído entre os 
acima mencionados, os preços serão com
binados préviamente entre a Concessio
nária e o pretendente ou assinante; 

o) - Para cada telefonema de telefone 
público, a taxa a cobrar será de quatro
centos réis ($400) por comunicação de cinco 
(5) minutos', dentro da Rêde-Geral ou de 
uma mesma Rêde Local, e de seiscentos 
réis ($600) por comunicação de cinco mi
nutos entre duas rêdes diierentes; 

p) - Aos assinantes existentes até à data 
do contrato que fôr celebrado em virtude 
da presente lei, serão aplicadas desde essa 
data, tôdas as disposições contidas nesta 
lei ficando, porém, entendido que tais as
sinantes só começarão a pag·ar as novas 
taxas de assinaturas depois de decorrido o 
prazo correspondente à última assinatura 
pag·a na vigência do contrato ou acôrdo pro
visório firmado entre a Concessionária e 
a Prefeitura; 

q) - Não sendo restabelecido o funcio
namento de qualquer aparell1o dentro de 
três (3) dias contados da data da notifi
cação escrita, feita pela fiscalização e fi
cando provada a culpa da Concessionária, 
o assinante respectivo terá direito ao des
conto, na taxa da assinatura, da ih1por
tância correspondente ao período total da 
interrupção sendo o desconto efetuado no 
dôbro se esta se prolongar por mais de dez 
(10) dias, contados pela forma e condições 
acima. l!:ste desconto ou restituição é inde
pendente das penalidades que a Prefei
tura entenda dever aplicar à concessionária 
em seguida aos dez (10) dias, para compe
li-la, caso esteja provada a sua culpa, a re
mediar, quanto antes, a irregularidade que 
representa essa interrupção; 



r) - A Concessionária manterá um regis
tro de fichas relativo às quaixas apresen
tadas pelo público, indicando a natureza 
e duração da irregularidade, assim como a 
providência tomada. 

Parágrafo único - A Concessionária ins
talará linhas conjuntas para os assinantes 
de residências que o solicitarem, desde que 
uma linha sirva apenas a dois (2) assi
nantes, cujos telefones não distem um do 
outro, de mais de cem (100) metros. Cada 
um dêstes assinantes, que pagará a jóia 
de instalação de cinquenta mil réis (50$000), 
gozará de redução de vinte e cinco por 
cento (25%) na taxa de assinatura que 
teria de pagar por uma linha individual, 
de uso exclusivo. 

IV - REVISÃO DE TAXAS 

Depois de decorridos os quatro (4) pri
meiros anos da data do contrato que fõr 
celebrado em virtude da presente lei, e dai 
por diante, no fim de cada período de cinco 
(5) anos que a êstes primeiros quatro (4) 
anos se seguirem, as taxas mencionadas em 
os números I, II e III do presente contrato, 
serão revistas, por acõrdo entre a Prefeitura 
e a Concessionária. o caso de não ser pos
sível êste acôrdo, a divergência será resol
vida por arbitragem, na forma do dispõsto 
no artigo 247. 

Fora dessas revisões periódicas, qualquer 
alteração da taxa dependerá do consenti
mento da Prefeitura, ficando, porém, desde 
já entendido que, ao ser feita a primeira 
revisão de taxa aqui estipulada, será ado
tado o regime de serviço medido, por te
lefonema, para t9dos os casos em que o te
lefone não se ·'destinar exclusivamente a 
serviço de cásas de residência particular. 
(Art. 20 da Lei 2.965, de 15-4-1926). 

Artigo 255 - Fica estabelecido que, se 
depois da data da assinatura do contrato 
que fôr celebrado de acõrdo com a presente 
lei, ou da data da fixação de novas taxas 
telefônicas em qualquer das revisões perió
dicas mencionadas em o número IV do ar
tigo 254, forem aumentados os impostos ou 
ônus federais ou estaduais de qualquer na
tureza (inclusive os direitos aduaneiros sô
bre o material importado), ou forem cria
dos outros impostos ou ônus para a Con
cessionária, além dos já existentes nas 
datas aludidas acima, esta terá direito a 
um aumento de suas taxas, aumento êsse 
que será acordado dentro do primeiro tri
mestre, que se seguir à criação do ônus adi
cional, entre a Prefeitura e a Concessio
nária, independentemente das revisões pe
riódicas obrigatórias. (Art. 21 da Lei 2.965 
de 15-4-1926). 

Art. 256 - Decorridos os quarenta (40) 
anos do prazo da presente concessão, men
cionada no art. 236, poderá a Concessio
nária continuar a explorar o serviço tele
fônico no Município, de acôrdo com o re
gulamento estabelecido pela Câmara Muni
cipal, ficando entendido, porém que as taxas 

do serviço continuarão a ser revistas de 
cinco (5) em cinco anos, conforme o dis· 
posto no número IV do artigo 254. (Art. 22 
da Lei 2.965, de 15-4-1926). 

T~RMO DE CONTRATO QUE ASSINA A 
"COMPANHIA TELEFôNICA BlltASH.EI
llA» PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

TELEFONICO NO MUNIC1PIO DE 
SÃO PAULO 

Aos vinte dias do mês de abril de mil no
vecentos e vinte e seis na Preefitura do 
Município de São Paulo, presente o Sr. Pre
feito Municipal, Dr. J. Pires do Rio, comigo 
Diretor-Geral, Dr. Luiz Tavares, que êste 
têrmo subscreve, ai compareceu "Sir" Ale
xander Mackenzie. na qualidade de Presi
dente da "Companhia Telefônica Brasi
leira" (Brazilian Telephone Company) , para 
o fim de assinar o presente têrmo, pelo 
qual, nos têrmos da Lei Municipal número 
2.965, de 15 de abril de 1926, a referida 
Companhia contrata a .execução do serviço 
telefônico do Município de São Paulo, sob 
as seguintes cláusulas: 

CLAUSULA P 

o presente contrato substitui, para todos 
os efeitos, os atos que regiam a Companhia 
Telefônica Brasileira (Brazilian Telephone 
Company) , sucessora da "Companhia Te
lefônica do Estado de São Paulo", autorizada 
a explorar o serviço telefônico no Municí
pio da Capital, de acôrdo com as dispo
sições das Leis n.0 454, de 22 de fevereiro 
de 1900 e n.O 1.'192, de 12 de junho de 1914. 

CLAUSULA 2." 

A Companhia Telefônica Brasileira, da
qui por diante designada como a "Compa
nhia", poderá continuar a explorar o servi
ço telefônico no Município nos têrmos do 
presente contrato, durante o prazo de trinta 
(30) anos, a partir da data da assinatura 
dêste contrato. 

Parágrafo 1.0 - A concessão aqui conti
da, não importa em nenhum privilégio. 

Parágrafo 2.0 - A Prefeitura se reserva 
o direito de, em qualquer tempo fazer no
vas concessões, nas mesmas bases do pre
sente contrato, ou explorar diretamente 
êste serviç-o, respeitando a propriedade e os 
direitos adquiridos pela Companhia. 

CLAUSULA 3." 

Durante a vigência dêste contrato, será 
garantido o livre funcionamento da Com
panhia, no estado em que se achar, ainda 
que outras concessões venham a se fazer. 

A Câmara Municipal votará as posturas 
e medidas de garantia que julgar necessá
rias para colocar a Companhia ao abrigo 
dos abusos que, contra ela, possam ser in
tentados, determinando- as providências que 
se devem tomar, nos casos de danos que, 
por qualquer forma sejam causados aos 



postes, cabos, linhas, canalizações e demais 
instalações da Companhia. A Prefeitura 
exigirá dos diversos concessionários de bon
des elétricos de emprêsas de eletricidade, 
organizadas com fins industriais ou outros, 
e bem assim de quaisquer individuas ou 
corporações industriais, que as instalações 
que fizerem em nada prejudiquem o ser
viço da Comuanhia, tornando-os respon
sáveis pelos danos causados a esta. 

CLAUSULA 4.a 

A Companhia terá o direito de desapro
priação para os prédios e terrenos de que 
precisar para o seu serviço, devendo repre
lientar à Prefeitura a respeito quando fõr 
necessário. 

CLAUSULA 5." 

Para que a Companhia tenha tõdas as 
facilidades na realização dos seus trabalhos, 
a Prefeitura solicitará para ela, dos pode
res competentes, os mesmos direitos que 
tem a Repartição Geral dos Telégrafos para 
o assentamento de suas linhas. 

CLAUSULA 6.a 

Em épocas de grandes calamidades ou de 
acontec:mentos anormais, que possam per
turbar a ordem ou a segurança pública, a 
Companhia obedecerá às ordens que a Pre
feitura expedir sôbre o serviço, e, contra 
requisição do Prefeito, entregará as linhas 
e aparelhos ao Govêrno da União ou de 
Estado ou a funcionário designado pelo Pre
feito, tendo, então direito a uma indeniza
ção, que será apurada por árbitros, nomeados 
conforme o disposto na cláusula 13.a. 

CLAUSULA 7." 

A Prefeitura requisitará, mediante solici
tação especial da Companhia, isenção ou 
redução de direitos aduaneiros para o ma
terial necessário ao serviço telefônico do 
Município, sempre que a legislação fede
ral autorizar a concessão de tal favor. 

CLAUSULA 8." 

No estabelecimento das linhas telefônicas 
serão observadas as seguintes regras: 

a) Os condutores, postes, réguas e apa
relhos, seja qual fôr a sua natureza, serão 
estabelecidos e mantidos à custa e guarda 
da Companhia, que se obriga a adotar o 
que houver de mais perfeito nas principais 
cidades dos diferentes países em que se acha 
desenvolvida a telefonia. A Prefeitura po
derá exigir a substituição, por material novo 
e adequado, dos fios oxidados e gastos, das 
réguas e suportes que, por defeito de cons
trução ou por outro qualquer motivo, dei
xarem de oferecer a segurança prevista, 
e dos aparelhos e acessórios defeituosos ou 
de tipo antiquado. Se, porém, a Companhia 
entender que os aparelhos que a Prefei
tura mandar substituir ainda poderiam 

prestar serviço, não prejudicando a sua nor
malidade, ~erá estabelecida por árbitros, na 
forma do disposto na cláusula 13. a a inde
nização devida pela Prefeitura à Compa
nhia, isto no caso de se não chegar a um 
acõrdo prévio. 

b) A Companhia terá o direito de colo
car, mediante permissão da Prefeitura, os 
seus postes e réguas para suspensão de suas 
linhas e cabos aéreos, bem como seus tu
bos e canalizações destinadas à passagem 
de cabos subterrâneos nas ruas e praças da 
cidade, podendo também colocar êsses tu
bos e canalizações nos estabelecimentos pú
blicos e particulares, obtida a permissão dos 
respectivos administradores ou proprietários, 
e, de acõrdo com as disposições que foram 
criadas pelos poderes competentes, obrigan
do-se a todo qualquer reparo que, nos re
feridos estabelecimentos se tornar neces
sano, em consequência do assentamento, 
consêrto ou renovação daquelas instalações. 
Igualmente, quando os postes ou suportes 
empregados se apoim~em em propriedades 
ou edifícios públicos ou particulares, deverá 
a Companhia obter o consentimento dos 
administradores ou proprietários dos mes
mos, observadas as disposições que forem 
criadas pelas autoridades competentes. Não 
estão compreendidos nesta regra os postes 
ou suportes colocados na via pública e en
costados a qualquer propriedade ou edifí
cio público ou particular, desde que não 
tolham ao proprietário o livre uso da coisa 
própria, segundo o seu destino. Os postes 
e os dutos subterrâneos de terceiros po
derão ser aproveitados, mediante acõrdo 
com êstes, para a colocação de fios, cabos 
e outros aparelhos da Companhia. O corte 
dos galhos das árvores dos logradouros pú
blicos que interrompam as linhas, será feito 
pela Prefeitura mediante requerimento da 
Companhia, ou então, r::or esta, mediante 
permissão expressa daquela. 

c) A Companhia deverá estabelecer tan
tas estações centrais quantas forem neces
sárias à regularidade do serviço telefônico; 
para êsse fim, deverá ouvir a Prefeitura 
que, dentro da Rêde Geral definida na 
cláusula 15.8 , poderá exigir a instalação 
de novas estações centrais, em lugares con
venientes, quando. na prática, se verifique a 
insuficiência das existentes .. Não poderá a 
Companhia suprimir, durante o prazo dêste 
contrato, nenhuma das estações centrais em 
serviço, sem permissão da Prefeitura. 

A Companhia fornecerá, dentro do prazo 
de três (3) meses, a partir da data dêste 
contrato, as plantas relativas à estação 
central de "Palmeiras" e às demais esta
ções centrais já estabelecidas, e apresentará, 
também, para serem aprovados pela Pre
feitura, os projetos das novas estações cen
trais que se deverão instalar para que haja 
aumento de dez mil e quinhentas (10.500) 
linhas novas, de que trata a cláusula 23.8 , 

sendo que o prazo será de doze (12) meses 
e de vinte e quatro (24) meses respectiva
mente, conforme se tratar de estações 



centrais consideradas no progTama do 2. 0 :'"";,?serviço telefônico, com O'S res:-ectivos nú
ou dos demais anos mencionados na mesma ;;;.; meros e endereços, e distribuirá, gratuita
cláusula. .· ·' mente, um exemplar desta publicação a 

d) A Companhia instalará as estações cada assinante. 
centrais de modo permanente, a fim de se j) Cada mesa particular de ligação 
evitarem mudanças de que resultem inter- (P .B.X.) deverá ser designada na relação 
rupções do Eerviço. Para acompanhar o de- dos assinantes com o número de ramais ou 
senvolvimento do serviço nos distritos aJas- extensões a ela ligados. 
tados do centro da cidade, terá a Compa- k) A Companhia deverá efetuar qual-
nhia o direito de estabelecer estações cen- quer ligaçã·o de novo assinante ou mudança 
trais provisórias, as quais funcionarão até de aparelho de um edifíc~o para outro no 
que, pelo pleno desenvolvimento dêste ser- prazo máximo de vinte (20) dias, contados 
viço, seja indicado o local preferível para da entrega da pedido escrito do interessado 
instalação das estações centrais defini- à Companhia e do respectivo pagamento. 
tivas. Caso a Companhia, r:or qualquer motivo, 

As condições técnicas destas estações pro- se recuse a receber as taxas corresponden-
visórias deverão ser tais que a mudança das tes a estas instalações, deverá dar ao inte-
mesmas para as estações definitivas não ressado um talão, acusando o recebimento 
cause interrupção do ~erviço. do pedido escrito. Esta exigência, porém, 

e) Os postos púbLcos de comunicação te- não se poderá tornar efetiva enquanto 
lefônlca instalados pela Companhia, ou exi- houver falta de capacidade disponível na 
gidos pela Prefeitura como necessidade pú- rêde, devendo, entretanto, a Companhia 
blica, deverão ter bons requisitos de decoro providenciar para que

1 
com a maior bre-

e higiene. Esta disposição não se refere ao vidade possível, seja aumentada esta ca-
caso simples de telefones instalados m local pacidade na zona considerada. 
de terceiros, c·om caixa coletora de níqueis 
por telefonema. 

f) Nenhuma linha de postes poderá ser 
colocada sem prévia autorização da Prefei
tura, que se pronunc'ará sôbre o requeri
mento da Companhia, acompanhado de 
planta do local, no prazo de quinze (15) 
dias, findos os quais será considerada apro
vada a proposta constante do requerimento. 
A Prefeitura poderá exigir que se modifique, 
tendo em vista a segurança pública e a 
facilidade do trânsito, qualquer traçado de 
linhas existentes. A Prefeitura poderá exi
gir da Companhia, nas ruas onde as em
prêsas de ele6icidade tenham canaliza
ções subterrâneas, a substituição dos cabos 
gerais aéreos por cabos gerais subterrâneos 
ou por outro qualquei· sistema de suspensão 
que menos prejudique o aspecto das ruas, 
continuando a correr, a juizo da Companhia 
em postes ou ao longo das paredes dos pré
dios cuja utilização tenha sido ou venha a 
ser permitida pelos seus proprietários as 
linhas ou cabos de distribuição. 

g) Os postes, réguas e outros aparelhos 
da Companhia deverão ser colocados de 
forma que não produzam estragos ou de
sarranjo nas rêdes telegráficas, nas linhas 
de bondes, nas de distribuição de eletri
cidade, e de modo que a influência destas 
últimas linhas se não faça sentir nos apa
relhos telefônicos da Companhia. 

hl A Companhia não poderá instalar 
linhas sim~les, isto é, com retôrno de terra, 
a não ser a título provisório, com aviso 
prévio à fiscalização, que lhe marcará prazo 
razoável para substituição das linhas sim
ples. Desde já fica determinado à Compa
nhia o prazo de dezoito (18) meses, a par
tir da data déste contrato, para substituir 
por circuito metálico tôdas as linhas sim
ples existentes na rêde atual. 

i) A Companllia publicará, semestral
mente, a relação de todos os assinantes do 

CLAUSULA 9." 

Pela infração de qualquer das disposições 
dêste contrato, nos casos em que não hou
ver pena cominada o Prefeito poderá man
dar que se imponham à Companhia multas 
de quinhentos mil réls (500$000), as quais 
se elevarão ao dôbro nas reincidências, e 
poderão ser repetidas dentro de prazos ra
wáveis determinados pelo Prefeito, até que 
sejam cumpridas as disposições infringidas. 

A importância das multas impostas por 
qualquer infração das di&posições C{Jl1 tra
tuais, e que não fôr paga no prazo de 
dez (10) dias, contados da data do rece
bimento da comunicação oficial escrita, 
será descontada da caução de que trata a 
cláusula 10.". 

Da imposição de qualquer multa ou pe
nalidades, com que não se conforme, po
derá a Companhia, depois de esgotados os 
recursos administrativos usuais, e dentro 
ele um prazo de trinta (30) dias, contados 
da data do recebimento da notificação 
da multa ou penalidades, apelar para o 
juizo arbitral, definido na cláusula 13.a. 

CLAUSULA lO.a 

Para a cobrança das multas, poderá a 
Prefeitura proceder executivamente, quan
do não seja bastante o saldo da caução de 
trinta contos de réis (30 :000$000), que a 
Companhia depositará no Tesouro Munici
pal, no dia seguinte ao da assinatura dêste 
contrato, para a garantia do pagamento 
imediato das multas comuns. 

CLAUSULA 11." 

Sempre que a caução, a que se refere a 
cláusula precedente, sofrer qualquer des
conto, em consequência de multas impos
tas e não pagas, ou por qualquer outra 



causa de responsabilidade da Companhia, 
deverá ela ser integralizada no prazo de 
trinta (30) dias, contados do recebimento 
da comunicação oficial do desconto. Se a 
caução não fôr completada no aludido 
prazo, a Prefeitura fará nova intimação 
com o mesmo prazo de trinta (30) dias, 
considerando a multa aumentada de vinte 
e cinco por cento (25%). Se, ainda assim, 
.não fôr integralizada a caução, a Prefeitura 
,terá o direito de, por funcionários seus, 
'f!Ecalizar e arrecadar a renda da Compa
nhia, até obter a quantia necessária à in

·tegralização de caução, podendo também 
·proceder executivamente. 

CLAUSULA 12." 

O fôro e a sede jurídica da Companhia 
será a cidade de São Paulo, para todos os 
efeitos de direito, devendo a Companhia ter 
nela um representante com plenos poderes. 

CLAUSULA 13."" 

Ocorrendo divergências entre a Compa
nhia e a Prefeitura na execução dêste con
trato, a questão será resolvida por arbi
tramento. Nestes casos, cada uma das par-

. tes nomeará igual número de árbitros, pe
ritos na matéria, os quais em caso de di
vergênc:a escolherão de:empatador para 
resolver, em última instância, a questão 
controvertida. 

Se a Companhia se recusar ao cumpri
mento de uma decisão arbitral sôbre ma
téria essencial dêste contrato, e tal decisão 
fôr confirmada pelo poder judiciário, a 
Prefeitura poderá declarar a reo:cisão do 
contrato. 

Por sua vez, não poderá a Prefeitura dei
xar de cumprir qualquer decisão arbitral, as
sistindo-lhe, porém, igual direito de recor
rer ao Poder ,Judiciário. 

No caso de, pelo fundamento acima, ser 
rescindido êste contrato, a Prefeitura terá 
o direito de entrar na posse dos rerviços e 
bens de que trata êste contrato mediante 
indenização à Companhia, do respectivo 
valor procedendo-se, para êsse fim, à ava
liação por árbitros peritos na matéria, 
nomeados de acôrdo com o disposto nesta 
cláusula 13.a. 

CLAUSULA 14 ... 

A Prefeitura fiscalizará, por seus repre
sentantes técnicos a execução de qualquer 
obra, e a qualidade dos materiais empre
gados pela Companhia para recusar os que 
forem considerados inferiores. 

Parágrafo único - A Companhia entre
gará ao Tesouro Municipal, semestralmente, 
a importância de dezoito contos de réis 
(18 :000$000), metade ãa quantia de trinta 
e seis contos de réis (36 :000$000), em que 
a Prefeitura calcula as despesas anuais de 
fiscalização. 

CLAUSULA 15.a 

Ficam aprovados, pelo presente contrato, 

os limites da Rede Ge.ral do s:rviço tele
fônico da Companhia, demarcados na plan
ta da cidade, rubricada pelos membros da 
mesa da Càmara, em duas vias, de que uma 
será entregue à Companhia e a outra será 
arquivada na Diretoria de Obras da Prefei
tura. Fica, porém, entendido, desde já, que 
esm Rêde-Geral, depois de iniciadas as obras 
de canalização do Rio Tietê, se deverá es
tender de modo que abranja, à medida que 
tiverem sido arruados e tiverem meios-fios, 
todos os terrenos da planic:e do Tietê, desde 
a ponte da Conceição dos Guarulhos, na 
Penha, até a confluência do rio Pinheiros, 
conforme a planta que delimita esta nova 
zona a ser incorporada na Rêde-Geral, 
planta esta adicional, em duas (2) vias, ru
bricadas ambas pelas partes contratantes, e 
de que uma cópia fica com a companhia 
e a outrao com a Prefeitura. 

Parágrafo 1.0 - Nos distritos rurais não 
abrangidos pela Rêde-Geral, a Companhia 
será obrigada a estabelecer Rêdes Locais, 
semrre que o círculo com raio não exc2dente 
a três (3) quilômetros, descrito em tôrno 
do ponto conveniente para a e~tação central, 
ponto ésse eEcolhido de acôrdo com a Pre
feitura, compreender um número de pedidos 
de telefones que permita ter um mínimo de 
sessenta (60) assinantes. 

Parágrafo 20 - Ao se proceder a cada 
uma das sucessivas revisões quinquenais a 
que se refere o n.0 IV da cláusula 20.a, será 
a Rêde-Geral ampliada com a inclusão de 
uma ou mais Rêdes Locais, desde que estas 
contenham mais de quinhentos (500) assi
nantes, cada uma e tenham o seu limite 
circular, definido no parágTafo 1.0 da pre
sente cláusula, com uma distância máxima 
de quinhentos (500) metros do limtw da 
Rêde-Geral no momento considerada. 

Parágrafo 3.0 - Continuarão ligados à 
Rêde-Geral todos os telefones que atual
mente fazem parte desta rêde. 

CLAUSULA 16." 

A partir da data dêste contrato, e durante 
o prazo de sua vigência, a Companhia go
zará da isenção de todos os impostos, ônus 
ou contribuições municipais, presentes ou 
futuros sôbre Eerviço telefônico, qualquer 
que seja a sua natureza. 

Parágrafo 1.0 - A Companhia fornecerá 
e manterá, gratuitamente, trinta (30) tele
fones, com aparelhos de parede ou n1esa, 
instalando-os na residência do Prefeito I! 
nas dos superintendentes de serviços niuni
cipais, ou nas repartições municipais indi
-cadas pelo Prefeito. Além disso, a Oomj;a
nhia for111::cerá e manterá, gratuitamente, 
no Palác:o da Prefeitura, uma rêde parti
cular com mesa P.B.X. ligada à Rêde-Geral 
por s2is (€.) linhas-tronco, para trinta (30) 
ramais internos, com igual número de te
lefones, que serão aparelhos de parede ou 
de mesa, indicados pelo Prefeito. 

ParágTafo 20 - Se a Prefeitura, além 
dêstes sessenta (60) telefones indicados 



acima, pretender outros para o serviço mu
nicipal, e efetivamente pagos pelos seus co
fres, gozará de um abatimento de vinte por 
cento (20%) sôbre o preço comum das assi
naturas. 

ParágTafo 3.0 - Os Govêrnos do Estado e 
da União, nos telefones. que assinarem para 
o serviço das suas repartições, e que efetiva
mente pagarem pelos seus cofres gozarão de 
uma taxa especial de assinatura, tal que, 
sôbre ela, a da cláusula 20.a - n.0 I - alí
nea c, represente um aumento de yinte por 
cento. Fica entendido que o número de tele
fones requisitados e pagos pela forma dis
posta neste parágrafo 3.0 se limitará a cin
quenta (50) e vinte e cinco (25), respecti
vamente, 1J[.ra o Estado e a União, devendo 
os demais telefones, para o serviço dêstes 
Governos, Eer pagos pela taxa estipulada na 
cláusula 20.a - I - c). 

CLAUSUJ,A 17 ... 

A Companhia poderá instalar linhas par-
ticulares e privadas; consideram-se parti-
culares as que, embora ligadas a uma esta-
ção central, servirem a pontos situados iora 
dos limites da Rêde-Geral ou de uma Rêde 
Local; e linhas privadas as que ligarem di-
retamente dois ou mais aparelhos, sem 
tervenção da estação central. 

in-

CLAUSULA 18." 

O sistema telefônico da Companhia será 
o empregado atualmente dela, porém, se 
obriga, mediante sugestão da Prefeitura ou 
espontâneamente, adotar todos os melhora
mentos ou Iequisitos técnicos que realizem 
as completas condições de um excelente ser
viço telefônico moderno, isento de indução 
elétrica e de quaisquer outros defeitos que 
perturbem a transmissão clara da palavra 
obrigando-se, outrossim, a distribuir e exe
cutar o serviço de modo que as lig·ações e 
desligações sejam feitas com a menor de
mora possível, comparável às médias de ou
tras cidades providas de bom serviço telefô
nico. 

Parágrafo 1.0 - Se os progressos da tele
fonia, notôríamente verificados por aplica
ção regular e r:rolongada em outras grandes 
cidades, em vista do desenvolvimento do 
serviço telefônico de São Paulo, aconse
lharem a mudança do atual sistema de tele
fones, a Prefeitura terá o direito de exi
gir ela Comr:anhía Telefônica a adoção do 
novo sistema, que poderá ser o automático, 
mediante prévia concessão da Câmara Mu
nic:pal, e entrando em acôrdo, para isso, 
com a Companhia. 

Parágrafo 2.0 
- A Companhia tomará 

tôdas as providências ao seu alcance para 
garantir o segrêdo das comunicações tele
fônicas. 

CLAUSULA l9.a 

A Companhia submeterá, dentro de no
venta (90> dias da data dêste contrato, ao 

exame e aprovação da Prefeitura, seu regu
lamento sôbre o serviço no qual nenhuma 
alteração poderá ser feita sem prévia li
cença. 

CLAUSULA 20.a 

I - NA R~DE-GERAL 

Os preços anuais do serviço telefônico a 
que se refere o presente contrato serão os 
constantes do quadro seguinte, no qual as 
taxas foram calculadas conforme a Lei 
n.0 2.965, de 15 de abril de 1926, que marcou 
as bases do contrato; as taxas dêste qua
dro não variam desde que o câmbio seja 
de mais de oito mil réis (8$000) por dólar; 
se, porém o câmbio melhorar, crescendo o 
valor do mil réis as taxas baixarão, con
forme se vê do quadro: 

Câmbio Residên-
cias 

Profis- Negó- Negó-
sões cios cios 

Liberais A B 
8$000 e acima 360$000 480$000 720$000 840$000 
7$500 a 7$999 344$250 459$000 688$500 803$250 
7$000 a 7$499 328$500 438$000 657$000 766$500 
6$500 a 6$999 3I2$750 4I7$000 625$500 729$750 
6SOOO a 6$199 297$000 396$000 E-94$000 693$000 
5$500 a 5$999 28I$250 375$000 562$500 656$250 
5$000 a 5$199 265$500 354$000 531$000 619$500 

a) Na segunda coluna, estão as taxas de 
telefones destinados exclusivamente a ser· 
viço de casa de residência particular. 

b) Na terceira coluna, se encontram as 
taxas de telefone instalado em escritórios 
ou consultórios de engenheiros, advogados, 
médicos, parteiras, dentistas e farmacêu
ticos. 

c) Na quarta coluna, estão as taxas devi· 
das, por ano, pelo telefone instalado em es
critórios, agências, negócios e casas comer· 
ciais em geral, sejam de que natureza fo· 
rem, nos quais, se exerça qualquer indústria, 
profissão, arte ou oficio, . ou em g~ral, pelo 
telefone que não se destme exclusivamente 
ao serviço de casa de residência particular, 
ou ao serviço de profissões liberais, a que se 
referem as alíneas supra a e b, nem ao 
serviço indicado na alínea_ seguinte d. 

d) Na quinta coluna, estao as taxas <'_le 
telefone instalado em bancos, companhia 
de navegação, estradas de ferro e trans
r:ortes em geral, cafés, bares, res~aurantes, 
pensões, habitações coletivas, hotéiS, arma· 
zéns, padarias e farmácias de 1. a classe e 
casas loté:ricas. . 

e) A redução das diversas taxas conforme 
o câmbio se fará r: ela seguinte regra: para 
cada baixa elo valor do dólar corresponden
te a meio mil réis (quinhentos réis) as ta
xas se reduzirão de: 
15$750 . . . . a taxa de telefone de residência 
21$000 .... a taxa de telefone de profissões 
liberais 
31$500 a taxa de telefone de negócios A 
36$750 . . . . a taxa de telefone de negócios B 



Desde que o valor do dólar baixe as taxas 
se reduzirão, conforme a regra indicada, in
definidamente; se o câmbio variar no sen
tido contrário, isto é, se o valor do dólar 
subir, as taxas serão elevadas pela mesma 
regra até que o valor do dólar seja de 8$000; 
daí por diante, ainda que o câmbio piore, 
as taxas não se elevarão. 

Para determinar as taxas que deverão vi
gorar em cada trimestre anterior - câmbio 
médio oficial, à vista sôbre o dólar-ouro 
americano, deixando um intervalo de vnite 
(20) dias entre êsses dois trimestres, a fim 
de permitir que a secção de contabilidade 
a Companhia tenha o tempo necessário para 

. calcular e extrair as contas. 
Assim, para o trimestre janeiro-fevereiro

março, de um ano, o câmbio à vista verifi
cados entre 10 de setembro e 10 de dezem
bro do ano anterior. 

fl As taxas anuais serão pagas por cotas 
trimestrais, adiantadamente. Fica estabele
cida, porém que, em se tratando de assina
turas novas a primeira cobrança, feita 
adiantadamente cmTesponderá a duas (2) 
cotas trimestrais. 

g) O preço de cada telefonema, entre a 
Rêde-Geral e qualquer Rêde Local, será 
de quatrocentos réis ($400-, com direito a 
cinco (5) minutos de comunicação. 

li - NAS Rll:DES LOCAIS 

a) Para cada telefone destinado exclu
sivamente a serviço de casa de residência 
particular, a taxa anual, cobrada por cotas 
trimestrais adiantadas será de duzentos e 
quarenta mil réis (240$000), sem limite de 
número de telefonemas dentro da Rêde L<'
cal considerada. 

b) - Pa-;·a cada telefone instalado em es
critórios, agencias, negócios e casas comer
ciais em geral, sejam de que natureza fo
rem, nos quais se exerça qualquer indústria, 
profissão, arte ou ofício, ou, em geral, para 
cada telefone que não se destina exclusi
vamente a serviço de cada residência parti
cular, a taxa de assinatura anual, cobrada 
por cotas trimestrais adiantadas, será de 
trezentos e sessenta mil réis (360$000), sem 
limite de número de telefonemas, dentro da 
Rêde Local considerada. 

c) Fica estabelecido que, em se tratando de 
assinaturas novas tomadas na vigência dêste 
contrato, a primeira cobrança feita adianta
damente, corresponderá a duas cotas trimes
trais. 

d) Para cada telefonema entre uma Rêde 
Local e outra, ou entre uma Rêde Local e 
a Rêde-Geral a taxa será de quatrocentos 
réis ($400), com direito a cinco (5) minutos 
de comunicação. 

III - NAS R:ll:DES GERAL E LOCAIS 

a) Para cada telefone de extensão, que o 
assinante de qualquer categoria tenha para 
seu uso exclusivo, no mesmo edifício e deri
vado de uma sua linha geral, a taxa de as-

sinatura anual será de cem mil réis 
(100$000). 

b) As taxas fixas anuais a que se referem 
as alineas a, b c e d do n.o I, a e b do n.0 II 
e a dêste n.O III, tudo da presente clásula, 
são relativas apenas aos telefones de pare
des; será permitiao à Companhia cobrar, 
anualmente, mais vinte cinco mil réis 
(25$000), qaundo fôr de mesa o telefone. 

c) A Companhia cobrará uma jóia de ins
talação de cinquenta mil réis (50$000) para 
o telefone de linha geral, e uma de vinte e 
cinco mil réis (25$000), para o telefone de 
extenEão. 

d) A Companhia cobrará vinte mil réis. 
(20$000), para cada nova ligação de uma 
linha telefônica, quando a mesma tiver sido 
desligada, por falta de pagamento ou uso 
indevido do telefone; igual taxa será cobra
da pela transferência da responsabilidade 
da assinatura a terceiros. 

e) A Companhia cobrará vinte e cinco 
mil réis (25$000) pela mudança de um apa
relho, de um edifício para outro; quinze mil 
réis (15$000) pela mudança de aparelho 
de um aposento para outro no mesmo edi
fíc:o; e dez mil réis (10$ú00) pela mudança 
de lugar do aparelho no mesmo aposento. 

f) Quando o assinante quiser que seja 
retirado ou desligado o telefone, antes dEJ 
terminado o prazo de assinatura corres
pondente ao último pagamento realizado, 
nenhum abatimento lhe será feito, pelo 
tempo que faltar para a terminação dêste 
prazo, seja qual fôr a categoria do telefone 
em questão, e qualquer que tenha sido a 
forma de pagamento aceita pela Compa
nhia. 

g) A não comunicação em contrário fará 
supor que o assinante deseja renovar a sua 
assinatura. 

h) O assinante não poderá intervir nos 
aparelhos e acessórios telefônicos pertencen
tes à Companhia, nem consentir que pessoas 
estranhas no serviço da mesma o façam. 
Não poderá também colocar no telefone ou 
na sua linha quaisquer objetos nem fazer 
derivações ou extensões, serviços êstes que 
pela Companhia, exclusivamente, deverão 
ser feitos. Os aparelhos e acessórios da 
Companhia ficarão sob a guarda e respon
sabilidade do respectivo assinante, que por 
êles responderá. Em caso de infração do 
disposto nesta alínea, terá a Companhia o 
direito de desligar e retirar os seus apare
lhos, acessórios e linhas de extensão, suspen
der o respectivo serviço telefônico, e respon
sabilizar o assinante pelos prejuízos e des
pesas camadas por tal infração. Cabe ao 
assinante recurso imediato ao Prefeito para 
conseguir obter novamente a instalação do 
telefone no edifício de onde foi retirado. 

i) O assinante que se servir do seu apa
relho para correspondências que não sejam 
de seu uso exclusivo, ou de pessoas de sua 
familia ou empregados, ou que sejam con
trários à moral e aos bons costumes, ou à 
ordem e segurança públicas, perderá a sua 
assinatura, pela desligação e retirada dn 



aparelho sem direito a nenhuma restituição, 
e sem prejuízo das responsabilidades legais. 
Do ato da Companhia, o assinante poderá 
recorrer imediatamente para a Prefeitura, 
se se julgar prejudicado em seu direito. 

j) A Companhia deverá recusar as assi
naturas e r:omunicações que pareçam peri
gosas à segurança do Estado e da União, 
ou contrárias às leis, à ordem pública e aos 
bons costumes. 

Os interessados poderão recorrer, do ato 
da Companhia, ao julgamento do Prefeito. 

k) As taxas anuais estabelecidas nesta 
cláusula serão aplicadas sàmente às linhas 
construídas dentro dos limites da Rêde
Geral e das Rêdes Locais, oonforme o caso, 
respeitando-se o disposto na alínea seguin
te, e. 

Parágrafo 1.0 
- Fora dos limites acima 

indicados, o pagamento do custo da constru
ção das linhas pedidas dependerá da exten
são dessas linhas e da dificuldade da sua 
execução; êste pagamento será fixado por 
acôrdo prévio entre a Companhia e os rre
tendentes, devendo ter o visto da Fü:cali
zação, mas fica estabelecida, para êstes ca
sos, uma cota adic:onal de assinatura, no 
valor de sett>nta e dois mil réis (72$000) por 
ano, rara cada uma das sucessivas faixas 
de um (1) quilômetro de largura, r:aralela ao 
traço limite da Rêde-Geral ou das Rêdes 
Locais que forem atingidas pelas linhas em 
questão. 

Parágrafo 2.0 
- Como limite de cada Rêde 

Local deverá entender-se a circunferência 
descrita com um raio de três (3) quilõme
tl'os, com centro no ponto escolhido para 
estação central re~pectiva. 

ll Dentro da ,Rêde-Geral e Rêdes Locais, 
a Cvmr:anhi;;t não poderá recuasr-se a ins
talar telefone algum requisitado. 

Desde, porém, que qualquer instalação ou 
mudança pedida dentro dos limites da Rêde
Geral ou Rêdes Locais, exija o assenta
mento de mais de cinco (5) postes, além do 
último já ocupado pelas linhas da Compa
nhia, poderá esta cobrar, do respectivo as
sinante, uma compensação adicional, cor
respondente ao custo do serviço relativo à 
linha, além do ponto ocupado pelo último 
dos cinco (5) primeiros postes, não podendo 
esta compensação exceder a quinhentos mil 
réis (500$000) por hectômetro. 

Se, em vez do assentamento de novos pos
tes forem utilizados postes já existentes, de 
terceiros, ainda não ocupados pela Compa
nhia, a compensação adicional acima alu
dida não poderá exceder a cento e vinte e 
cinco mil réis (125$000) por hectômetro. 

Entretanto, se para a referida ligação, se 
tornar necessária a colocação de postes ou 
condutores dentro da propriedade em que 
tiver de ser instalado o telefone, correrão 
por conta do assinante as despesas ineren
tes a êste serviço, sejam elas quais forem, 
e quer o telefone tenha de ficar dentro, quer 
fora do perímetro da rêde respectiva. O va
lor desta compensação adicional, em qual
quer dos casos ac;ma deverá ser aprovado 

pela Fiscalização da Prefeitura, mediante 
orçamento feitn pela Companhia. 

m) Cada linha privada só será estabe· 
lecida depois do acôrdo entre a Companhia 
e o respectivo pretendente, segundo a sua 
extensão e dificuldade da execução. 

n) Para instalação especial, ou para qual
quer serviçv não incluído entre os ac1ma 
mencionados, os preços serão combinados 
prêviamente entre a Companhia e o inte
ressado, que poderá solicitar o auxílio da 
Fiscalização para esclarecimento dos seus 
direitos. 

o) Para cada telefonema de telefone pú
blico, a taxa será de quatrocentos réis ($400) 
1~or comunicação de cinco (5) minutos, den
tro da Rêde-Geral ou de uma mesma Rêde 
Local, e de seiscentüs réis ($600) por co
municação de cinco (5) minutos, entre duas 
rêdes diferentes. 

Parágrafo único - Quando houver inter
seção dos limites de duas ou mais Rêdes Lo· 
cais ou de uma Rêde ll'ocal com a Rêde-Ge
ral a Companhia e a Prefeitura entrarão em 
acôrdo sôbre a maneira de faz"r a classi
ficação dos assinantes da zona comum, para 
o fim de discriminar à qual das rêdes ficará 
ela pertencendo. 

p) Aos assinantes existentes até à data 
dêste contrato serão aplicadas, desde essa 
data, tôdas as disposições contidas nas cláu
sulas do presente contrato; fica, porém, en
tendido que tais assinantes só começarão 
a pagar as novas taxas de assinatura depois 
de decorrido o prazo correspondente à últi
ma assinatura paga na vigência do acôrdo 
provisório firmado entre a Companhia e a 
Prefeitura. 

q) Quando não fôr restabelecido o fun
cionamento de qualquer aparelho dentro de 
três (3) dias, contados do data da noti
ficação eo:crita, feita pela Fiscalização, o as
sinante respectivo terá direito a um des
conto, na taxa de assinatura, da impor
tância correspondente ao período da inter
rupção, menos três (3) dias. 

Quando fôr provada a culpa da Compa
nhia em uma interrupção de funcionamento 
de mais de dez (10) dias, contados da data 
da notificação escrita, feita pela Fi~caliza
ção, será efetuado o desconto em dôbro da 
importância correspondente ao período da 
interrupção, menos três (3) dias. 

Parágraio único - 1l:sse desconto (ou res
tituição em dinheiro se fôr superior à assi
natura), não liberta a Companhia das pe
nalidades que lhe deva impôr a Prefeitura 
para compeli-la a remediar, quanto antes, a 
irregularidade da interrupção. A hipótese de 
motivo de fôrça maior pode ser invocada 
pela Comr:anhia. 

r) A Companhia manterá um perfeito re
gistro de fichas relativamente às queixas 
apresentadas pelo público, indicando a natu
reza e duração das irreg·ularidades, asslm 
como as providências tomadas. 

Parágrafo único - :i!:sse arquivo será 
fàcilmente acessível ao exame da Fiscali
zação, como também será facilitado ao exa-



me da Ccm'"anhia o arquivo das queixas 
do público em relação ao serviço telefônico, 
que a Prefeitura deverá criar e manter. 

s) Poderão dois assinantes requerer à 
Companhia a instalação de uma linha con
junta (twoparty line), que será do sistema 
de sinal de chamada individual no caso de 
rêde de energia central, para dois (2) apa
relhos, cuja distância mútua não ultrapasse 
cem (100) metros; neste caso, cada um dos 
dois assinantes de linha conjunta pagará a 
jóia de cinquenta mil réis (50$000) e gozará 
da redução de vinte e cinco por cento (25%) 
na taxa da assinatura que teria de pag·ar 
por uma linha individual de uso exclu
sivo. 

IV - REVISÃO DE TAXAS 

Decorridos quatro ( 4) anos, a partir da 
assinatura õ.êste contrato, e, daí por diante, 
no fim de cada çeríodo de cinco (5) anos, as 
taxas mencionadas nos nümeros I, II e III 
da presente cláusula serão revistas, por 
acôrdo entre a Prefeitura e a Companhia. 
No caso de não w chegar a um acôrdo, aH 
divergências serão resolvidas por arbitra
menta, na forma indicada pela cláusula 13." 
dêste contrato. 

ParágTafo único - Fora dessas revisões 
r:eriódicas obrigatórias, qualquer alteração 
das taxas acima fixadas dependerá do con
sentimento da Prefeitura. Fica entendido, 
desde já que, r::or ocasião da primeira revi
são, será adotado o regime de serviço me
dido, ror telefonemas, para todos os casos 
em que o telefone não se destine ao uso 
exclusivo de residência particular. 

CLAUSULA 21 a 

Se, em qualquer tempo, forem eriados no
vos impostos ou ônus federais ou estaduais, 
ou forem alterados, r::ara mais ou para 
menos, os atuais, seja qual fôr a sua natu
reza e maneira de cobranças, as taxas a 
vigorar no ano seguinte serão corrigidos de 
modo a levar em conta os alterações veri
ficadas nos encargos da Companhia. 

CLAUSULA 22."' 

Decorridos os trinta (30) anos do prazo 
dêste contrato, mencionado na cláusula 
2.•, roderá a Companhia continuar a ex
plorar o serviço telefônico no Município, de 
-acôrdo com a regulamentação estabelecida 

' pela Câmara Munieipal, ficando entendido, 
porém, que as taxas continuarão a ser re
vistas de einco (5) em cinco (5) anos. 

CLAUSULA 23."' 

A Companhia assume o compromis-so de 
realizar, em quatro (4) anos o conjunto de 
obras novas necessárias para poder aumen
tar de dez mil e quinhentas (10.500) linhas 
a sua atual eapaeidade. A execução destas 
obras novas deverá obedecer, tanto quanto 
possível ao seguinte progrnma: 

1° ano - Com'Jletar a construção do edi
fício para a estação central de "Palmeiras" 
e instalar nela mesas de Jlg·ações para três 
mil (3.000) linhas. Fazer diversas instala
ções nas mesas de ligações das estações do 
"Brás,, uAvenida", ''Central' e ((Cidade", 
para faei!itar as ligações pelos troncos. Ins
talar dutos, cabos, fio aéreo, telefones, ete., 
para tornar possível a instalação de mil 
(1.000) linhas adielonais neste primeiro ano. 

2.0 ano - Comprar terreno e nêle cons
truir edifício para uma nova estação cen
tral, a fim de atender ao desenvolvimento 
da zona correspondente, no centro da cidade. 
Comprar nova mesa de ligações para ser 
instalada neste edifíeio com capaeidade para 
sete mil oitocentas e sessenta (7.860) linhas. 
Aumentar a mesa de ligações de "Agua 
Branca", de modo a elevar a sua capacidade 
para seiscentas (600) linhas. Aumentar a 
mesa de ligações da estação central de ''Ipi
rang·a" hoje "Cambuci", dando-lhe eapaci
dade para c:.uatroeenl;as ( 400) linhas. Au
mentar a mesa de ligações da estação een
tral de ".'3an ta na", de modo que se eleve a 
sua eapacidade de duzentas (200) rara qua
trocentas (400) linhas. Instalar dutos sub
terrâenos, cabos aéreus•, fio externo e in
terno, telefones, etc., em tôda a cidade, pa
lra três mil e quinhentas (3.500) linhas adi
cionais. 

3.0 ano - Continuar a instalação de me
sas de ligações e mais aparelhamento, como 
o mencionado no parágrafo relativo ao 2.0 

ano. Comprar e instalar mesas de ligações 
eom capacidade para mil e quinhentas 
(1.500) linhas em "Palmeiras", eomprar e 
instalar mesas de ligações com capacidade 
para mais mil ll.OOO) linhas em "Aveni
da". Continuar, enfim a instalação de dutos 
subterrâneos, cabos subterrâneos e aéreos, 
fio externo e interno, telefones, etc., para 
instalação de três mil (3.0•00) linhas adicio
nais. 

4° ano - Continuar a instalação de me
sas de ligações, etc., feitas no 3. 0 ano. Ins
talar dutos subterrâneos e aéreos, fio exter
no e interno, telefones, etc., em tôda tôda a 
eidade, para instalação de mais de três mil 
(3.000) linhas adicionais. 

Parágrafo únieo - A Fisealização veri
ficará o capital efetivamente empregado 
nestas obras novas, necessárias para a cons
trução de mais de dez mil e quinhentas 
(10.500) linhas adicionais à rêde atual da 
Companhia. 

CLAUSULA 24." 

A Companhia obriga-se a manter, de 
acôrdo com as regras e as praxes comerciais, 
a sua escrituração e eontabilidade, em livros 
devidamente registrados, oonforme a lei, 
na Junta Comercial, seguindo, tanto quanto 
o permitam as condições locais o "sistema 
uniforme de contas para as companhias te
lefônicas" prescrito pela "Interstate Com
merce Commission" dos Estados Unidos. Os 
livros e doeumentos da Companhia, indis-



pensáveis a tal escrituração, deverão ser 
fàcilmente acessíveis ao exame do represn~ 
tante da Prefeitura como fiscal dêste con~ 
trato. Nessa escrituração, os livros em que 
estiver a conta de capital deverão ser aber~ 
tos pelo representtante da Prefeitura. Deve
rão ter o seu visto, anualmente, os livros em 
que se fizerem os encerramentos do exerci
cio relativo à receita total da Companhia, à 
sua despesa total e à apuração dos seus lu~ 
cros. 

CLAUSULA 25.a 

A Prefeitura reconhece a utilidade, para 
economia de serviços geral, da dependência 
administrativa e financeira da rêde telefô
nica do Município de São Paulo, em rela
ção à rêde estadual e à federal; isto, po~ 
rém, não impede que a Prefeitura exija da 
Companhia uma escrituração especial dos 
serviços telefônicos do Município, de tal 
arte que se possa ter fácil informação a 
respeito do capital efetivamente gasto com 
o serviço do Município, e a respeito da re
ceita e da despesa dêste serviço. 

CLAUSULA 26.a 

A Prefeitura reconhece, para as despesas 
da Companhia os tnulos seguintes: 

1 - despesas de remuneração do capital 
empregado; 

2 - Despesas de renovação das instala
ções; 

3 - despesas de conservação destas ins
talações; 

4 - despesas de custeio do serviço telefô-
nico. / 

Parágrafo·· 1.0 - A Prefeitura reconhece, 
como efetivamente despendida pela Compa
nhia, a importância de cinco milhões sete~ 
centos e quarenta e seis mil cento e se~ 
tenta e quatro dólares (5.746,174), até 31 de 
dezembro de 1924; desta quantia, admite a 
Prefeitura que se considere valor depreciá
vel a parte de cinco milhões quarenta e 
trsê mil quatrocentos e setenta e cinco dó
lares (5.043.475), Concorda ainda a Pre
feitura que, no decurso do ano de 1925, 
foi o capital remunerável aumentado de 
noventa e oito mil quinhentos e oitenta e 
quatro dólares ($98.584), quantia esta que 
fica sujeita a correções, provocadas pela 
Prefeitura, para se juntar ao valor remu
nerável e ao valor depreciável das instala
ções. 

Parágrafo 2.0 
- O reconhecimento de qual~ 

quer importância a ser adicionada à conta 
do capital, dependerá de verificação, pela 
Prefeitura, do capital realmente gasto pela 
Companhia com o serviço, ao fim de cada 
ano. 

Parágrafo 3.0 - Se as condições dos mer
cados financeiros forem análogas às atuais, 
as taxas serão calculadas, quando revistas, 
para que produzam a remuneração média de 
dez por cento (10%) sôbre o capital re
colhido. A remuneração poderá, na reali-

da de, variar até doze por cento (12%). O 
excesso de lucros sôbre doze por cento 
(12%) do capital, deverá ser levado à conta 
do fundo de reserva, que será empregado, 
quando necessário, para completar a soma 
exigida para distribuição de oito por cento 
(8%) de remuneração, nos anos de menor 
receita, quer passados quer futuros, duran
te cada período de vigência das taxas, ou 
para construção de obras novas; neste úl
timo caso, tal excesso não poderá ser levado 
a conta de capital, para fim de remune
ração. 

Parágrafo 4.0 - Durante o próximo perlo
do de quatro (4) anos de vigência das taxas 
fixadas neste contrato, a conservação e as 
renovações serão tratadas pela forma se
guinte: 

A despesa anual de conservação corren
te não deverá exceder de sessenta mil réis 
(60$000) papel, por telefone em funciona
mento. 

Para as despesas d~ renovação, constl
tituir-se-á um fundo de renovação, forma
do, anualmente, com a quantia de seis por 
cento ( 6%) do valor da propriedade depre
ciável reconhecida pela Prefeitura. Estas 
despesas de conservação e de renovação fi. 
carão subordinadas, para o período de qua
tro (4) anos de vigência das taxas ora fi
xadas, à base global de oito por cento (8%) 
sobre o valor da propriedade depreciável, 
feita a conversão ao câmbio médio do ano. 
A Prefeitura tomará na devida conside
a·ação os documentos ou demonstrações que 
a Companhia porventura apresente, no sen
tido de se modificar esta base global de oito 
por cento (8%), para conservação e reno
vação reunidas, como consequência de serem 
as despesas de conservação, na sua maio
ria, feitas em papel, e as de r'enovação 
feitas grande parte em ouro. O reconheci
mento de qualquer despesa, para ser lança
da à conta de renovação, dependerá de ve
rificação, feita pela Prefeitura, ao fim de 
cada ano. 

Parágrafo 5.0 - Consideram-se despesas 
de custeio, entre as quais predominam as de 
vencimentos do pessoal, as seguintes: 
DESPESAS DO TRAFEGO: 

a) - Superintendência: 
1 - ordenados e despesas com o pessoal 
2 - despesas de escritório 
3 - aluguéis de postes e dutos que não 

tenham sido pagos pela Companhia 
em sua conta de capital 

4 - miscelânia 
b) Ordenados e despesas com as te
lefonistas 
c) Despesas das Estações Centrais; 

1 - nos refeitórios e sala de descanso 
2 - na escola das telefonistas 
3 - custo da energia elétrica 
4 - custo dos papéis e impressos 
5 - serviço de mensageiros 
6 - diversas 

dJ - Custeio dos telefones públicos 
e) - Despesa do escritório técnico 



DESPESAS COMERCIAIS: 

1 - ordenados 
2 - despesas de escritório 
3- anúncios 
4 - lista de assinantes 

DESPESAS GERAIS: 

1 - ordenados e despesas com o pessoal 
superior e com o de escritório 

2 - despesas de escritório 
3 - despesas judiciárias 
4 - indenizações pagas 
5- seguros 
6 - pensões legais ou permitidas pela 

Prefeitura 
7 - despesas de papelaria e tipografia 
8 - subscrições filantrópicas 
9 - impostos 

10 - cota para despesa da Casa Matriz 

Parágrafo 6.0 - Como nestas despesas de 
custeio, uma parte é determinada por 
serviços comuns ao tráfego das instalações 
locais do Município e ao da rêde interur
bana, fica estabelecido que, do custeio anual 
verificado, será deduzida uma cota repre
sentada, para o primeiro período de quatro 
(4) anos que se seguir à assinatura dêste 
contrato, por uma porcentagem da receita 
bruta produzida pelos chamados interur
banos originados no Município da Capital, 
a determinar dentro do primeiro mês dêste 
período, por acôrdo entre a Preefitura e a 
Companhia. 

Durante êste período de quatro (4) anos, 
procurar-se-á verificar se é justa a por
centagem adotada, ou se ela deve ser modi
ficada, para o período dos seguintes cinco 
(5) anos. Caso não se tenham elementos 
para justificar essa modificação, continua
rá em vigm a mesma porcentagem, para o 
período de cinco (5) anos acima referido. 

:ll:ste critério prevalecerá em todos os pe
ríodos de revisão de taxas. 

CLAUSULA 27.a 

Parágrafo 1.0 - A Companhia entregará 
à Prefeitura, em cada ano, três (3) exem
plares dos relatórios, apresentados às res
pectivas assembléias-gerais, pelas emprêsas 
com as quais ela e&teja diretamente rela
cionada. 

Parágrafo 2.0 - A Companhia obriga-se 
,a mandar imprimir, à sua custa, o presente 

' contrato, fornecendo quinhentos (500) exem
plares ao arquivo da Prefeitura. 

E, para constar, lavrou-se o preesnte ter
mo que é assinado pelo sr. Prefeito e por 
"Sir" Alexander Mackenzie, assinando-o 
também, coam testemunhas, os srs. Luis Cin
tra e Antônio Aimoré Pereira Lima, depois 
de pag·os os selos federal de quatro contos 
de réis e o estadual de três mil réis, como se 
vê das estampilhas abaixo inutilizadas, e 
os emolumentos municipais, na importância 
de 2:000$000, conforme consta da série 
n.0 452,. n.0 20 da Diretoria da Receita, desta 

data. Eu, Gastão Pereira, segundo escritu
rário da Dlretmia do Exr;ediente, lavrei êste 
têrmo. Valem as entrelinhas que dizem gra
tuitamente, "de", "pelo último" "cento", 
"média", respectivamente, às páginas 50v., 
152v. e 154 dêste livro. Gastão Pereira, Con
fere. O Diretor interino do Expediente, Es
tevão Sousa Júnior. E eu, Diretor-Geral, o 
subscrevo. Luís Tavares J. Pires do Rio, Ale
xander Mackenzie, Luís Cintra, Ant. Aimoré 
P. Lima. 

TERMO DE ACORDO FIRMADO PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAU
LO E PELA COMP ANUlA TELEFôNICA 
BRASILEIRA, SOLUCIONANDO AS DI
VERGltNCIAS ENTRE AS PARTES E DIS
PONDO, CONCOMITANTEMENTE, SOõitt: 
A REVISÃO DE TARIFAS E AMPLIAÇÃO 
DA REDE DE SERVIÇOS TELEFôNICOS 

DO MUNICíPIO DA CAPITAL 
Aos vinte e cinco dias do mês de agôsto 

de mil novecentos e qu.arenta e um, na Pre
feitura do Município de São Paulo, onde se 
achava presente o sr. Prefeito Municipal, 
Dr. Francisco Prestes Maia, presente o Di
retor-interino do Departamento do Expe- · 
diente e do Pessoal, Sr. Paulo Teixeira No
gueira, aí compareceram os Srs. Carlos Pa
checo Fernandes e Josias Cleto, represen
tantes legais da Companhia Telefônica Bra
sileira, o primeiro, de acôrdo com procura
ção arquivada na repartição competente des
ta Prefeitura e o segundo, conforme pro
cm·ação que neste ato exibe, para o fim de 
assinar o presente têrmo de acôrdo, solu
cionando as divergências entre as partes e 
dispondo, concomitantemente, sôbre a re
visão de tarifas e ampliação da rêde de ser
viços telefônicos do Município da Capital, 
devidamente aprovado pelo Exmo. Sr. Inter~ 
ventor Federal, Dr. Fernando de Sousa Cos
ta, tudo conforme consta do Processo Admi
nistrativo n.0 39.541, de 1941, sob as seguin
tes cláusulas: 

I - Novas taxas - a Prefeitura autoriza 
a adoção do serviço n~edido por telefonemas 
e a elevação das tarifas, de conformidade 
com o quadro abaixo especificado, ficando, 
entretanto, tal autorização condicionada à 
prestação, concomitante, dos serviços a que 
se obriga a Companhia, pelo presente. 1) -
Rêde-Geral - a) - Residências - Rs. 
37$500 por mês, sem Ilmitação de chamados; 
bl. - Profissôes liberais: - Rs. 40$000 por 
mês, com direito a 75 chamados; os 100 cha
mados seguintes a $400 cada um; os 50 
chamados seguintes a $150 cada um e os res
tantes a $100; limite máximo: - Rs 80$000 
por mês - c) - Negócios "A" e "B" - Rs. 
55$000 por mês, com direito a 150 chamados; 
os 200 chamados seguintes a $200; os 50 cha
mados seguintes a $150 e os restantes a $100; 
limite máximo: - Rs. 110$000 por mês. -
d) - Extensões: Rs. 9$000 para tôcfas as 
classes. - 2) - Rêdes locais - a) Resi
dências: Rs. 25$000, sem limite de chama
dos; - b) Negócios: - Rs. 30$000, com di
reito a 75 chamados; os 150 chamados se-



guintes a $200; e os restantes a $100. - li
mite máximo: Rs. 60$000 por mês. - c) -
Extensões: Rs. 9$000 por mês, para tõdas as 
classes. 3) - Telefones Públicos: - a) Rs. 
55$000, com direito a 150 chamados; e os 
chamados restantes a $200. § 1.0 - Outras 
Taxas: - Continuam em vigor e sem alte
rações tôdas as demais taxas contidas no 
contrato e que não estejam esr;ecificada
mente modificadas por êste acôrdo. - § 2.0 

- Taxas r:a·ovisórias - atendendo ao fato da 
gTande demora para a instalação dos apa
relhos medidores, que ainda deverão ser 
encomendados nas fábricas, a Prefeitura au
toriza a Companhia a cobrar a partir de 
1.0 de outubro do corrente ano, as taxas 
atualmente em vigor com o acréscimo de 
10$000 por mês em cada classe de assinatura. 
Essas taxas provisórias serão substituídas 
pelas definitivas à proporção em que forem 
sendo instalados os aparelhos merlirlores. 
Excetuam-se as taxas referentes a te'ie::'ones 
de residências, que entram em vigor na mes
ma data, de modo definitivo, observando, 
porém em ambos os casos, o disposto no 
número quatro (IV), suas alíneas e r:arágTa
fos. § 3.0 

- Cobrança de taxas - a cobran
ça da taxa de residência e a da parte fixa de 
outras classes de assinaturas, será feita por 
mês, adiantado, enquanto que a parte va
riável será cobrada no mês seguinte, sem 
prejuízo do que dispõe o contrato · em sua 
cláusula 20. a n.O I, letra "f", em r~lação às 
assinaturas novas. - § 4.0 - Registro dos 
chamados àos Telefones Püblicos - o Re
g·istro dos chamados dos telefones públicos 
passará a ser feita. r:or meio de contadores 
comuns de serviço medido. - § 5.0 - Ins
talação dos T~efones Püblicos - Os tele
fones públicos·· serão instalados a pedido dos 
interessados cujos estabelecimentos tenham 
as necessárias condições de decôro e higie
ne, ou por iniciativa da Companhia, quan
do esta verificar que a localização de qual
quer telefone seja tal que venha permitindo 
infrações da cláusula 20.a, n.0 11, letra "i", 
prevista pelo contrato vigente. A responsa
bilidade que possa advir da prática de tais 
medidas, caberá exclusivamente à Compa
nhia. - 11 - Vigência das tarifas ora esta
belecidas - a fixação das tarifas retro re
feridas, é feita a título de conciliação sem 
prejuízo dos pontos de vista doutrinários de 
ambas as partes, atendendo ao fato da pró
xima regulamentação do artigo 147, da 
Constituição Federal, a qual poderá auto
rizar a revisão nos contratos de serviços 
públicos. - § único - No caso de não ser 
feita a regulamentação, a presente fixação 
de tarifas será observada até que deva, se
gundo o contrato de concessão vigente, ser 
feita nova revisão. - Ill - Comissão mista 
e Juizo Arbitral - Dentro de 30 dias a con
tar da data dêste termo será constituída 
uma comissão mista, de representantes da 
Prefeitura e da Companhia, para estudo e 
solução das questões em suspenso ou objeto 
de divergências, relativas à escrituração e 
prestação de contas dos Serviços Telefô-

nicos, enunciados no início dêste têrmo. ~ 
§ ünico - As questões, referidas no item 
anterior, que não forem resolvidas dentro 
ele 30 dias, depois de submetidas à Comissão, 
serão dirimidas em definitivo, por um Juizo 
Arbitral, constituído de representantes de 
cada uma das partes e de um desempatador, 
por estas indicado. IV - Obrigações mí
nimas ora assumidas pela Companhia -
A Companhia se obriga: a) - a adquirir o~ 
materiais necessários e a fazer as insta
lações de dutos e cabos bem como a amplia
ção e redisposição do seu aparelhamento 
interno e externo, para que atê 31 de janeiro 
de 1942 tenham sido criadas novas faci
lidades a fim de serem atendidos novos assi
nantes em diversas áreas de sua rêde, no 
mínimo, nas seguintes quantidades: 400 na 
área da Estação "5"; 1.500 na área da Esta
ção "7'', 750 na área da estação "8", 200 
na área ela Estação "-Tatuar;é". - b) -
a criar e manter facilidades em outras 
áreas da cidade para· que sejam atendi
dos novos assinantes da seguinte manei
rr·a: 1. 500 nas áreas das Estações "2" e 
"3"; 1.000 na área da Estação "4". Fica as
sim entendido que a Companhia estará apa
relhada para atender até 31 de janeiro de 
1942, a 5 350 novas instalações na cidade de 
São Paulo. cJ - A executar um programa 
de melhoramentos e ampliações de serviços, 
habilitando-se a satisfazer, no mínimo, !l.OS 
números de pedidos de ligação abaixo indi
cados e nos prazos aí fixados, salvo motivo 
de fôrça maior, devidamente comprovados: 
6.000, dentro de 24 meses; mais 7.000, dentro 
de 30 meses; mais 7.000 dentro ele 32 meses. 
Os prazos estabelecidos acima serão conta
dos da data da assinatura do presente têr
mo. 9 1.0 - Dentro de 30 meses após a data 
da assinatura dêste têrmo terá a Companhia 
introduzido o serviço automático em tôdas 
as "Estações" e aparelhos da Rêde-Geral 
desta Capital. - § 2.0 - Com o estabele
cimento das instalações supra-referidas, se
gundo as informações prestadas pela Com
panhia à Prefeitura, será restabelecida a 
normalidade na prestação de serviços tele
fônicos da Capital. - § 3.0 

- As taxas de 
serviço medido só entrarão em vigor depois 
do aviso prévio da Companhia ao público, 
com quinze dias de antecedência no mínimo, 
e uma vez instalados os contadores ele cha
mados e realizados os trabalhos previstos no 
número IV letra "a". - - § 4.0 

- Para 
efeito da aplicação das taxas referidas no 
parágrafo anterior, deverá a Companhia 
comunicar à Pref!ütura o término dos tra
balhos aí mencionados e, para a vigência 
das taxas provisórias (n.0 I, § 2.0 ), obriga-se 
a apresentar à Prefeitura, até 1.0 de setem
bro de 1941, os comprovantes dos pedidos 
de aparelhamentos necessários à execução 
do seu plano de ampliação e melhoramento 
mínimo. - § 5.0 - Todos os pedidos de te
lefones, dentro da Rêde-Geral e não aten
didos pela Companhia, doravante feitos, 
serão anotados em três vias, sendo uma 
entregue ao pretendente, outra à Prefeitu-



ra, para o devido contrôle, ficando a res
tante com a companhia - § •8.0 - Por não 
cumprimento de qualquer das obrigações 
que assumiu, referente à prestações de ser
viços, relativos a ampliação de sua rêde, 
ficará a Companhia sujeita a multas, apli
cadas do seguinte modo: - 1:000$000 por dia 
de retardamento, durante os 10 primeiros 
dias; 2:000$000, por dia, ct.o 11.0 ao 20.0 dia; 
3:000$000, por dia, do 21.0 ao 30.0 dia; 
4:000$000, por dia, do 31.0 ao 40.0 dia; 
5:000$000, por dia, do 41.0 em diante. - V 
- Desistência das Questões - A companhia 
aceitando as condições dêste acôrdo, desde 
já desiste dos procedimentos administra
tivos ou jucliciais intentados e relativos ao 
objeto do mesmo. Por outro lado, a Prefei
tura, também, desiste de qualquer procedi
mento r;ara a imr;osição de multas contra a 
Companhia, pelas possíveis demoras em 
atender novos pedidos de instalação de te
lefones nas zonas onde a insuficiência de 
rêde fôr comprovada, uma vez seja, rigo
rosamente, executado r;ela Comranhia o 
programa mínimo de ampliação dos servi
ços. - Fiscalização - Incumbe à Prefeitu
ra, pelos seus órgã·os competentes,· a fisca
lização do exato cumprimento, pela Com
panhia Telefônica, do presente têrmo. -
IV - Continua em vigo,r o atual contra
to de concessão. O presente têrmo lido 
e achado conforme, vai devidamente as
sinado pelos representantes das r:artes in
teressadas, e pelas testemunhas, S•enhores: 
Luis Hermann Keller e Arsênio Tavolie
ri. Eu, Júlia Padovani, 4.0 escriturário 
da Secção de Expediente do Departamen
to do Expediente e do Pessoal, lavrei o pre
sente têrmo, que deixa de ser selado, à 
vista do disposto no artigo 32, letra "e" de 
Constituição Federal de 10 de novembro de 
1937. Em tempo: A procuração que acredita 
o sr. Josias Cleto como representante da 
Cmnpanhia Telefônica acha-se anexa pnr 
certidão do 8.0 Tabelionato desta Capital, 
a fls. 2 a 5 do processo administrativo 57.345, 
de 1940. - E para constar eu, Júlia Pado
vani, 4.0 EEcriturário da Secção do Expe
diente do Departamento do Expediente e 
do Pessoal fiz o acréscimo acima. E eu, Pau
lo Teixeira Nogueira, Diretor-interino do 
Departamento do Expediente e do Pessoal o 
conferi e assino. Francisco Prestes Maia. 
Carlos Pacheco Fernandes. Josias Cleto, Ar
senio Tavolieri. Luís Hermann Keller. Pelo 
recibo n.0 57.047, de 27 de agôsto de 1941, 
pagou 5$500 (cinco mil e quinhentos réis) 
de emolumentos, 27-8-1941 - Júlia Pado
vani. 

«C» 
'l'il:H.MO DE ACôRDO CELEBRADO EN
TRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SAO PAULO E A COMPANHIA TELEFó
NICA BRASILEIRA DISPONDO SóBRE 
A REVISAO DE TARIFAS E AMPLIA
(!AO DA Rll:DE DOS SERVIÇOS TELE
FôNICOS NO MUNICíPW DA CAPITAL 

Aos vinte e três dia.s do mês de janeiro 

de mil novecentos e cinquenta e um, na 
Prefeitura do Município de São Paulo, onde 
se achava o sr. Prefeito Municipal, dr. Lineu 
Prestes, presente o Diretor do Departamento · 
do Expediente do Pessoal, sr. Hedair Labre 
França, que êste tênno subscreve, ai compa
receram os srs. Carlos Pacheco Fernandes e 
Carlos Reis Filho, representantes legais da 
Companhia Telefônica Brasileira, com pro
curações arquivadas na repartição compe
tente desta Prefeitura, para o fim de assi
nar o pre~ente têrmo de acôrdo, dispondo 
concomitantemente sôbre a revisão de ta
rifas e ampliação da rêde dos serviços te
lefôn:cos no Município da Capital em cum
primento à cláusula 20.a, número IV, do 
contrato de concessão em vigor e de confor
midade com os estudos constantes do pro
cesso administrativo n.0 46'.040, de 1950. O 
acôrdo sôbre a revisão de tarifas e ampl~
ção dos serviços obedecerá ãs seguintes 
cláusulas: 

I - Fica aprovada tt revisão das tarifas 
do serviço telefônico, a vigorar de 1.0 de fe
vereiro de 1951 e de conformidade com o 
quadro espec:ficado no final dêste têrmo, 
condicionando-se esta autorização ao cum
primento das obrig·ações aqui estipuladas. 

II - A fixação de tarifas acima referida 
é feita a título de conciliação, sem prejuízo 
dos pontos de vista dourinários sustentados 
pela Prefeitura ou pela Concessionária, 
atendendo ao fato da próxima regulamen
tação do art. 151 da Constituição Federal, 
a qual poderá autorizar a revisão dos con
tratos de serviços públicos. 

Parágrato único - No caso de não ser 
feita a reg·ulamentação, a presente fixação 
de tarifas será observada, até que deva, 
segundo o contrato de concessão vigente, 
ser feita nova revisão. 

III - A Companhia Telefônica Brasileira, 
para atender aos pedidos de instalação de 
telefones registrados, fica obrigada a exe
cutar, dentro dos prazos especificados, o pro
grama de obras que a seguir se reproduz: 

a) - As novas estações automáticas "7" 
e "70", com capacidade para 16.000 unhas 
estarão concluídas até o fim do corrente 
mês. A partir dessa data serão atendidos 
pela ordem cronológica, na área dessa es
tação, os pretendentes a telefones p~ra o~ 
quais não existam empecilhos relatiVos a 
rêde externa de cabos. Fica, porém, enten
dido que, dentro de quatro meses, após a 
inauguração das referidas estações, sua rêde 
externa deverá estar preparada, de modo 
que os pedidos registrados possam _ser todos 
atendidos na ordem cronologJCa, nao poden
do a Concessionária alegar falta de cabo 
para êsse fim. Do equipamento intern? das 
referidas estações será utilizado um numero 
de linhas suficiente para atender a assman
tes da estação manual "7", de modo que 
esta permaneça com o máximo de 6.000 assi
nantes todos beneficiados com o serviço te
lefõnic~ individual, salvo os que solicitarem. 
linha conjunta, conforme estabelece o con
trato de 1926, não podendo, entretanto, em 



i)aso algum ser ultrapassado o limite má
ximo de assinantes aqui estabelecido; 

b) - A estação "6", que passará a ter o 
prefixo "36", estará completada até 30 de 
JUnho do corrente ano, com 3.000 novos ter
minais, de modo a poder ser inaugurada na 
primeira quinzena de julho. Até a mesma 
data, terá a Companhia estendido os cabos 
e linhas porventura necessários, a fim de 
que os pedidos de ligação registrados pos
s::;m ser atendidos na ordem cronológica, 
n~? podendo ser alegada falta de disponi
billdade no equipamento externo· mas nas 
zonas indicadas no plano de e~tensão de 
cabos que a Companhia submeterá à apro
vação da Prefeitura dentro de 90 (noventa) 
dias, tais pedidos serão atendidos nos pra
zos estabelecidos para realização do referido 
plano, prazos êsses que não deverão exce
der de 15 (quinze) meses a contar da data 
da aprovação da Prefeitura; 

cl - A nova estação "35", com capaci
dade para 10.000 linhas estará concluída 
em fins de junho de 195l de modo a poder 
ser maugurada na primeira quinzena de 
julho. Até a mesma data terá a Companhia 
estendido os cabos e linhas porventura ne
ceEsários, a fim de que os pedidos de liga
ção registrados possam ser atendidos na or
dem cronológica, não podendo ser alegada 
falta de ttparelhamento externo· nas zona~ 
indicadas no plano de extensão de cabos 
que a Companhia submeterá à aprovação 
da Prefeitui·a dentro de 90 (noventa) dias 
tais pe.didos serão atendidos nos prazos es~ 
tabelecJdos para realização do referido pla
no, prazos esses que não poderão exceder 
de 24 (vinte ~- quatro) meses a contar da 
data da apmvação da Prefeitura; 

d) - Para atender a pretendentes situa
dos. ~as áreas das estações "8" e estações 
satelites "3-0" e "5-0" serão destinadas 4.000 
linhas, sendo 2.000 para a primeira e 1.000 
para cada uma das segundas, as quais serão 
ligadas a qualquer uma das estações a que 
se referem os itens "a", "b" e H c", devendo 
a Companhia, parà isso, estender cabos e 
fazer os remanejos que forem necessários; 

e) - Até fins de dezembro de 1951 a 
Com11anhia terá instalado as 700 linhas já 
recebidas para as estações satélites, fican
do essas estações com seu equipamento de 
1.000 linhas completado. Nesse mesmo prazo 
terá a Concessionária estendido os cabos 
'e linhas que forem necessários na área de:s
sas estações, para utilizar êsse equipamento 
adicional, atendendo, na ordem cronológica, 
os pedidos de ligação registrados; 

f) - O equipamento interno de tõdas as 
atuais estações será completado no prazo de 
17 (dezessete) meses, a contar da vigência 
dêste acõrdo, de modo a poder fornecer li
nhas individuais a todos os assinantes. Se
rão avisados, então, por escrito, os que têm 
ligação em conjunto, para que declarem, 
também por escrito, se desejam linha indi
vidual, que lhes será proporcionada imedia
tamente; 

g) - A nova estação "80", com capaci
dade para 10.000 linhas, cujo equipamento 
já foi encomendado, deverá estar pronta 
para ser inaugurada em dezembro de 1952. 
Até essa data, a rêde externa deverá estar 
preparada, naquele setor, para que, em 
ocasião oportuna, a Concessionária não ale
gue falta de disponibilidade, ao ter que 
atender aos pedidos de ligação registrados; 

h) - Será criada uma estação automá
tica com um total de 10.000 linhas, para 
servir o distrito de Santo Amaro, de acôrdo 
com a planta já apresentada à Prefeitura 
pela Concessionária, a qual será inaugurada 
em junho de 1953. Até a mesma data, a 
Companhia terá preparado a rêde externa, 
a fim de ligar à futura estação os atuais 
assinantes daquêle distrito, bem como aten
der aos pedidos de ligação registrados na
quela zona do Município. A instalação de 
que trata esta alinea não importará em 
qualquer alteração nem terá a menor reper
cussão nas condições • referentes ao perí
metro desta Capital objeto do contrato de 
concessão em vigor; 

i) - Até fins de 1953, a Companhia terá 
instalado mais 13.000 linhas individuais, 
que serão localizadas de acôrdo com as con
veniências técnicas da rêde externa de cabos, 
de modo a atender às necessidades existen
tes nas áreas de tôdas as estações, inclusi
ve as estações satélites: 

j) - Até abril de 1955, a Companhia ter!\ 
instalado mais 4.000 linhas nas estações "7" 
e "70" atendendo com êsse equipamento e 
o de outras estações aos assinantes da es
tação manual "7", que será definitivamente 
extinta a partir dessa instalação; 

k) - A Companhia instalará os telefo
nes públicos que forem requisitados pela 
Prefeitura. Essa poderá exigir que tais apa
relhos se distribuam pelo Município, de for
ma que, num raio de um quilômetro, ··haja 
sempre, pelo menos, um. Para essas insta
lações, a Prefeitura fornecerá o local e o 
guarda, para fiscalizar o uso do aparelho. 
A Companhia fará a instalação por conta 
própria, cobrando da Prefeitura todos os 
chamados que excederem de 300. A renda 
proveniente do uso dêsses aparelhos caberá 
à Municipalidade. 

IV - Os pedidos de ligação de telefone 
continuarão a ser atendidos, na área de cada 
estação, pela ordem cronológica da data em 
que foram, ou forem formulados, fazendo-se 
exceção sõmente aos que se referirem a hos
pitais, médicos militantes e parteiras, far
mácias, repartições públicas e· mudanças, que 
poderão ter preferência sôbre as demais, 
mediante autorização da repartição fisca
lizadora. - A partir de abril de 1951 a 
Companhia, na execução do programa es
pecificado na cláusula III, será obrigada 
a fazer, no mínimo, 1:500 ligações novas 
por mês, de modo a realizar 9.000 ligaçoes 
por semestre, não se incluindo nesse número 
os assinantes transferidos em virtude dos 
remanejos a que se referem as alineas da 
cláusula III; 



V - Executado o plano de ampliação da 
rêde, especificado na cláusula III, exceto no 
que se refere à estação manual "7", ficará 
normalizado o serviço telefônico da Capital. 
Se isw não acontecer, a Companhia deverá 
fazer os acréscimos que forem necessários, 
para alcançar êsse objetivo. Por normali
zação do serviço se entenderá a capacidade 
de a Companhia poder atender a qualquer 
pedido de ligação ou mudança de telefone, 
nos prazos e condições previstos no contrato 
de 1926, e de manter, no equipamento in
terno de cada estação, uma reserva de li
nhas no mínimo de 5% (cinco por cento) 
da respectiva capacidade total. Fica, assim, 
esclarecido que, normalizada a situação do 
serviço telefônico, a falta de capacidade 
disponível na rêde a que se refere a cláu
sula 8. ". alínea "k" do Contrato de 1926, se 
limitará, apenas, à deficiência nos cabos de 
distribuição, ficando, outrossim, fixado em 
três meses, o r:razo para ser suprimida essa 
deficiência na zona considerada. 

VI - Se a Companhia tiver dificuldade 
em obter os materiais necessários para exe
cução de plano de ampliação e melhora
mento da rêde telefônica, a que se retere 
a cláusula III, em virtude de estado de 
guerra que importe em restrições à impor
taç&o de materiais dos países que foram 
encomendados, deverá ela recorrer a outros 
.:entras produtores, só podendo alegar essa 
dificuldade como escusa para se eximir das 
obrigações assumidas, se encontrar fechados 
os demais mercados. No caso de se verificar 
a hipótese aventada na presente cláusula 
os prazos estabelecidos para o cumprimento 
das referidas obrigações serão revistos por 
acôrdo entre a Prefeitura e a Companhia. 

VII - Pela infração de quaisquer das 
cláusulas do presente têrmo de acôrdo fi
cará a Companhia sujeita às penalidades 
previstas no contrato, reajustadas as im
portâncias ali fixadas ao valor da moeda 
apurado no momento de infração, de acõrdo 
com os índices de desvalorização elabora
dos pela repartição municipal competente. 

VIII - Incumbe à Prefeitura, pelos seus 
órg:ios competentes, a fiscalização do exato 
cumprimento, pela Companhia Telefônica, 
do presente têrmo. 

IX - Continua em vigor o atual contrato 
de concessão. Tarifas a que se refere a cfáu
sula I dêste têrmo de acôrdo: Na Rêde
Geral - Residências: - Serviço Manual -
Cr$ 60,00 por mês sem limitação de chama
.das. Serviço Automático - Cr$ 83,30 por 
mês sem limitação de chamadas. Profissões 
Liberais: Serviço Manual: Cr$ 80,00 por mês 
- sem limitação de chamadas. Serviço Au
tomático, Cr$ 70,00 por mês, com direito a 
WJ chamadas; as 75 chamadas seguintes a Cr$ 
0,35 cada; as 75 chamadas Eeguintes a Cr$ 
0,30 cada; D.S chamadas restantes a Cr$ 0,20 
cada. Negócios: - Serviço Manual - Classe 
"A" - Cr$ 125,00 por mês - sem limitação 
de chamadas. Classe "B" - Cr$ 140,00 por 
mês - Eem limitação de chamadas. Serviço 
Automático - Telefone não acessível ao 

público - medido - Cr$ 90,000 por mês, 
com direito a 150 chamadas; as 250 cha
madas seguintes a Cr$ 0,35 cada; as 250 
chamadas seguintes a Cr$ 0,30 cada; as 
chamadas 1estantes a Cr$ 0,20 cada. Negó
cios - Telefone acessível ao público - Cr$ 
90,00 por mês, com aireito a 150 chamadas; 
as chamadas restantes a Cr$ 0,40 cada. Nao 
Rêdes Locais: - Serviço Ilimitado - Re
sidências: - Cr$ 50,000 por mês. Negócios: 
- Cr$ 80,00 por mês. Serviço Medio 
Negócios: - Cr$ 60,00 por mês, com direito 
a 100 chamadas; as 75 chamadas seguintes 
a Cr$ 0,35 cada; as 75 chamadas seguintes 
a Cr$ 0,30 cada; as chamadas restantes 
a Cr$ 0,20. Na Rêde-Geral e nas Rêdes Lo
cais - Extemão: - Assinatura, Cr$ 17,50, 
para tôdas as classes. Jóia de instalação 
para telefones de linha g·eral, Cr$ 150,00. 
Jóia de instalação para telefones de exten
são, Cr$ 100,000. Taxa de mudança de um 
aparelho de um ediJiclo para outro, Cr$ 
100,00. Taxa de mudança de um aparelho 
de uma sala para outra dentro do mesmo 
edifício, Cr$ 50,00. Taxa de mudança de 
lugar do aparelho na mesma sala, Cr$ 25,00. 
Transfe1·ência de responsabilidade de assi
natura, Cr$ 50,00. - Chamada entre uma 
Rêde Local e a Rêde Geral e vice-versa, 
Cr$ 1,00 cada, com direito a 5 minutos de 
comunicação. Chamada local em aparelho 
público, Cr$ 1,00, com direito a 5 minutos 
de comunicação. Outras Taxas: - A cota 
adicional de assinatura estabelecida na cláu
sula 20.a, n. 0 III, § 1.0 , da letra "!c", será de 
Cr$ 120,00 por ano para cada uma das su
cessivas faixas de um (1) quilômetro. A 
compensação adicional, estabelecida na êláu
sula 20.a, n.0 III, § 2.0 da letra "k" primeiro 
parágTafo do item I, correspondente ao custo 
do serviço Ielativo à linha além do ponto 
ocupado pelo último dos cinco (5) pri
meiros postes, não poderá exceder de Cr$ 
2.000,00 por hectômetro. A compensação adi
cional, estabelecida na cláusula 20'' n.0 

III, § 2.0 da letra "!c", segundo parágrafo 
do item I, não poderá exceder de Cr$ 500,00 
por hectõmetro. As taxas para aparelhos 
de mesa, monofones de parede e monofones 
de mesa r:ermanecerão inalteradas. O pre
sente têrmo, lido e achado conforme, vai 
devidament.e assinado pelos representantes 
das p&rtes interessadas e pelas testemunhas, 
senhores Arsênio Tavolieri e João Alves 
Mota. Eu, Juvenal de Oliveira Castro, es
criturário padrão "H" da Secção do Expe
diente do Departamento do Expediente e 
do Pessoal, da Secretaria de Negócios Inter
nos e Jurídicos, lavrei o presente têrmo, de
clarando-o isento de selos de acôrdo com o 
art. 15, § 5.0

, da Constituição Federal, tendo 
sido pagos os emolumentos municipais de 
Cr$ 5,50, conforme recibo n. 0 418.104, de 23 
de janeiro de 1951. Em tempo: ressalvo a 
entrelinha "por mês". Juvenal de Oliveira 
Castro. Eu, Hedair Labre França, Diretor 
do Departamento do Expediente e do Pes
soal, conferi e subscrevo (a.) Lineu Pres
tes - Carlos Pacheco Fernandes - Carlos 



Reis Filho 
ves Mota. 

Arsênio Tavolieri - João AI-

T~RMO DE ADITAMENTO 

Ao 1.0 dia do mês de outubro, de 1951, na 
Prefeitura do Município de São Paulo, onde 
se achava o Prefeito Municipal, Dr. Ar
mando Arruda Pereira, presente o Dire
tor substituto do Departamento do Expe
diente e do Pessoal, Sr. Oscar Barreto, que 
êste têrmo subscreve, aí compareceram os 
srs. Dr. Carlos Pacheco Fernandes e Carlos 
Reis Filho, representantes legais da Com
panhia Telefônica Brasileira, com procura
ções arquivadas na repartição competente 
desta Prefeitura, para o fim de assinar o 
presente têrmo de aditamento, em virtude 
do qual, mantidas as demais cláusulas, pas
sará a ter a redação seguinte, a cláusula 
IV do têrmo de acôrdo celebrado entre 
esta Municipalidade e a referida Companhia 
Telefônica Brasileira, assinado em 23 de 
janeiro do corrente ano, e que dispõe sôbre 
a revisão de tarifas e ampliação da rêde dos 
serviços telefônicos no Município da Capi
tal: - "IV Os pedidos de ligação de tele
fone continuarão a ser atendidos, na area 
de cada estação, pela ordem cronológica da 
data em que foram, ou forem formulados, 
fazendo-se exceção somente aos que se re
ferirem a hospitais, médicos militantes e 
r~arteiras, farmácias, repartições públicas e 
mudanças, que poderão ter preferência sõ
bre os demais, mediante autorização da 
rer;artição fiscalizadora. A juízo exclusivo 
do Prefeito, terão ainda, prioridade as li
gações de télefones destinados às autori
dades civis ou militares, membros do po
der legislativo, repartições públicas e ou
tros que, pela finalidade a que se desti
nem, justifiquem a preferência que fôr de
terminada. A partir de abril de 1951 a 
ComJ:anhia, na execução do programa es
pecificado na cláusula III, será obrigada 
a fazer, no mínimo, 1.500 ligações novas por 
mês, de modo a realizar 9.000 ligações por 
semestre, não se incluindo neste número os 
assinantes transferidos em virtude dos re
manejos a que se referem as alíneas da 
cláusula III. O presente têrmo, lido e acha
do conforme, vai devidamente assinado pe
los representantes das partes e pelas teste
munhas, Srs. Renato de Luccia e Carlos 
da Silva Barreto. Eu, Newton de Oliveira, 
escriturário padrão "F" da Secção do Ex
pediente do Departamento do Expediente e 
do Pessoal da Secretaria de Negócios In
ternos e Jurídicos, o lavrei, declarando-o 
isento de sel·os de acôrdo com o art. 15, § 5.0 , 

da Constituição Federal, tendo sido pagos 
os emolumentos munic:pais de Cr$ 5,50, con
forme recibo n.O 426.437, de 1.0 de outubro 
de 1951. Em tempo: Ressalvo as entre
linhas "Filho" e "Dr." Newton de Oliveira. 
Eu, Oscar Barreto, Diretor substituto do De
partamento do Expediente e do Pessoal, o 

conferi e subscrevo. (aa) - A. de A. Pereira. 
- Carlos Pacheco Fernandes. - Carlos Reis 
Filho. - Renato de Luccia. - Carlos da 
Silva Barreto. 

"e" 

Tt!:RMO DE ADITAMENTO À CLAUSULA 
IV DO ACORDO DE 1951 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de abril 
de mil novecentos e cincoenta e cinco, na 
Prefeitura do Municfpio de São Paulo, onde 
se achava o Prefeito Municipal, Dr. William 
Sallem, presente o Diretor substituto do De
partamento do Expediente e do Pessoal, Sr. 
Juvenal de Oliveira. Castro, que êste têrmo 
subscreve, ai compareceram os Srs. Carlos 
Reis Filho e José Portugal Gouveia, repre
sentantes legais da Companhia Telefônica 
Brasileira com procuração arquivada na re
partição competente da Prefeitura, para 
assinar o presente têrmo de aditamento. 
Considerando que o acôrdo celebrado entre 
a Prefeitura Municipal de São Paulo e a 
Companhia Telefônica Brasileira, aos vinte 
e três dias do mês de janeiro de 1951, pres
supunha um desenvolvimento das instala
ções telefônicas capaz de fazer face às ne
cessidades crescentes do Município, normali
zando êsses serviços; considerando que a 
Companhia Concessionária, aleg·ando moti
vos de fôrça maior, objeto de verificação em 
andamento, ainda não fêz ampliações nas 
proporções constantes da cláusula V, do re
ferido têrmo de acôrdo; considerando que 
o atendimento dos pedidos de instalação de 
telefones pela ordem cronológica das ins
crições dentro da área de cada estação, não 
permite solução econômica do problema nas 
atuais circunstâncias; considerando que uma 
interpretação rigorosa da norma estabele
cida pela cláusula IV do acõrdo de 23 de 
janeiro de 1951 implica em retardar a pres
tação de serviço a muitos pretendentes e 
deixar parte das instalações da Companhia 
sem utilização, por longo período de tempo, 
até que se executem óoras em outras zonas 
do contrato; considerando que, no interêsse 
da coletividade, é necessário classificar me
lhor os pedidos que devem merecer priori
dade, aproveitando quanto antes as dispo
nibilidades da Concessionária; a cláusula 
IV daquele acõrdo passará a ter a seguinte 
redação: - "Cláusula IV - Os pedidos de 
ligação de telefones continuarão a ser aten
didos pela ordem cronologica de suas inscfi
ções, dentro de cada uma das áreas de dis
tribuição dos cabos. Parágrafo 1.0 - Aos 
órgãos competentes da Prefeitura serão 
franqueados fichários, cadastros e planos de 
instalações para a fiscalização do exato 
cumprimento do que dispõe esta cláusula, 
podendo ainda a Prefeitura, manter junto 
à Companhia os fiscais permanentes que 
julgar necessários. - § 2.0 

- Além de es
tabelecido no rarágrafo anterior, a Com
panhia Telefõnicot fornecerá àqueles órgãos, 
sempre que lhe fnrem solicitadas, plantas e 



informações relativas à capacidade efeti
va e às vagas de cada distribuição de cabo. 
Parágrafo 3.0 

- Terão prioridade sôbre a 
ordem cronológica aqui definida os pedidos 
referentes a: mudanças, hospitais, médkos 
e parteiras militantes, farmacias e reparti
ções públicas, mediante autorização de re
partição fiscalizadora. A juizo exclusivo 
do Prefeito ainda poderão ter prioridade 
ligações de telefones destinados: a altas 
autoridades civis ou militares, a membros 
dos poderes legislativos; a órgãos públicos 
ou particulares de interésse para a seguran
ça e a saúde da população; a serviços de 
utilidade pública, tais como transportes, 
energia elétrica, ág·ua, etc.; a telefones pú
blicos; a jornais, estações de rádio e tele
visão e outros que, pela relevância da fina
lidade a que se destinam justifiquem a pre
ferência que fôr determinada". Eu, Newton 
Lascaleia, chefe substituto da Secção do l!:x
pediente da Divisão do Expediente do De
partamento do Expediente e do Pessoal, la
vrei o presente têrmo o qual idlo e achado 
conforme, vai assinado pelas partes contra
tantes, que declaram firme e valioso bem 
como pelas testemunhas, Srs. Pedro João 
Luis Ricco e João Francisco Neto, Ex-vi do 
disposto no artigo 15, § 5.0 da Constituição 
Federal de 1946, o presente têrmo está isento 
do pagamento de selos, tendo sido pagos os 
emolumentos municipais de Cr$ 5,00 (cinco 
cruzeiros), conforme recibo n.0 506.780, de 
23 de abril de 1955. Eu, Juvenal de Oliveira 
Castro, Diretor substituto do Departamento 
do Expediente e do Pessoal, o conferi e 
subscrevi. (aal William Sallem - Carlos 
Reis Filho -- José Portugal Gouveia - Pe
dro João Luis Ricco - João de Francisco 
Neto. 

D.O. - n° 92 pág. 64 - Sexta-feira, 29 de 
abril de 1955. 

SECÇÃO 11 

DAS TAXAS 

Art. 257 - Fica a Companhia Telefônica 
Brasileira autorizada a aumentar, a titulo 
precário, até o máximo de 14% (catorze por 
cento), a partir de 1.0 de novembro de 1954, 
as atuais tarifas do serviço telefônico do 
Município de São Paulo, obedecidas as con
dições constantes desta lei. 

§ 1.0 
- :ll:sse aumento destina-se a for

necer à Companhia recursos que lhe permi
tam enfrentar os acréscimos que incidam 
sôbre as contas de operação do serviço tele
fônico do Município de São Paulo, resul
tante da elevação dos salários do acôrdo 
firmado, no Rio de Janeiro em 20 de outu
bro de 1954, entre a São Paulo Light and 
Power Company Limited e as companhias 
associadas, e os sindicatos representativos 
dos trabalhadores dessas emprêsas, homolo
gado, na mema data, pelo senhor Ministro 
do Trabalho, Indústria e Comércio. 

§ 2.0 
- Não se aplica o aumento autori

zado sôbre as tarifas relativas aos telefo-

nes públicos (Art. 1.0 da lei 11.0 4.065, de 
14-12-1954). 

Art. 158 - Em nenhuma hipótese o es
tabelecimento definitivo de novas tarifas 
poderá prejudicar o aumento de salário 
de que trata o acôrdo mencionado no pará
grato primeiro do artigo anterior. (Art. 2.0 

da lei 11.0 4.605, de 14-]2 .. 1954). 
Art. 259 - As importâncias produzidas 

pelo aumento de tarifas ora autorizado e a 
sua aplicação, exclusivamente na melhoria 
de salários e abono de Natal, serão escri
turadas em separado e verificadas pela Pre
feitura. 

Parágrafo único - Na próxima revisão 
tarifária que se fizer, nos têrmos do con
trato de concessão, os eventuais superavits 
.será>o considerados para o efeito de redu
zir as novas tarifas em proporção nf"ces
sária à absorção do excesso verificado. (Art. 
3.0 da lei n.0 4.605, de 14-12-1954). 

LETRA «A» 

T:ll:RMO DO ACORDO CELEBRADO EN
TRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SAO PAULO E A .COMPANHIA TELEF6-
NIC'A, DISPONDO SOBRE A REVISAO DE 
TARIFAS E AMPLIAÇÃO DA R:ll:DE DOS 
SERVIÇOS TELEFôNICOS NO MUNICí-

PIO DA CAPITAL 

Aos 18 dias do mês de maio de mil nove
centos e cinquenta e cinco, na Prefeitura 
do Município de São Paulo, onde se achava 
o Prefeito Municipal, Dr. William Salem, 
presente o Diretor substituto do Departa
mento do Expediente e do Pessoal, Sr. Juve
nal de Oliveira Castro, que êste termo subs
creve, ai compareceram os Srs. Carlos Reis 
Filho e José Portugal Gouveia, represen
tantes legais da Companhia Telefônica Bra
sileira, com procurações arquivadas na re
partição competente desta Prefeitura, para 
o fim de assinar o presente têrmo de acôr
do. De conformidade com a cláusula 20.", 
número IV, do contrato de concessão em 
vigor, a qual fixo'l o mês de abril do cor• 
rente ano para a revisão das tarifas, foram 
realizados os estudos constantes do processo 
administrativo n.0 71.589-55, que constatou 
que as· atuais tarifas telefônicas precisam 
ser reajustadas para garantir uma renda 
suficiente, nas formas prescritas no contrato 
de concessão. Em vista, porém, da presente 
conjuntura econômica do pais, que, a par 
com a elevação de salários e, consequente
mente, dos materiais de fabricação nacio
nal, obriga ao pagamento de ágios para os 
materiais importados, as previsões e estudos 
não podem se estender aos custos de novas 
obras a serem realizadas nos próximos anos. 
Pelas mesmas razões, não s~ encontra a 
Companhia em posição de poder prever, no 
momento, quantidade, prazos e custos de no
vas obras. Por outro lado, o interésse pú
blico exige que se emprege o máximo de es
forços para realizar novas ampliações e 
que, por isso, se continue a estudar o assun-



to r:ara encontrar-se a solução adequada 
aos problemas que vêm retardando a norma
lização do serviço telefônico do Município. 
Nessas condições, o presente acõrdo obede
cerá às .~eguintes cláusulas: D - Ficam 
aprovadas as tarifas do serviço telefbnico 
de conformidade com o quadro especifico na 
cláusula VIII dêste têrmo. Essas tarifas vi
gorarão a partir do dia 20 do corrente mês 
de maio de 1955 e até que, podendo ser 
previstos os custos de outras ampliações nos 
equipamentos das estações, possam ser e~ta
belecidas outras tarifas. I!) - A Companhia 
Telefônica Brasileira obriga-se a: a) Re
conhecendo a inconveniência de desmon
tar a Estação manual "31" dadas as cir
cunstâncias atuais, será ela mantida e am
pliado o seu equipamento, dentro de 8 me
ses, de modo a poder atender, pelo menos, 
mais 400 assinantes naquela estação. b) 
Readaptar o equipamento da extinta estação 
"3-0". a fim de permitir a sua anexação 
à estação "63" cuja capHcidade ficará dessa 
forma, ampliada para servir a mais de 
1. 000 assinantes. Os serviços que se fize
rem necessários para a readaptação dêsse 
equipamento deverão ser concluídos dentro 
de 6 meses. c) Instalar, dentro de 10 me
ses, uma rêde local em Itaquera, com capa
cidade inicial para cem linhas - d) Instalar 
dentro de 12 meses, uma rêde local em São 
Miguel, com capacidade inicial para 200 li
nhas - e) In>talar, dentro de 13 meses, 
uma rêde local, com capacidade inicial para 
100 linhas, em Guaianases ou noutro local 
que mais ee justifique, de acôrdo com enten
dimentos com a Prefeitura - f) Confirmar 
encomendas e diligenciar junto aos órgãos 
públicos federais para obtenção, no menor 
prazo possível, das necessárias licenças de 
importação e coberturas cambiais para im
portação de equipamento para 26.000 linhas 
a ser utilizado nas futuras estações "62", 
"65" e "92" e no acrésc;1no previsto para a 
estação "63" - A Companhia trará a Pre
feitura informada das providências que to
mar para a realização dessas importações, 
bem como :::olicitará, se necessário, o auxilio 
da Prefeitura junto às autoridades governa
mentais competentes - g) Executar as am
pliações nas rêdes de dutos e cabos a fim 
de permitir boa e rápida utilização do equi
pamento referido na alínea precedente. -
h} A fim de aliviar a carência de telefones 
na Rêde-Geral, deverá a Companhia insta
lar 1.200 aparelhos públicos, à razão de 100 
por mês, a começar noventa dias apôs a 
data em que tiver recebido a encomenda 
que, segundo declara, fêz aos fabricantes. 
Tais aparelhos deverão ser instalados em 
estabelecimentos públicos ou em outros lo
cais de fácil acesw, de acôrdo e prévia apro
vação do Departamento de Serviços Muni
cipais. § 1.0 

- Os prazos estipulados nesta 
cláusula ~eríio contados a partir do inicio 
da vigência das tarifas ora aprovadas. -
IID -Os pedidos de ligação de telefone con
tinuarão a ser atendidos pela ordem crono
lóg·ica de suas inscrições, dentro de cada 

uma das áreas de distribuição dos cabos. 
Parágrafo 1.0 - Aos órgãos competentes da 
Prefeitura serão franqueados fichários, ca. 
dastros e planos de instalação para a fisca
lização do exato cumprimento do que dis
põe esta cláusula, podendo ainda a Prefei
tura, manter junto à Companhia os fiscais 
r:ermanentes que julga,r n<:cessários. Pa
rágrafo 2.0 ·- Além do estabelecido no pa
rág-rafo anterior, a Companhia Telefônica 
fornecerá àqueles órgãos, sempre que lhes 
forem solicitadas, plantas e informações re
lativas à capacidade efetiva e às vagas de 
cada distribuição de caoo. Parágrafo 3.0 

- Terão pr:oridade sôbre a ordem cronoló
gica aqui definida os pedidos referentes às 
mudanças, hospitais, médicos e parteiras mi
litantes, farmácias, repartições públicas, me
diante autorização da repartição fiscaliza
dora. A juízo exclusivo do Prefeito, ainda 
poderão ter prioridade ligações de telefones 
destinado: às altas autoridades civis e mili
tares, a membros dos. poderes legislativos; 
a órgãos públicos ou particulares de inte
rêsse para a Eegurança e à saúde da popu
lação; a serviços de utilidade pública, tais 
como transportes, energia elétrica, água, 
etc.; a telefones públicos; a jornais; estações 
de rádio e televisão e outros que, pela rele
vância ela finalidade a que se destinam, 
justifiquem a preferência que fôr deter
minada. IV) - Os limites da Rêde-Geral, 
de que trata o § 2.0 da cláusula 15.a do con
trato de concessão ficam ampliados, a partir 
do início das novas tarifas, para os que 
constam demarcados na planta que, assi
nada pela Prefeitura e pelos representantes 
da Companhia, passa a constar do processo 
administrativo n." 71.589-55. V) - Pela 
infração de qualquer cláusula do presente 
tênno de acôrdo, ficará a Companhia sujeita 
às penalidades previstas no contrato, rea
justadas as importâncias ali fixadas ao valor 
da moeda. - VIl -·Incumbe a Prefeitura, 
pelos seus órgãos competentes, a fiscalização 
do exato cumprimento do presente têrmo. -
VII! Continua em vigor o atual contrato de 
concessão. - VIII) Tarifas a que se refere 
a cláusula I dêste têrmo de acôrdo: - NA 
Rll:DE-GERAL: Residências - serviço ma
nual Cr$ 120,00 por mês; sem limitação de 
chamadas; Serviço automático Cr$ 155,00 
por mês, sem limitação de chamadas; Pro
fissões liberais - serviço manual, Cr~r ... 
140,00 ror mês, sem limitação de chamadas; 
serviço automático Cr$ 135,00 por mês, com 
direito a 100 chamadas, as demais de 101 a 
175 a Cr$ 0,70 cada, de 176 a 250 a Cr$ 0,65 
cada, as restantes a Cr$ 0,60 cada. - Ne
gócios e Troncos de P.B.X. e P.A.B.X. -
serviço manual- Classe "A" Cr$ 180,00 por 
mês, sem limitação de chamadas: Classe "B" 
Cr$ 190,00 por mês, sem limitação de chama
das. - Negócios não acessíveis ao público. -
serviço automático Cr$ 150,00 por mês, com 
direito a 100 chamadas, as demais de 101 a 
150 a Cr$ 0,80 cada, de 151 a 400 a Cr$ 0,75 
cada; de 401 a 65~ a Cr$ 0,70 cada, as 
restantes a Cr$ 0,65 cada. - Negócios acessí-



veis ao público - serviço automático -
Cr$ 150,00 por mês, com direito a 100 cha
madas, as demais, de 101 a 150 a Cr$ 0,80 
cada, as restantes a Cr$ 0,75 cada. - NAS 
R1l:DES LOCAIS: - Residências - serviço 
manual Cr$ 90,00 por mês, sem limitação de 
chamadas. Profissões Liberais ou Negócios 
- serviço manual Cr$ 120,00 por mês, sem 
limitação de chamadas. - NA R"í!:DE GERAL 
E NAS Ril:DES LOCAIS: - Extensão, as
sinrttura mensal para qualquer classe Cr$ 
50,00 por mês; Jóia de instalação para te
lefones de linha geral Cr$ 350,00; Jóia de 
instalação pa;·a telefones de extensão Cr$ 
200,00; Taxa de mudança de aparelho de 
um edifício para outro Cr$ 150,00; Taxa de 
mudança do aparelho de uma sala para ou
tra, dentro do mesmo prédio - Cr$ 100,00; 
taxa de mudança de um ar:arelho de um lo
cal r:ara outro, dentro da m~sma sala Cr$ 
100,00; tra:asferência de responsabilidade de 
assinatura Cr$ 150 00; taxa de ligação Cr$ 
75,00; chamada local em aparelho público 
Cr$ 1,00 cada com direito a cinco minutos de 
comunicação; chamada entre uma Rêde Lo
cal e a Rêde-Geral e vice-versa ou entre 
duas Rêdes Locais Cr$ 1,50 com direito a 
cinco minutos de comunicação. Outras Ta
xas - a conta adicional de assinatura esta
belecida na cláusula 20.a, n.O III, parágrafo 
1." letra "k", será de Cr$ 240,00 por ano para 
cada uma das sucessivas faixas de um qui
lômetro. A compensação adicional estabele
cida na cláusula 20.a, n.0 III, parágrafo 2.0 , 

da letra "k", primeiro parágrafo escrito no 
item I, não poderá exceder de Cr$ 4 .. 000,00 
por hectômetro. A compensação adicional 
estabelecida na cláusula 20.a, n.0 III, pare
grafo 2. 0 , letra "k" segundo parágrafo do 
item I, não poderá exceder Cr$ 1.000,00 por 
hectõmetro. As taxas de assinaturas acima 
estabelecidas referem-se a aparelhos comuns 
de parede; os aparelhos de mesa e os ·lnono
fones de parede pag·arão mais Cr$ 8,00 por 
mês e os aparelhos monofones de mesa pa
garão mais Cr$ 12,00 por mês sôbre as taxas 
básicas das aparelhos comuns de parede. 
O presente têrmo lido e achado conforme, 
vai devidamente assinado pelos represen
tantes das partes interessadas e pelas tes
temunhas, senhores: João de Francisco Neto 
e Pedro Luiz Ricco. Eu, Newton Lascaléia, 
escriturário, padrão "H", da Secção do Ex
pediente do Departamento do Expediente e 
do Pessoal, lavrei o presente têrmo decla
ll."ando-o isento de selos de acôrdo com o 
artigo 15, r:arágrafo 5.0 , da Constituição Fe
deral, tendo sido pagos os emolumentos mu
nicipais de Cr$ 5,00 conforme recibo n.0 

507.454, de 18 de maio de 1955. 

SECÇÃO 111 

DA TOMADA DE CONTAS DA CIA. TELE
FôNICA BRASILEIRA 

Art. 260 - No decorrer do mês de abril, 
de cada ano, a Companhia Telefônica Bra
sileira deverá ter em seus escritórios, à dis
posição do engenheiro fiscal, ou de seu 

substituto legal, os livros e documentos com
probatórios das contas de receita e des
pesa de capital e de custeio, realizadas no 
ano anterior, as quais serão examinadas na 
pre::ença de um representante da Compa
nhia, designado por escrito, antes do dia 
primeiro de maio. (Art. 1.0 do Ato n.0 435, 
de 15-3-1933). 

Art. 261 - O A.ludido funcionário munici
pal comparecerá à sede da Companhia no 
mês de maio, em data que lhe comunicará 
por escrito, com antecedência de cinco dias, 
para dar início aos trabalhos de tomada de 
contas. 

§ único - O representante da Prefeitura 
deverá datar e rubricar todos os livros e do
cum~ntos que lhe forem presentes, podendo, 
no exame e apuração dêstes, ser auxiliado 
por funcionários da Divisão de Serviços de 
Utilidade Pública. (Art. 2.0 do ato n.0 435, 
de 1933). 

Art. 262 - Não estando em dia o serviço 
de tomada de contas proceder-se-á, prel!
minarmente, às em atraso, devendo, para 
isso, o engenheiro fiscal combinar com a 
Companhia a época para a sua realização 
(Art. 3.o do ato n.0 435, de 1933). 

Art. 263 - Feita a apuração das contas, 
dar-se-á conhecimento, por cópia, do seu 
resultado à Companhia, que, não concor
dando com êle, deverá apresentar as ra
zões de sua divergência dentro de vinte 
dias. - (Art. 4.0 do ato n.0 435, de 1933). 

Art. 264 - Os papéis referentes à apu
ração das contas serão encaminhados ao 
Prefeito, no prazo de vinte dias, com as 
razões apresentadas pela Companhia, quan
do apresentadas. (Art. 5.0 do ato n.0 435, 
de 1933). 

Art. 265 - O Prefeito deverá julgar a 
apuração das contas no prazo de trinta dia.s, 
sendo-lhe facultado aceitar ou recusar as 
glosas feitas pelo engenheiro fiscal, ou mes
mo fazer outras, relativamente a despesas 
indevidamente realizadas pela Companhia. 
- (Art. 6.o do ato n.0 435, de 1933). 

Art. 266 - Considerar-se-ão aprovadas, 
sem alteração, as contas cujo julgamento 
não fôr dado pelo Prefeito no prazo a que 
se refere o artigo anterior. - (Art. 7.0 do 
ato n.0 435, de 1933). 

Art. 267 - Não se conformando a Com
panhia com o resultado da apuração das 
contas, poderá usar dos recursos previstos 
na cláusula XIII do respectivo contrato, 
sem que o recurso tenha efeito suspensivo 
sôbre a tomada de contas dos anos subse
quentes. (Art. 8.0 do ato n.0 435, de 1933). 

Art. 268 - Só serão consideradas na to
mada de contas de capital as despesas para 
cuja realização houver a Concessionária 
obtido prévia autorização da Prefeitura para 
o efeito das cláusulas XIV, XXIII, § único, 
e XXVI, § 2.0 , do respectivo contrato. 

§ único - O valor das obras de constru
ção, acréscimos ou melhoramentos, executa
dos sem observância do disposto neste arti
go, será determinado por avaliação. - (Art. 
9.0 do ato n.0 435, de 1933). 



CAPiTULO IV 

DOS SERVIÇOS FUNERARIOS 

SECÇAO I 

DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS 

Art. 269 - O serviço funerário do mu
nicípio da Capital de acôrdo com o De
creto n.o 269, de 28 de novembro de 1941 
é executado direta e exclusivamente pel~ 
Prefe1tura, por intermédio do Serviço Fu
nerário da Capital. 

Art. 270 - Continua em vigor nos têrmos 
do artigo 2.0

, letra "a" do Dec~·eto n.0 269, 
d.e .2~ de novembro de 1941, até solução de
flmtlVa do regime jurídico-administrativo 
a ser adotado no Serviço Funerário da Ca
pital, o Regulamento aprovado pelo ato 
n.O 493, de 9 de agosto de 1933. 

Art. 271 - Constituir:o parte integrante 
do regulamento referido no artigo anterior: 

a) - o 1:egime11:to interno dos serviços; 
b) - as mstruçoes e especificações técni

cas. 
§ 1.0 

- O regimento interno prescrevérá 
os deveres dos empregados e fará a distri
buição dos st,rviços de acôrdo com o quadro 
que o Serv1ço Funerário organizar e apro
var. 

§ 2.0 --As in~truçôes e especificações de
senvolverao as mstruções técnicas e admi
nistrativas constantes do presente regula
mento. (Art. 2.0 do Ato n° 493, de 9-8-1933). 

Art. 272 - A condução de pessoas resi
dentes no Município, mas falecidas fora 
dele e vice-versa, será pelos carros de via
gem mencionadÇIS no art. 282. (Art. 3.0 do 
Ato 493, de 1933) . 

. Art. 273 - São deveres do Serviço Fune
rano: 

1 - Atender aos pedidos do público com 
a pontualidade prescrita no artigo 302. 

2 - prestar todos os esclarecimentos re
lativos à classe do serviço pedido e ao res
pectivo preço, exibindo fotografias dos car
ros, exemplares de caixões e mostruário dos 
aparatos funerários; 

3 - Forneecr com rig·orosa exatidão a 
classe de serviço pedida e, em caso de 
impossibilidade, servir o interessado com 
material de classe superior pelo preço da 
classe pedida; 
. 4 - fornecer gratuitamente aos indigen
tes os caixões dessa categoria e transpor
tes requisitados pelas casas de caridade 
Policia e Prefeitura; ' 

5 - prestar ao público tôdas as den1ais 
informações relativas ao serviço funerário. 
(Art. 4.0 do ato 493, de 1933). 

Artigo 274 - São deveres do público: 
1 - especificar, à vista das tabelas de 

preços e do mostruário do serviço, a quali
dade e classe de que precisa; 

2 - sujeitar-se ao horário estabelecido 
pela conveniência de serviço, dentro dos 
limites prescritos pelo artigo 302; 

3 - pagar adiantadamente o valor do ser-

viço a ser prestado pelo Serviço Funerário; 
4 - exigir nota detalhada dos serviços pa

g·os; 
5 - fazer no livro de "Observações" tôdas 

as reclamações louvores e sugestões para 
pretender com relação ao serviço. (Art. 5.0 

do ato n. 0 493, de 1933). 

SECÇAO 11 

ESPECIFICAÇAO E DESCRIÇAO 

Art. 275 - Ao Serviço Funerário cabem as 
~eguintes atribuições: 

a) - fornecimento de caixões para enter
ramentos; 

b) - transporte de mortos; 
c) - ornamentação de câmaras funerá-

rias; 
d) - execução 

especificados no 
493, de 1933) . 

dos serviços congêneres 
art. 286. (Art. 6.0 do ato 

. 
a) - CAIXOES 

Art. 276 - Os caixões pertencem a duas 
categorias: adultos e menores. 

Parágrafo único - São considerados per
tencentes à categoria de adultos os caixões 
de comprimento superior a l,m30; os de
mais pertencem à categoria de menores. ~ 
(Art. 7.0 do ato n.0 493, de 1933). 

Art. 277 - Os caixões para adultos se dis
tribuem pelas sete classes abaixo especi
ficadas: 

Luxo - Caixão de madeira de lei, lus
trado de preto ou da cõr da própria ma
deira, liso ou esculturado na tampa e dos 
lados, com oito asas de metal amarelo, 
quatro pés dourados e fechados por oito 
parafusos de metal amarelo. Forrado e 
acolchoado internamente com seda branca, 
levando travesseiro da mesma fazenda. :i!:ste 
caixão também serve para o transporte 
de cadáveres para o estrangeiro ou fora 
da Capital, levando para isso fõrro de zin
co, que, depois das formalidades legais, é 
fechado por meio de solda. 

Especial - Caixão de pinho do Paraná 
de 3.a, revestido de balbutina superior, 
preta, roxa ou branca, acolchoado e forrado 
de cetim inglês, afofado, guarnecido de ga
lão dourado, superior, trinta linhas de lar
gura (61") sendo a tampa tõda trabalhada 
com ponto espanhol (agrément) ouro fino 
e "galané" também fino, com travesseiros 
da mesma fazenda do fôrro interno, seis asas 
douradas, quatro pés grandes, dourados e 
cadeado niquelado. 

Meio especial - Caixão de pinho do Pa
raná de 3.a, coberto de tecido de seda e 
tiras douradas, forrado de cetim, acolchoado 
de superior qualidade, travesseiro do mesmo 
cetim, guarnecido com oito ordens de ga
lão superior "glacé" de 27", seis argolas 
douradas, quatro pés grandes e cadeado ni
quelado com duas argolinhas latonadas. 

1.a classe - Caixão de pinho do Paraná 
de 3.a, coberto de tecido de seda preta, ro
xa, branca, azul ou rosa, forrado com "n1es-



saline", travesseiro da mesma fazenda do 
fôrro guarnecido com oito ordens de galão 
glacé de 24", duas tiras de grega superior; 
seis asas douradas de superior qualidade, ca
deado com duas argolinhas latonadas. 

2.• classe - Caixão de pinho do Paraná 
de 3. a, coberto de flanela lavrada, preta, 
branca, roxa, azul ou rosa, forrado com mo
rim e travesseiro da mesma fazenda do fôr
ro guarnecido com oito ordens de galão 
"g·lacé" de 21" e duas tiras de espiguilhas, 
asas douradas de superior qualidade e ca
deado com duas argolinhas latonadas. 

3.• classe - Caixão de pinho do Paraná 
de 3.a, coberto com flanela lavrada, preta, 
branca, roxa, azul ou rosa, forrado de mo
rim e travesseiro do mesmo tecido, guar
necido com oito ordens de galão palheta 
superior de 18". Quatro asas douradas e 
cadeado com argolinhas latonadas. 

4." classe - Caixão de pinho do Paraná 
de 3.•, coberto de cretones ou "batiste" pre
ta, forrado de morim, travesseiro também 
de morim, guarnecido com seis ordens de 
galão palheta de 9", quatro asas pretas e 
cadeado com duas argolinhas latonadas. (Art. 
8.0 do Ato 493, de 1933). 

Artigo 278 - Os caixões para menores 
(anjos) se distribuem pelas seis classes adi
ante especificadas: 

Especial - Caixão de pinho do Paraná de 
3.•, coberto com balbutina branca, roxa, pre
ta, azul ou rosa, acolchoado e forrado de 
cetim inglês afofado, guarnecido com oito 
ordens de galão "glacé" superior de 15" de 
largura, travesseiro da mesma fazenda do 
fôrro, quatro asas e quatro pés prateados, 
sendo a tampa e o fundo trabalhados com 
gregas prateadas, e cadeados com duas argo
las latonadas. 

Meio especial - Caixão de pinho do Pa
raná de 3.•, coberto de damasco de seda 
branca, roxa, preta ou rosa, lavrado ou es
tampado de ouro, forrado de cetim supe
rior, travesseiro da mesma fazenda, guar
necido com oito ordens de galão "glacé" su
perior de 15" de largura, quatro asas supe
riOl·es, quatro pés e cadeado com argolinhas 
latonadas. 

1.• classe - Caixão de pinho do Paraná 
de 3.", coberto com flanela branca, azul, 
rosa, preta ou roxa, estampada a ouro, for
rado de "messaline", com travesseiro da 
mesma fazenda, guarnecido de oito ordens 
de galão "glacê" superior de 15" de largura, 
quatro asas superiores, quatro pés e cadeado 
com argolinhas latonadas. 

2." classe - Caixão de pinho do Paraná 
de 3.•, coberto de flanela lavrada superior, 
forrado com morim, travesseiro da mesma 
fazenda, guarnecido de oito ordens de ga
lão "glacé" de 12", e duas tiras de 
espiguilha na tampa, quatro asas e cadeado 
com duas argolinhas latonadas. 

3.a cla'SSe - Caixão de pinho do Paraná 
de 3.•, cüberto com flanela lisa, branca, 
azul, rosa, roxa, preta, forrado de morim 
com travesseiro da mesma fazenda, guar
necido com oito ordens de galão palheta 

de 12", quatro asas e cadeado com duas 
argolinhas latonadas. 

4. a classe - C'aixão de pinho do Paraná 
de 3.a, coberto de chita ou "batiste" de 
côr, forrado de morim, travesseiro da 
mesma fazenda, quatro asas, cadeado com 
duas argolinhas. (Art. 9.0 do Ato n. 0 493, de 
1933). 

Art. 279 - Os caixões serão fornecidos 
com tôdas as dimensões desejadas, dentro 
do prazo necessário para ocorrer ao enter
ramento, e os seus preços especificados 
dependem exclusivamente da classe e cate
goria a que pertencem (Art. 10.0 do Ato 
n.0 493, de 1933). 

Art. 280 - Os caixões para indigentes 
serão de pinho do Paraná, de 3. •, pin
tados de preto, com cadeado e quatro alças 
pretas. (Art. 11 do Ato 493, de 1933). 

Art. 281 - A tabela das dimensões dos 
caixões para qualquer classe é a seguinte: 

a) - Menores - 0,60 - 0,70 - 0,80 -
0,90 - 1,00 - 1,10 -.1,20 e 1,30. 

b) - Adultos - 1,40 - 1,50 - 1,60 - 1,70 
- 1,75 - 1,80 - 1,85 - 1,90 - 1,95 e 
2,00. 

Parág,rafo único - Serão, porém, aten
didos os pedidos de caixões de dimensões 
especiais. (Art. 12 do Ato n.0 493, de 1933). 

b) - TRANSPORTE: 
Art. 282 - Os serviços de transporte são 

feitos por carros automóveis de três cate
gonas: - para adultos, para menores (an
jos) e para diversos. 

§ 1.0 - Os carros de transporte para adul
tos se distribuiem por cinco classes abaixo 
especificadas: 

Classe especial - compreendendo os se
guintes tipos: 

a) - Auto Coche Especial - É confeccio
nado sôbre chassis Renault de 30 HP. Tem 
seis metros de comprimento. A carroçaria, 
que é tôda de madeira, contém oito colunas 
formadas por bustos de negros que susten
tam sôbre as cabeças a cúpula do carro, que 
é tôda guarnecida de entalhes e escultura. 
A pintura é tôda preta, sendo que os baixos
relevos são opacos e os altos-relevos com 
brilho. Em cada extremidade do tejadilho 
há um penacho de 0,80 em de altura, de 
penas pretas de avestruz. Na trazeira do 
carro fica uma base de 80 em. por 60 em. 
tôda guarnecida e forrada de metal amarelo, 
carroçaria, lateralmente, quase junto das co
destinada a um d.os lacaios. No interior da 
lunas, varões de 3/4, de 2 m. de compri
mento, são apoiados sôbre pequenas colunas 
torneadas, tudo em metal amarelo. Sanefas 
de veludo lavrado, guarnecidos de galões, 
alamares e franjas de seda preta. 

b) - Auto Coche Dourado Especial (cris
tal) - Confeccionado sôbre chassis Renault 
de 30 HP, com seis metros de comprimento. 
A carroçaria de conformação oval é tôda de 
madeira, tendo nos lados cristais biselados 
também ovais, de 1,75 por 0,85. É todo guar
necido de entalhes em alto-relevo. Sôbre 
o tejadilho, à volta da carroçaria também 
há entalhes e em cada extremidade um pe-



nacho de 0,80 em de altura de penas pretas 
de avestruz. A pintura e um pequeno fundo 
preto e o restante dourado (a ouro em fôlha 
português) . No centro do tejadilho há um 
varo em tamanho grande, preso por um fes
tão de flores, em alto-relevo. No interior da 
carroçaria 1:or trás dos cristais, varões de 
2 m. por 3/4" de metal amarelo, montados 
sôbre seis colunas, do mesmo metal. É guar
necida de sanefas de veludo preto com 
franjas, galões e alamares de seda côr de 
ouro. 

c) - Auto Coche Especial Dourado. -
É confeccionado sôbre chassis Renault 30 
HP, e tem seis metros de comprimento. A 
carroçaria é tôda de madeira entalhada, 
com oito colunas em alto-relêvo. Nos vãos 
entre as colunas estão cristais biselados de 
0,43 por 0,76, lavrados. Nas bordas do te
jadilho entalhes de alto-relevo com 30 em de 
altura. Lateralmente, varões de metal, ama
relo, montados sôbre seis pequenas colunas 
também de metal. A mesa também é for
rada de metal. Atrás de carroçaria fica uma 
base de 0,70 por 0,50 forrada e guarnecida 
de metal, base esta na qual viaja um dos 
lacaios. No centro um anjo ajoelhado no 
pedestal de uma cruz, escultura de 0,70 de 
altura. Este carro é pintado de preto e a 
ouro portug·uês em folha. É guarnecido de 
sanefas de balbutina estampada, com galões 
e franjas côr de ouro. Em cada extremidade 
do tejadilho há um penacho preto de 0,80 
de altura. 

1.a classe - Compreendendo os seguintes 
tipos: 

a) - Auto dourado - Confeccionado 
sôbre chassis Renault de 24 HP, tem cinco 
metros e meio pe comprimento. A carro
çaria é tôda .dê madeira, com oito colunas 
entalhadas em alto-relevo. A volta do teja
dtlho entalhes de 0,40 de altura, também 
em alto-relevo. No centro um vaso onde é 
colocado um penacho de cabelos. Tem atrás 
da carroçaria uma base de 0,60 por 0,50 
onde viaja o lacaio. É pintado em preto e 
dourado em folhas de ouro português. 
Guarnecendo os vãos há sanefas de veludo 
preto com franjas e alamares dourados. 

b) - Auto Preto - :tl:ste carro é con
feccionado sôbre chassis Berliet de 24 HP e 
tem cinco e meio metros de comprimento. 
A carroçaria é tôda de madeira, com oito 
colunas com base quadrada representando 
bustos negros suportando sôbre a cabeça a 
cúpula do carro. A volta é guarnecida de 
entalhes com baixo e alto-relêvo. No centro 
há um vaso de 0,50 de altura e atrás uma 
base de 0,70 por 0,60, ladeada de tubos de 
metal. Interna e lateralmente acham-se 
varões de 2 m por 3/4 sôbre seis pequenas 
colunas, tudo em metal amarelo. Em todos 
os vãos das colunas colocam-se sanefas de 
casimira preta guarnecidas de franjas, ga
lões e alamares de seda igualmente preta. 

c) -Auto Coche - Confeccionado sôbre 
chassis Renault de 24 HP., tem cinco me
tros e meio de comprimento. A carroçaria 
é tôda de madeira com oito colunas, cujas 

extremidades são entalhadas em alto-relêvo, 
e o meio torneado. A cúpula é tôda forrada 
com fazenda roxa lavrada e guarnecida de 
galão "glacê" ouro. A volta do tejadilho, 
entalhes de 30 em de altura em alto-re
lêvo. Lateralmente, na altura da mesa, nos 
vãos da 1.a para a 2.a e da 3.a para a 4.a 
colunas acham-Ee vasos de madeira como o 
já mencionado, do tejadilho, com a diferença 
de serem menores, isto é de 0,30 de altura. 
Guarnecem o carro sanefas de seda preta. 
Pintado em r:reto com frisos e entalhes dou
rados com ouro português em folha. 

2.a classe - Compreendendo o seguinte 
tipo: 

Auto Coche - :tl:ste carro é confeccionado 
sôbre chassis Renault de 24 HP e tem cinco 
metros e meio de comprimento. A carroçaria 
é tôda de madeira. Tem oito colunas enta-.· · 
lhadas. A cúr;ula é forrada com fazenda pre
ta guarnecida de galões dourados. A volta 
do tejadilho há entalhes de 0,25 de altura. 
No centro há um vaso p.e madeira entalhada 
e torneado, com 0,50 de altura. A pintura 
é preta com frisos e entalhes dourados com 
ouro português em folha. É guarnecido de 
sanefas de casimira preta com franja de 
seda e galões dourados. 

3.a classe - Compreendendo o seguinte 
tipo: 

Auto-Coche É confeccionado sôbre 
chassis Renault de 24 HP e tem cinco me
tros e meio de comprimento. A carroçaria é 
de madeira com oito colunas torneadas. A 
cúpula é forrada com fazenda preta guar
necida com galões dourados. Nas extremi
dades do tejadilho e no meio das faces late
rais acham-se vasos de madeira torn~a
dos, de 0,30 e no centro de 0,50. A pintura 
é preta com frisos de tinta côr de ouro. 
Guarnecendo êsse coche estão sanefas de 
casimira preta com franjas mercerizadas 
também pretas e com galões dourados. 

4.a classe - Compreendendo o seguinte 
tipo: 

Auto-Coche - Confeccionado sôbre chas
sis Renault de 18 HP, mede cinco metroc 
de comprimento. A carroçaria tôda de ma
deira, tem oito colunas torneadas, e teja
dilho plano e no meio das quatro faces, 
entalhes de baixo-relêvo de 1,20 por 0,30 
nas laterais e de 0,70 por 0,30 os da f.rente 
e do fundo. A pintura preta com frisos e 
entalhes de tinta imitação a ouro. Guarne
cem êste carro sanefas de casimira preta 
com franjas de algodão da mesma côr. 

§ 2.0 - Os carros de transporte de me
nores (anjos) se distribuem por cinco clas
ses abaixo especificadas: 

Classe Especial - Compreende os seguin
tes tipos: 

a) - Auto Branco Especial - :tl:ste co
che, confeccionado sôbre chassis Renault 
de 24 HP, tem cinco metPos de compri
mento. A carroçaria é tôda fechada; a en
trada do caixão é pelo lado de trás. No cen
tro do tejadilho há um anjo em escultura 
e à volta painéis entalhados em alto-relêvo 
representando cabeças de anjos, asas, ra-



mos e flores. Na frente e nas laterais estão 
cristais biselados e lavrados. Atrás da carro
çaria há uma base de 0,65 por 0,50, tõda 
guarnecida de metal amarelo onde viaja um 
lacaio. A )Jintura é tôda branca com frisos 
a ouro português em fôlha. :É guarnecida 
de sanefas de renda côr de ouro. 

b) - Auto Coche Branco - :É confeccio
nado sôbre chassis Renault de 24 HP. A car
roçaria é do tipo limusine com cristais. A 
entrada do caixão é transversal. No centro 
do tejadilho há um anjo em escultura e 
à volta é tôda guarnecida de entalhes de 
0,30 de altura, em alto-relêvo. Em cada canto 
um penacho de 0,80 de penas brancas de 
avestruz. A pintura é tôda branca com 
frisos dourados a ouro português em fôlha. 
Guarnecem êste coche sanefas de seda la

. vrada a ouro com galões "glacé" ouro e 
franjas de seda branca. 

1.• classe - Compreende o seguinte tipo: 
Auto-Coche - Confeccionado sôbre chas

sis Renault de 24 HP. A carroçaria é tipo 
llmusine com cristais. O caixão é colocado 
transversalmente. No centro do tejadilho hi'·, 
um anjo em escultura e à volta entalhes d0 
0,30 de altura em alto-relêvo. A pintura é 
tôda branca docorada nas portas e com 
frisos de ourc em fôlhas português em tôda 
a carroçaria. :É guarnecido de sanefas de 
seda ramalhada com galões "glacé" ouro e 
franja de seda branca. 

2.• classe - Compreende o seguinte tipo: 
Auto-Coche - Confeccionado sôbre chas

sis Renault de 24 HP. A carroçaria é tipo 
limusine com cristais. O caixão é colocado 
transversalmente. Nas extremidades do te
jadilho peças entalhadas na altura de 0,25. 
li: pintado todo de branco com decorações 
laterais e frisos dourados a ouro português 
em folha. Guarnecem êste carro sanefas 
de casimira creme com galão "glacé" e 
franja de seda branca. 

3.• classe - Compreende o seguinte tipo: 
Auto-Coche :É confeccionado sôbre 

chassis Renault de 18 HP. A carroçaria de 
tipo limusine (das pequenas) com cristais. 
A colocação do caixão é transversal. Nas 
extremidades do tejadilho há molduras da 
altura de 0,25. É pintado em côr de cinza 
claro. Sanefas da flanela branca com fran
jas mercerizadas guarnecem êste coche. 

4.a classe - Compreende o seguinte tipo: 
Auto-Coche - Confeccionado sôbre chas

sis Renault de 18 HP. :É do tipo limusine 
· (das pequenas) a sua carroçaria. O caixão é 
colocado tramwersalmente. O tejadilho tem 
nas extremidades molduras de 0,20 de altu
ra. A pintura é em côr de cinza claro. Não 
é guarnecido por sanefas. 

§ 3.0 
- Os carros para serviços diversos 

são de quatro espécies: 
1) - Auto-Coche para Viagem - Con

feccionado sôbre chassis Buick de 45 HP, 
tem cinco metros e meio de comprimento. 
A carroçaria é tôda fechada, construída de 
esqueleto de madeira com painéis, todos en
talhados sôbre postos, com medida interna 
de 2,30 por 1,20. No meio das partes late-

rais e na altura da mesa interna há uma 
abertura para arejar. Internamente é todo 
forrado de alumínio. A pintura é côr de 
cinza escuro. 

2l - Auto-Coche para Coroas - Con
feccionado sôbre chassis Renault de 24 HP, 
tem seis metros de comprimento. A carni
çaria é de madeira de conformação oval, 
guarnecida de entalhes nas partes laterais. 
E' pintado de preto. Sôbre a mesa há uma 
armação de metal, contendo inúmeros su
portes para a colocação àas coroas. 

3) - Auto-Coche para transporte de in
digentes - Confeccionado sôbre chassis Re
nault, é todo forrado, construido com es
queleto de madeira e chapeado com fôlha 
de i' erro n. 0 20, com medidas internas de 
2,20 por 1,20. Éste carro é pintado de côr 
de cinza, com uma cruz amarela nos lados . 

4) - Auto de entrega de mercadorias -
Confeccionado sôbre chassis Renauit de 
24 HP é todo fechado. A carroçaria é cons
truída de madeira, com painéis sobrepos'Los, 
pintado de cinza escuro "'e com dizeres "Ser
viço Funerário" em letras amarelas. (Art. 
13 do Ato n.0 493, de 9-8-1933). 

Art. 283 - A equipagem destinada a cada 
carro de adulto e os respectivos uniformes 
são os seguintes: 

Classe especial - Um chofer trajando 
dolman de casimira preta com galões dou
rados no friso das calças e nos punhos. 
Boné preto também guarnecido do mesmo 
galão. Dois lacaios, trajando casaca preta 
guarnecida de galões dourados, colete roxo 
e chapéu de três bicos com armarinho e 
calçando luvas. 

l.a classe - Um chofer trajando dolman e 
boné de casimira preta; um lacaio igual
mente vestido; 

2.a classe - Um chofer, trajando dolman 
e boné de casimira preta. 

3.a classe - Um chofer, trajando dolman 
e boné de casimira preta. 

4.a classe - Um chofer, trajando dolman 
e boné de casimira preta. (Art. 14 do Ato 
493, de 1933) . 

Art. 284 - A equipagem destinada a cada 
carro de menores e os respectivos uniformes 
são os seguintes: 

Carro Especial - Um chofer trajando 
dolman de casimira cinzenta e dois lacaios 
de casaca com chapéu de dois bicos, tam
bém côr de cinza e calçando luvas. 

1.a classe - Um chofer trajando jaquetão 
e boné de brim branco e um lacaio igual
mente vestido. 

2.a classe - Um chofer trajando dolman e 
boné de brim branco. 

3.a classe - Um chofer trajando dolman 
e boné de casimira preta e calça de brim 
branco com polainas. 

4.• classe - Um chofer trajando dolman e 
boné de casimira preta e calça de brim 
branco com polainas. (Art. 152 do Ato 493, 
de 1933). 

c) - ORNAMENTAÇAO DE CAMARAS 
FUNERARIAS 

Art. 285 - A ornamentação de câmaras 



funerárias será feita com 4 classes de jogos 
de paramentos abaixo especificadas, sendo 
uma especial. 

§ 1.0 
- O jôgo de paramentos da Classe 

Especial compreende as seguintes peças: 
a) - Panos adequados (casimira, belbu

tina ou flanela) ao revestimento de alto a 
baixo, das paredes da sala mortuária. 

b) - Cortinas e sanefas para guarnecer 
as portas e janelas na proporção dêsses 
vãos. 

c) - Quatro cantoneiras, escudos, guarni
ções com diferentes larguras em tôda a volta 
da sala. 

d) - Altar com crucifixo grande, ladea
do por quatro castiçais de metal, com velas 
de 3;4 de libra. 

e) - Mesã para depositar o corpo arma
da com quatro cantoneiras e ladeada por 
quatro castiçais grandes, de metal lavrado, 
com vela de uma libra. 

f) - Passadeiras pretas, caldeirinha para 
água benta e urna para cartões. 

§ 2.0 - O jõgo de paramentos da 1.a clas
se compreende as seguintes peças: 

a) - Panos adequados (do revestimento 
de alto a baixo da sala mortuária) . 

b) - Cortinas e sanefas pretas roxas ou 
brancas para guarnecer as portas e janelas 
da câmara funerária. 

c) - Altar com crucifixo médio, ladeado 
por quatro castiçais de metal, com velas 
de l/2 libra. 

d) - Mesa para depositar o corpo la
deada por 4 castiçais grandes, com velas 
de 3/4 de libra. 

e) - Armação poderá ser feita com fa
zendas de ramagens douradas tôda preta 
ou branca, com"'galões dourados, dependendo 
do gôsto do' interessado. 

§ 3. 0 
- o jôgo de paramentos de 2.a clas

se compreende as seguintes peças: 
a) - Altar com crucifixo médio, ladeado 

por quatro castiçais de metal, com velas 
de l/2 libra. 

bl - Mesa para depositar o corpo, la
deada por quatro castiçais grandes de ma
deira, com velas de 3/4 de libra. 

c) - Cortinas e sanefas, pretas ou bran
cas, para guarnecer as janelas e portas. 

§ 4.0 
- Jôgo de paramentos de 3.a classe 

compreende as seguintes peças: 
a) - Altar com crucifixo pequeno, la

deado por quatro castiçais grandes de ma
deira, com velas de 1/2 libra. 

b) - Mesa para depositar o corpo, la
deada por quatro castiçais grandes de ma
deira, com velas de 1/2 libra. 

c) - Pano na porta de ingresso à sala 
mortuária. 

§ 5.0 - Os serviços de ornamentação po
dem, a pedido dos interessados, ser multi
plicados de acôrdo com o número de com
partimentos que desejem revestir pagando 
o interessado para cada uma das salas o 
preço da ornamentação da classe requisi
tada. (Art. 16 do Ato 11.0 493, de 1933). 

d) - SERVIÇOS CONGíl:NERES 

Art. 286 - Pertencem a essa categoria os 
seguintes serviços: 

I - Conjução de coroas. 
II - Transporte de cadáveres da Capital 

para os municípios vizinhos e vice-versa. 
III - Fornecimento de caixões metálicos 

para os casos de moléstias infecciosas ou 
saída do país. 

IV - Fornecimento de vestimentas es
peciais de ordens religiosas. (Art. 17 do 
Ato 493, de 1933). 

SECÇÃO III 

BASES DE EXPLORAÇAO 

Art. 287 - A cada categoria de serviço 
corresponde uma tabela de preços conve
nientemente elaborada de acôrdo com as ba
ses adiante especificadas: 

§ 1.0 - O Serviço Funerário não poderá 
fornecer nenhum material nem prestar qual
quer serviço que não figure nas tabelas de 
preços. 

§ 2.0 - As tabelas serão revistas quando 
houver necessidade de adaptar a renda bru
ta aos encargos do serviço, ou quando hou
ver, em dois anos seguidos, cotas para a Re
serva de Estabilização. (Art. 18 do Ato 
11° 493, de 1933). 

a) -CAIXõES 

Art. 288 - A tabela de preços de ca1xoes 
resulta principaimente, da concorrência para 
o fornecimento desse material e será reno
vada de dois em dois anos. 

Parágrafo único - Os preços de cada 
classe são compostos com os seguintes ele
mentos: 

a) - Preço do caixão. 
b) - Despesas de armazenamento. 
c) - Despesas com a entrega a domicílio. 
dl - cotas de despesa com os serviços 

de indigentes, auxilio à Santa Casa, admi
nistração e fiscalização. (Art. 19 do Ato 493, 
de 1933). 

b) -TRANSPORTE 

Art. 289 - A tabela de preços de trans
portes se refere às três categorias menciona
das no art. 282; a sua elaboração será feita 
à vista dos seguintes elementos: 

I - amortização das importâncias gastas 
com a aquisição do material rodante e do 
equipamento (período de amortização igual 
ao de duração do material) ; 
II - reparação anual dos veículos, in

clusive pneus e câmaras; 
III - conservação anual dos veículos; 
IV - juros anuais sôbre o valor de aqui

sição material; 
V - consumo dos carros (gasolina, óleo, 

etc.) ; 
VI - despesas com motoristas, auxiliares, 

lacaios. 
VII - serviço gratuito prestado aos in

digentes. 



· VIII - cota de auxilio à Santa Casa, 
administração e fiscalização. 

IX - número provável de enterramentos 
de cada categoria e classe. (Art. 26 do 
Ato n.0 493, de 1933). 

c) - ORNAMENTAÇAO DE CAMARAS 
FUNERARIAS 

Art. 290 - A tabela referente a êsse ser
viço será feita à vista dos seguintes ele
mentos: 

I - amor~i~a9ão das importâncias gastas 
com a aquisiçao do material permanente 
dêsse serviço; 

11 - juros anuais sôbre o referido mate
rial; 

III - conservação e desinfecção do ma
terial; 

IV - despesas de aplicação e condução 
do material; 

V - cotas de auxílio à Santa Casa, admi
nistração e fiscalização. (Art. 21 do ato 
n.0 493, de 1933). 

d) - SERVIÇOS ESPECIAIS 
Art: 291 .- A tabela de serviços especiais 

menciOnara . o preço de cada serviço e de 
cada fornecimento e será organizada como 
segue: 

§ 1.0 
- A dos serviços de transportes de 

coroas e de viagem entre municípios levará 
em ?onsideração os mesmos elementos já 
refendos no art. 289, nos números 1 - 2 
- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 e o nümero 
provável ele viagens por ano. 

§ 2.0 
- A de fornecimentos ae caixões 

metálicos levará em consideração: 
a) - Preço do custo; 
b) - despesas com a entrega a domicílio; 
c) - fechamento a solda; 
d) - despesa de estoque; 
e) - percentagens de administração e 

fiscalização. 
§ 3.0 

- A de vestimentas especiais levará 
em consideração: 

a) - Preço do custo; 
b) - despesas de estoque; 
c) - percentagens da administração e 

fiscalização. (Art. 22 do ato n.0 493, de 1933). 
Art. 292 - As tabelas e o regulamento dos 

serviços funerários serão devidamente im· 
pressos e expostos à consulta do público no 
escritório. (Art. 23 do ato n.0 493, de 1933) . 

SECÇÃO IV 

DISPOSIÇõES GERAIS 
· Art. 293 - O Serviço Funerário terá em 

' estoque caixões de todos os tipos e dimen
sões, previstos nos artigos 277, 278 e 281 em 
quantidade proporcionada ao número 'má
ximo de pedidos diários registrados nos 
anos anteriores pelas estatísticas dos ser
viços. (Art. 24 do ato n.0 493, de 1933). 

Art. 294 - O serviço de transporte feitA• 
pelos carro:> descritos no art. 282 estara 
sempre proporcionado ao movimento fune
rário do Município. O efetivo do material 
dêsse serviço, distribuído por classes, será 
determmado pelos seguintes fatôres. (Art. 25 
do ato n.0 493, de 1933). 

I - horário estabelecido para os enterra
mentos (8 às lO e 13 às 17) ; 

II - mortalidade máxima diária, de adul
tos e de menores (menos de 1,30) ; 

III - mortalidade máxima de indig-entes 
(requisições das casas de caridade, Polícia 
e Prefeitura) ; 

IV - tempo médio necessário para aten
der a um entêrro no perímetro da cidade 
(tolerância admitida para esperar na resi
dência - 15 minutos) ; 

V - quantidade de enterramentos por 
classe (estatísticas do Serviço Funerário) ; 

VI - reserva de cada classe para atender 
a reparações, sem perder de vista u crité
['io de fornecer carro de classe superior na 
falta do carro da classe pedida. (Art. 25 do 
ato 11.0 493, de l!l33). 

Art. 295 - O feitio dos carros e dos uni
formes tenderá para a simplicidade, mas 
procurará se harmonizar com as manifes
tações de arte funerária do pais. (Art. 26 
do ato n.0 493, de 1933) . 

Art. 296 - As sugestões e reclamações do 
público serão observadas como índices para 
a fixação dos padrões do serviço. (Art. 27 
do ato n. 0 493, de 1933). 

Art. 297 - Para acautelar a saúde pública 
e particular, assim como para manter a 
ordem, regularidade e decência própria do 
serviço, o Serviço Funerário cumprirá rigo
rosamente tôdas as disposições da legislação 
sanitária estadual e municipal, cingindo-se 
sempre às instruções das respectivas auto
ridades, bem como observará tôdas as pres
crições de polícia que lhe forem determi
nadas pelos poderes do Estado ou Município. 
(Art. 28 do ato 493, de 1933). 

Art. 298 - O estoque de caixões e outros 
materiais será determinado pelo Serviço 
Funerário. (Art. 29 do ato 493, de 1933) . 

Art. 299 - A adoção de tipos novos de car
ros e outros objetos funerários se fará ex
clusivamente nas ocasiões de renovaçtto do 
material, ou de aumento dos efetivos, mo
tivado pelo desenvolvimento dos serviços. 
Art. 30 do Ato 493, de 1933) . 

Art. 300 - Em todo o tempo a Prefei
tura Municipal, a fim de dar aos serviços 
regularidade, eficiência e segurança per
manentes, providenciará a ampliação ou re
forma das instalações e a aquisição de novo 
material. (Art. 31 do ato 493, de 1933) . 

Art. 301 - Tratando-se de um serviço de 
utilidade pública, a Municipalidade pro
curará obter a redução ou supressão dos 
impostos alfandegários e outros que recaiam 
sôbre os materiais destinados ao serviço fu
nerário. (Art. 32 do Ato 493, de 1933). 

Art. 302 - Serão prestados os serviços 
funerários requisitados nos seguintes prazos: 

§ 1.0 - Fornecimento de caixões normais: 
(Art. 519 letras "a" e "b"). 

a) - dentro do perímetro da cidade (art. 
303, 2 horas) ; 

b) - dentro do perímetro do município, 
3 horas; 



§ 2.0 
- Fornecimento de carros: 

a) - dentro do perímetro da cidade 
(art. 303) 4 horas; 

b) - dentro do perímetro do município 
(art. 303), 5 horas; 

§ 3.0 - Ornamentação funerária (êsse 
serviço será iniciüdo no prazo estabelecido 
para a entrega dos caixões) ; 

§ 4.0 
- Prestação de ~erviços congêneres: 

a) - vestimentas es~eciais de acôrdo com 
o § 1.0

, letras "a" e "b" dêste artigo. 
b) - caixões metálicos normais, 12 horas. 

(Art. 59 do Ato 493, de 1933). 
Art. 303 - Para os efeitos do artigo an

terior será classificada como cidade, a par
te elo município imcrita na circunferência 
traçada com raio de 6 quilômetros e com 
centro na praça da Sé. (1) Artigo 60 do 
Ato n.0 493, de 1933). 

Art. 304 - A pessoa encarregada do fu
neral deverá fazer por escrito, na sede do 
Serviço Funerário, a requisição dos serviços 
que desejar. 

§ 1.0 
- O encarregado do balcão terá 

talões com dizeres impressos, onde será 
lançada com minudência a encomenda, além 
das seguintes informações: nome da pessoa 
falecida: lugar onde estiver depositada; 
hora da requisição; hora designada para o 
entêrro; assinatura da pessoa que tiver 
feito a requisição. 

§ 2.0 - Será fornecida ao interessado 
cópia textual da requisição assinada pelo 
encarregado do serviço, bem como a conta 
minuciosa dos serviços encomendados. (Art. 
61 do Ato 493, de 1933). 

Art. 305 - O acompanhamento a pé só 
é permitido com autorização prévia da fis
calização mupiéipal. 

Parágrafo.único -Quando os interessados 
não dispuserem de recursos para acompa
nhar o entêrro em carros de aluguel, deve
rão esperá-lo no portão do cemitério de 
destino. (Art. 62 do Ato 493, de 1933). 

Art. 306 - Fica proibido acon~'Janha
mento no mesmo carro ou coche, assim como 
o transporte de cadáveres em carros que 
não sejam exclusivamente destinados a êsse 
fim. 

Parágrafo único 
bida a condução 
descoberto. (Art. 
23-11-1892). 

- Igualmente fica prol
de cadáveres em caixão 
1.0 da Lei n.0 8, de 

Art. 307 - Os têrmos da requisição de
vem ser imediatame:~te transmitidos às 
secções em que estiverem divididos os ser
viços para as devidas providências e para 
as informações pedidas pelo interessado. 
(Art. 63 do Ato 493, de 1933) . 

Art. 308 - Uma vez alcançada a resi
dência do falecido, os carros esperarão, no 
máximo, 15 minutos além da hora marcada 
para o entêrro. 

Parágrafo único - Chegando ao cemitério, 
depois de retirado o caixão e as coroas, os 
carros voltarão imediatamente à garagem, 
se não tiverem serviço designado ou aten
derão às ouü·as requisições pelo caminho 
nais curto. (Art. 66 do Ato 493, de 19331. 

Art. 309 - O material de ornamentaçãJÍ 
funerária será, depois desmontado, condu~' 
zido imediatamente ao desinfetório, para i) 
devido tratamento. (Art. 67 do Ato 493, de 
1933). . 

Art. 310 - A ornamentação de câmaras' 
mortuárias não poderá ser feita, nesta Ca. 
pital, senão pelo Serviço Funerário. (Art. 
1.0 do Ato 409, de 27-1-1933). 

Art. 311 - Nenhum carro funerário u., 
cenciado em outros municípios poderá pe~; 
netrar no município da Capital, para prestar 
serviços de condução dG pessoas falecidas •· 
no território dêste. (Art. 2. 0 do Ato 409, de' 
1933). 

Parágrafo único - Ao infrator do dis
posto neste artigo será aplicada a multa de 
Cr$ 200,00 e do dôbro nas reincidências, . 
(Art. 4.0 do Ato n.0 409, de 1933). 

Art. 312 - Ao infrator do disposto no 
artigo 310 serão apreendidos os objetos de 
paramentação, bem como aplicada a multa 
de Cr$ 200,00 e do dôlno nas reincidências. 

Parágrafo único - Quando a infração 
fôr praticada por firma comercial, estabele
cida neste Município, será o estabelecimento 
fechado e cassada a respectiva licença. 
(Art. 3.0 do Ato 409, de 1933). 

NOTA - A tabela de preços a que alude 
o Ato 493, de 9 de agôsto de 1933, no mais 
está sendo aplicada pelo Serviço Funerário 
da Capital. 

CAPíTULO V 

DISPOSIÇõES GERAIS RELATIVAS AOS 
CONCESSIONARIOS DE SERVIÇOS 

PúBLICOS 

Art. 313 - Compete ao Município da Ca
pital a concessão de st:rviços públicos de 
caráter local, e dos demais concernentes 
ao Município, respeitado o interêsse geral 
do Estado e dos outros municípios. (Art. 16 
- V. da Lei Estadual n.0 1 de 18 de setem
bro de 1947). 

Art. 314 - As plantas submetidas pelos 
concessionários de serviços públicos à apro
vação da Prefeitura, consideram-se pres
critas, ficando sem efeito o respectivo des
pacho de aprovação, caso os serviços a elas 
correspondentes não sejam concluídos no 
prazo predeterminado no competente des
pacho. (Art. único do Ato 1.129, de 
30-6-1936). 

Art. 315 - As disposições dos artigos 260 e 
268 serão aplicadas nos processos de tomada 
e prestação de contas de tôdas as emprêsas 
que exploram ou venham a explorar, por 
concessão, serviços públicos municipais, res
peitadas as cláusulas contratuais respecti
vas. (Art. 11 do ato n.0 435, de 15-3-1933). 

Art. 316 - A imposição de qualquer multa 
a concessionários de serviços públicos mu
nicipais, por infração de leis, regulamentos 
ou contratos, será preceã!dda de verificação 
da falta em que incorrer o respectivo infra
tor (Art. 1.0 do ato 342, de 4-5-1932). 



r;r:~ 
~i{Art. 317 - A verificação, referida no 
~.hrt. anterior, será feita em inquérito presi~ 
~!(lido pelo chefe da Divisão de Serviços de 
!Utilidade Pública, ou r:or um dos engenhei
:ros da referida Divisão, por êle designado. 
· § 1.0 - Nesse inquérito, além de outras 
'diligências que se tornarem necessárias, se
rão ouvidas testemunhas sóbre o fato que 
:caracterizar a infração, a vítima, prejudi
cado ou ofendido, se houver com assistência 
do concessionário, que, para tal, será eon
vldado. 

§ 2.0 - Qualquer dos interessados, a que 
alude o § anterior, poderá se fazer repre
sentar por procurador legalmente habilitado. 
(Art. 2.0 do ato 342, de 4-5-1932). 

Art. 318 - Quando houver prova de in
fração, assinalada pelo infrator, poderá ser 
dispensada a inquirição testemunhal. (Art. 
3.0 do ato 342, de 1932) . 

Art. 319 - Concluídas as provas, o infra· 
tor terá vista dos autos por 5 dias, para 
aduzir as suas alegações, após o que o pro
cesso, devidamente relatado pela Comissão, 
será enviado ao Prefeito, para que. por 
despacho, aplique, a pena cabível, ou julgue 
improcedente a acusação. (Art. 4.0 do ato 
342, de 4-5-1932). 

Art. 320 - Os casos omissos dêste capi
tulo, quanto à forma processual, serão re
gulados pela legislação dos Estados, sôbre 
inquéritos policiais no que fôr aplicável. 
(Art. 5.0 do ato 342, de 4-5-1932). 

TíTULO VH 

DOS CEMITÉ:RIOS 

CAPíTULO I 

GENERALIDADES 

Art. 321 - Os cemitérios no município de 
São Paulo terão caráter secular e serão 
administrados pela autoridade municipal, 
ficando livre a todos os cultos religiosos a 
prática dos respectivos ritos, em relação 
aos seus crentes, desde que não ofendam a 
moral pública e as leis. (Art. 1.0 do ato 
n." 326, de 21-3-1932). 

Art. 322 - A disposição da primeira parte 
do artigo anterior não compreende os ce
mitérios pertencentes a particulares, a ir
mandades, confrarias, ordens e congrega
ções religiosas e a hospitais, fundados an~ 
tes da Constituição de 24 de fevereiro de 

· 1891, os quais ficarão, entretanto, suje i tos 
à inspeção e à polícia municipal. 

Parágrafo único - Nos cemitérios aqui 
referidos serão observadas as disposições 
déste regulamento sôbre enterramentos, se
pulturas e escrituração. (Art. 2.0 do Ato 
n.0 326, de 21-3-1932). 

Art. 323 - Os cemitérios constituirão 
parques de utilidades, reservados e respei~ 
táveis para cujo fim as respectivas áreas 
serão arruadas, arborizadas e ajardinadas, 
de acôrdo com a planta de cada um, pre
viamente aprovada pelo Prefeito. (Art. 3.0 

do Ato n.0 326, de 21-3-1932). 

Art. 324 - Os cemitérios serão estabele~ 
cidos em terreno previamente escolhido pela 
Municipalidade, de acórdo com as prescri~ 
ções de higiene e serão fechados por muros 
de 2,m20 de altura, pr.lo menos. 

Parágrafo único - Em caso de necessi~ 
dade, e provisoriamente, poderão ser fecha~ 
dos por qm,Jquer cêrca segura, que vede a 
entrada a pessoas e animais. (Art. 4.0 do 
Ato n. 0 326, de 21-3-1932). 

Art. 325 - Os cemitérios serão divididos 
em quadras, por meio de ruas, e estas subdi
vididas em sepulturas, podendo determinado 
número de quadras constituir setores, me~ 
diante aprovação do Prefeito (Art. 5.0 do 
Ato n. 0 326, de 21-3-1932). 

Art. 326 - Haverá ainda necrotérios para 
o depósito de cadáveres que, por qualquer 
motivo, devam ficar em obrervação, ou que 
devam ser autopsiados. (Artigo 6.a do ato 
n.o 326, de 21-3-1932). 

Art. 327 - Os necrotérios deverão ser de 
construção simples, sem ângulos nem reen
trâncias, claros e perfeitamente ventilados, 
tendo impermeáveis o piso e as paredes in~ 
ternas. 

§ 1.0 - O piso deverá ter a declividade 
necessária para o fácil escoamento da água 
das lavagens, que deverão ser feitas a 
jôrro largo. 

§ 2.0 - As mesas serão de mármore ou 
de vidro, ardósia ou material congênere, 
tendo as de autópias forma que facilite o 
escoamento dos líquidos. (Art. 7 do ato 
n.O 326, de 21-3-1932). 

Art. 328 - Fica o Executivo autorizado a 
mandar construir velórios nos cemitérios 
existentes no Município (artigo 1.0 da lei 
3.773, de 24 de junho de 1949). 

Art. 329 - As ruas ou alamedas arboriza
das seguirão sempre a direção principal dos 
ventos que soprem com mais frequência; a 
arborização reta não deve ser cerrada, para 
facilitar a circulação do ar, nas camadas 
inferiores, e evporação da umidade telú~ 
rica. (Art. 8.0 do ato n.0 326, de 21-3-1932). 

Art. 330 - Haverá nos cemitérios edifí-
. cios para prática de cerimônias de qualquer 
culto, sem emblemas ou alegorias permanen~ 
tes, que distingam credos religiows; qual~ 
quer crente poderá levar os objetos de sua 
religião çara a cerimônia, que anteceda ao 
enterramento, obj:tos êstes que deverão 
ser 1'etirados logo que a cerimônia se tiver 
realizado. (Art. 6.0 do ato n.0 1.321, de 
8-4-1919). 

Art. 331 - Nos cemitérios haverá quadra 
esr:ecial para a numeração de cadáveres de 
pessoas falecidas nos hospitais de isola
mento. (Art. 9.0 do ato 11.0 1.321, de 1919). 

CAPíTULO li 

DOS ENTERRAMENTOS 

Art. 332 - Nos cemitérios serão feitos os 
enterramentos sem indagação de crença re
ligiosa do falecido. (Art. !l.0 do ato n.0 326, 
de 21-2-1932). 

Art. 333 - Nenhum enterramento se fará 



sem certidão de óbito extraída pelo escrrvao 
do distrito de paz, em que se tiver dado o 
falecimento. (Art. 10 do ato n.0 326, de 
21-3-1932). 

Art. 334 - Será feita transcrição no livro 
próprio de registro de enterramentos da 
certidão de óbito com os dizeres que ela con
tiver. (Art. 11 do ato n.0 326, de 21-3-1932). 

Art. 335 - Na impossibilidade de ser en
contrado o escrivão dentro das 24 horas 
depois do falecimento ou no caso de ter sido · 
a causa da morte moléstia contagiosa ou 
epidêmica, o enterramento poderá ser feito, 
sem certidão de óbito, com autorização do 
Prefeito ou da autoridade policial do dis
trito, à vista, porém, do atestado médico, 
ou na falta de médico, de declaração es
crita de duas pessoas qualificadas, que te
nham presenciado ou verificado o óbito. 

Parágrafo único - O atestado médico ou 
a declaração escrita deve conter, tanto 
quanto possível, as seguintes indicações: 

1 - o dia, a hora, mês e ano do fale
cimento; 

2 - o lugar do falecimento com a indica
ção do distrito a que pertence o morto; 

3 - o nome, sobrenome, apelido, sexo, 
idade, estado, profissão, naturalidade e re-
sidência; · 

4 - Os nomes, sobrenomes, apelidos, pro
fissão, naturalidade e residência dos pais 
do morto; 

5) - a causa da morte. (Artigo 12 do 
ato 326, de 21-3-1932). 

Art. 336 - Se algum cadáver fôr levado 
aos cemitérios, sem ser acompanhado da 
certidão a que se refere o artigo 333, ou fôr 
encontrado dentro dêles ou às suas portas, 
o respectivo administrador dará imediata
mente parte à autoridade policial do distrito, 
comunicará o fato, no mesmo dia, à Prefei
tura e .Teterá as pessoas que conduziram o 
cadáver, se forem encontradas no ato da 
condução. 

§ 1.0 
- O enterramento será, então, feito 

à vista da guia da aUioridade policial a 
qual deverá conter as indicações obtidas nas 
averiguações procedidas. 

§ 2.0 - Se a autoridade competente se 
demorar em proceder as diligências mencio
nadas e o cadáver estiver com princípio de 
putrefação, o administrador do cemitério 
determinará que o enterramento seja feito 
em sepultura separada, por forma que, sem 
perigo de confundir-se com outro, possa o 
cadáver ser exumado se a autoridade com
petente o ordenar para os exames necessá
rios. (Art. 13 do ato n.0 326, de 21-3-1932!. 

Art. 337 - Nos casos do artigo anterior o 
registro do enterramento se fará de acôrdo 
com a guia policial. (Art. 14 do ato n.0 326, 
de 21-3-1932) . 

Art. 338 - Nos casos do parágrafo 2.0 do 
artigo 336, o registro do enterramento con
terá expressamente a providência tomada 
e as indicações que puderem ser obtidas com 
a inspeção ocular, tais como a idade pre
sumível, côr, sexo, tamanho, etc. (Art. 15 
do ato 11.0 326, de 21 de março de 1932). 

Art. 339 - Os enterramentos não pode
rão, em regra geral, ser feitos antes de 24 
horas do momento do falecimento, salvo: 

a) - se a causa da morte fôr moléstia 
contagiosa ou epidêmica; 

b) - se o cadáver apresentar sinais ine
equívocos de princípio de putrefação. 

Parágrafo único - Não poderá, igual
mente, qualquer cadáver permanecer inse
pulto, no cemitério, após 36 horas do mo
mento em que se tenha dado a morte, salvo 
se o corpo estiver devidamente embalsa
mado ou se houver nesse sentido, ordem 
expressa do Prefeito ou de autoridade judi
cial competente. (Art. 16 do ato n.0 326, 
de 21-3-1932). 

Art. 340 - A verificação poderá ser dis
pensada, a juizo do Administrador, quando 
se trate de cadáveres não embalsamados, 
trazidos de fora do Município em caixões 
apropriados, desde que venha o caixão 
acompanh!tdo de atestado da autoridade 
competente do local em que se deu o fale
cimento, em que esteja constatada a iden
tidade do morto e a respectiva causa-mortis. 

Parágrafo único - Essa verificação será 
feita diretamente de preferência na ocasião 
em que, nos cemitérios, forem realizadas as 
cerimônias religiosas. (Art. 17 do ato n.0 326, 
de 21-3-1932). 

Art. 341 - Cada cadáver será sempre 
enterrado no caixão próprio. (Art. 18 do 
ato 326, de 21-3-1932). 

Art. 342 - Em cada sepultura só se en
terrará um cadáver de cada vez, salvo o do 
recém-nascido com o da sua mãe. (Art. 19 
do ato n.0 326, de 21-3-1932). 

CAPíTULO III 

DAS SEPULTURAS GERAIS E DAS CON
CEDIDAS A PRAZO FIXO OU INDETER

MINADO 

Art. 343 - O administrador é obrigado a 
fazer nas sepulturas gerais os enterramentos 
dos cadáveres que, nos têrmos dos artigos 
335 e 336 forem levados aos cemitérios. Para 
êsse fim haverá sempre abertas as sepultu
ras julgadas necessárias. 

Parágrafo único - Excetua-se dessa dis
posição o cemitério da Consolação, no qual 
só se podem fazer enterramentos em sepul
turas de concessão por tempo indetermi
nado. (Art. 20 do ato n.0 326, de 21-3-1932). 

Art. 344 - Os enterramentos serão feitos 
em sepulturas abertas, em terrenos obtidos 
pelos intere~sados, por concessões a prazo 
fixo ou indeterminado, mediante pagamento 
das taxas marcadas pOl' lei ou ato do Pre
feito Municipal. 

§ 1.0 - A concessão de sepultura a prazo 
fixo entende-se por cinco (5) anos para os 
adultos e 3 anos para os menores de 12 anos, 
findos os ouais deverão ser removidos os 
restos mortais do cadáver nela sepultado, 
dentro de trinta dias após a terminação do 
prazo nos têrmos do artigo 369. Aquêles pra
zos podem variar, conforme as condições 



químicas e geológicas do terreno (Airtigo 21 
do ato n." 326, de 21-3-1932 e artigo 8.0 da 
Lei n.0 2.191, de 12-5-1919). 

§ 2.0 
- Sendo constatada pela forma 

prescrita nos artigos 601 e seguintes achar
-se qualquer sepultura em abandono ou 
ruína, será a respectiva concessão consi
derada extinta, providenciando o Adminis
trador a remoção dos restos mortais, na 
forma prescrita neste regulamento, § úni
co do artigo 369. (Artigo 21 do ato n.0 326, 
de 21 de março de 1932). 

Art. 345 - No escritório da administra
ção estará exposta :>.O público, em lugar bem 
visível, ~ planta do cemitério, sempre em 
dia, com a indicação em preto dos terre· 
nos vagos para concessões a prazo fixo ot. 
Jndeterminado. 

Parágrafo único - Também ficará ex
posta, junto à planta supra indicada, a 
tabela das taxas que devem ser cobradas 
pelos diversos serviços. (Art. 22 do ato n.0 

326. de 21-3-1932). 
Art. 346 - As concessões de terrenos, a 

prazo fixo ou indeterminado, podem ser 
feitas a particulares, famílias, sociedades 
civis, ins•tituições, corporações, irmandades 
ou confrarias religiosas, mediante pedido 
verbal feito pelo interessado ao Adminis
trador do cemitério, com as seguintes im
prescindíveis condições: 

§ 1.0 
- nome, profissão e residência da 

pessoa que faz o pedido; 
§ 2.0 

- nome e residência da pessoa ou 
família, ou nome, destino e sede da socie
dade, instituiçãó, corporação, irmandade ou 
confraria à qual é feita a concessão; 

§ 3.0 
- a superfície do terreno concedi

do, com suas dimensões e situação; 
§ 4.0 

- as pessoas que podem ser enter
radas aí; 

§ 5.0 - pagamento adiantado das respec
tivas taxas. (Art. 23 do Ato n.0 326, de 
21-3-1932) . 

Art. 347 - O administrador dará sem
pre ao interessado recibos das quantias que 
houver recebido, nos quais constarão tôdas 
as indicações dos cinco parágrafos do arti
go antecedente extraídas do livro próprio. 
(Art. 24 do ato 326 n.0 21-3-1932). 

Art. 348 - A vista e em troca do recibo, 
independentemente do requerimento, após s 
dias da data e dentro de Eeis meses, será 
fornecido, na Secção de Cemitérios, o tí
tulo definitivo da concessão, no qual cons
·tarão tõdas as indicações dos cinco pará
grafos do artigo 346 além das referências 
administrativas que forem julgadas neces
sárias. (Art. 25 do ato n.0 326, de 21-3-1932). 

Art. 349 - A vista do título de conces
são, o terreno será entregue ao interessado 
que poderá então utilizá-lo de acôrdo com 
as prescrições do regulamento. 

§ 1.0 
- os túmulos, jazigos, mausoléus, 

cenotáfios, r:anteons e construções equiva
lentes só poderão ser erigidos nos terrenos 
de concessão a prazo indeterminado em 
que tenham sido feitos carneiros ou que ain
da não tenham sepultamentos, ou depois 

de decorridos os prazos legais de sepulta
mentos. 

§ 2.0 - Os carneiros somente poder~o 
ser construídos pela administração mumci
pal; as muretas poderão ser feitas por em
preiteiros particulares que tenham pago a 
necessária li.cença para trabalhar nos ce
mitérios, quer sejam ccnstrutores registra
dos no Departamento de Obras Públicas ou 
simples empreiteiros, observadas num e 
noutro caso as disposições dêste regula
mento. (Art. 26 do ato n.0 326, de 21-3-1932). 

Art. 350 - Nos terrenos concedidos por 
prazos fixo ou indeterminado, serão en
terrados: 

\i 1.0 - Quando a concessão fôr feita a 
determinada pessoa, só a pessoa indicada. 

§ 2.0 - Quando a concessão fôr feita a 
uma familia, apenas os membros dessa fa
mília, que para tal fim se entende o ma
rido e a mulher e os seus ascendentes e 
descendentes, entre êstes Incluídos os seus 
respectivos esposos. • 

§ 3.0 - Quando a concessão fôr feita à 
sociedade, instituições, corporaçõ:s, irman
dades e confrarias, os respectivos sócios, 
membros, irmãos e confrades, os seus fi
lhos menores, à vista de documento autên
tico que prove a qualidade alegada. (Art. 
27 do ato n.0 326, de 21-3-1932). 

Art. 351 - Nos terrenos dos cemitérios 
municipais, concedidos a prazo indetermi
nado, além das pessoas a que se referem 
os §§ 1.0 e 2.0 do art. 350 poderão ser se
pultadas quaisquer outras, mediante autori
zação especial para cada enterramento da
da por escrito pelo concessionário, por seu 
sucessor ou pelo representante dos seus 
sucessores. (Art. 1.0 do ato 374, de 25 de 
julho de 1932) . 

§ único - Entende-se por sucessores, 
para os efeitos dêste ato, os p::u·entes m9;is 
próximos, na ordem da vocaçao hercdita
ria do Código Civil. ( § único do ato 374, de 
25 de julho de 1932) . 

Art. 352 - As concessões de terrenos nos 
cemitérios não poderão ser objeto de qual
quer transação, comércio ou transferência. 
(Art. 2.0 do ato 374, de 25 de julho de 
de 1932). 

Art. 353 - O concessionário de sepultura, 
ainda não utilizada, poderá desistir da 
mesma, restituindo-lhe a Prefeitura a im
portância correspondente ao valor da aqui
sição. (Art. 3.0 do ato 374, de 25 de julho 
de 1932). 

Art. 354 - As disposições dos artigos 
anteriores constarão do título definitivo de 
concessão, a que f e refere o art. 343. (Art. 
4.0 do ato 374, de 25 de julho de 1932). 

Art. 355 - Nos cenotáfios, nos quais se 
compreendem as cacelas votivas, nenhum 
enterramento será feito. (Art. 28 do ato n.0 

326, de 21-3-1932). 
Art. 356 - As concessões de terrenos nos 

cemitérios terão única e exclusivamente o 
destino para que sejam feitas, não poden
do ser objeto de qualquer transação, co
mércio ou transferência, não tendo, junto 



à administração municipal, qualquer efeito 
as estipulaçõe:> feitas nesse sentido. 

Parágrafo ünico - Esta disposição será 
sempre transcrita no titulo de concessão. 
(Art. 29 do ato n.0 326, de 21-3-1932). 

Art. 357 - Nas sepulturas gerais pode
rão os interessados colocar cruzes, grades, 
emblemas, lápides com inscrições, plaptar 
flôres, conforme o plano do cemitério. (Art. 
30 do ato n.0 326, de 21-3-1932). 

Art. 358 -- Nas sepulturas abertas em ter
renos de concessão a prazo fixo ou inde
terminado poderão os interessados colocar 
cruzes, grades, pilares com corrente, pe
quenas colunas, lápides sôbre muretas de 
alvenaria de tijolos, emblemas, etc., assim 
como fazer ajardinamento com o emprêgo 
de flôres e arbustos e executar outra qual
quer pequena obra de caráter provisório a 
juízo da Prefeitura Municipal. 

§ único - Nestes terrenos de concessão 
a prazo fixo, findo o prazo de concessão, 
serão os melhoramentos nêles feitos demo
lidos, e os restos mortais encontrados se 
não forem reclamados pelos interes<ados, 
serão enterrados, na forma estabelecida pe
lo § único do artigo 370, salvo aos que 
requerem concessão por prazo indetermi
nado, para a qual gozarão de preferência. 
(Art. 31 do ato n.0 326, de 21-3-1932 modi
ficado pela lei 4. 509, de 26 de junho de 
1954). 

Art. 359 - Fica adotada a taxa de Cr$ 
110,00, para concessão perpétua de nichos 
nos ossários dos cemitérios municipais, 
para onde serão trasladados a pedido dos 
interessados, os restos mortais de pessoas 
inumadas nas . sepulturas das quadras ge
rais, cuja <;orícessão temporária, decorrido 
o pram regulamentar, não mais será reno
vada. (Art. 1.0 do ato n.0 2. 734, de 3-1-1927 
e tabela a que se refere o art. 1.0 do ato 
986, de 30-12-935). 

Art. 360 - As sepulturas para enterra
mentos de cadáveres de adultos devem ter 
a profundidade mínima de 1,55, o compri
mento de 2,20 e a largura de 0,80. 

§ 1.0 
- As destinadas a menores de 12 

anos e maiores de 7 anos terão a profun
didade mínima de 1,32 o comprimento de 
1,80 e a largura de 0,50. 

§ 2.0 
- As destinadas a menores de 7 

anos terão a profundidade de 1,10, o com
primento de 1,30 e a largura de 0,40. 

§ 3.0 
- Entre as sepulturas, nos quadros, 

haverá um intervalo de 0,4~ entre os lados 
do comprimento, e de 0,66, entre os lados 
<la largura. (Art. 32 do ato n.0 326, de 
21-3-1032). 

Art. 361 - As sepulturas de concessão a 
prazo fixo ou indeterminado terão a super
fície de 2,40 x 2,30, respectivamente frente 
e fundos das quadras. (Art. 33 do ato n.0 

326, de 1932, e art. 1.0 do ato n.0 1. 288, de 
13-9-1937). 

§ 1.0 
- Ficam mantidas nos cemitérios 

exi:;:tentes, as dimensões fixadas no ato n.0 

326, de 1932, para as sepulturas concedi
das e para as quadras demarcadas até a 

data do ato n.0 1.288, de 13-9-1937, onde.' 
não se pôde fazer alteração. (§ único, art, 
1.0 do ato n.0 1. 288, de 1937). • 

§ 2.0 - Quando, por qualquer motivo, um 
terreno ficar com maior área, que a aqui 
mencionada, no qual, porém, não caibam 
duas sepulturas, com as dimensões regula"'• 
mentares, poderá êsse terreno ser objeto de i 
uma só conceEsão, desde que o interessado 
pague as taxas devidas. .: 

§ 3.0 
- Quando a concessão por prazo: 

indeterminado abranger mais de uma áreaj.' 
poderá o concessionário ocupar o interva~» 
lo entre os terrenos, precedendo consenti,;::, 
menta do administrador. (Art. 33 do ato n,ô.i' 
326, de 21-3-1932). .'ri 

Art. 362 - N2o' é permitida a concessão'li 
a prazo fixo ou indeterminado dos terre~'!' 
nos gratuitos nos cemitérios municipais, neni~ 
transformar-se em concessão por tempo in-i : 
determinado e de prazo fixo. (Art. 34 do 
ato !1. 0 326, de 21-3-1932) 

Art. 363 - As consl:ruções definitivas, co~ 
mo sejam, túmulos, jazigos, mausoléus, ce
notáfios, etc., só poderáo ser erigidos nos 
terrenos de concessão por prazo indetermi
nado. 

§ 1.0 - Na gaveta só se fará um enter• ·. 
ramento, não podendo ela ser aberta para 
receber novos enterramentos. 

§ 2.0 
- Nos nichos só poderão ser colo, 

cadas cinzas. 
§ 3.0 

- Nas gavetas só poderão ser fei- · 
tos enterramentos depois que as constru
ções tiverem sido definitivamente executa
das de acôrdo com o determinado pela le
gislação em vigor. Caso não tenham sido 
previamente executadas essas obras, o en
terramento será feito em carneiro construi
do pela administração. (Art. 35, do ato n.• 
326, de 21-3-1932). 

Art. 364 - Tõdas as sepulturas serão nu
meradas com algarismos árabes (1, 2, etc.), 
em relação à quadra em que se acharem; 
tôdas as quadras serão numeradas com al
garismos romanos (!, II, etc.), em relaçáo 
à rua em que estiverem; tõdas as ruas se
rão numeradas, sendo os números escritos 
com letras (um, dois, etc.) . 

§ 1.0 - Os números das sepulturas serão 
postos horizontalmente no meio da mureta, 
na parte correspondente aos pés; quando 
não houver mureta serão colocados em pe
quenos postes com placas fornecidas pel11 
administr!!ção. 

§ 2.0 - Os números das quadras e os 
das ruas serão colocados em postes com 
placas, nos ângulos formados pelas quadras 
ou pelas ruas. (Art. 3-ii do ato n.0 326, de 
21-3-1932). 

CAPíTULO IV 

DAS SEPULTURAS EM ABANDONO E 
EM RUíNAS E EXTINÇAO 

DE CONCESSAO 
Art. 365 - Os concessionários de terre

nos ou seus representantes são obriga
dos a fazer os serviços de limpeza e as 
obras de conservação e reparação das mu-



Lretas, carneiros, túmulos, jazigos, mausoléus 
"e cenotáfios, que tiverem construído, e que 
, forem julgados necessários para a decência, 
1 segurança e salubridade do cemitério. (Art. 
'37 do ato n.0 326, de 21-3-1932). 
:· Art. 366 - As sepulturas, nas quais não 
i forem feitos os serviços de limpeza neces
, sários à decência, serão consideradas em 
,·abandono; aquelas nas quais não forem fei
. tas as obras de conservação e reparação ne
: cessárias à segurança e à salubridade do 
•.cemitério, r,erão consideradas em abando
i!no e em ruína. (Art. 38 do ato n.0 326, de 
:'21-3-1932). 

Art. 367 - Quando o Administrador do 
IOemitério julgar que alguma sepultura es
r'tá em abandono, ou em ruína, comunicará 
<'ao Departamento de Arquitetura, que, por 
ium dos seus .engenheiros, procederá a com
;:petente vistoria sôbre o estado das cons
truções. 

§ 1.0 
- Feita vistoria na presença de 

duas testemunhas e nela ficando reconhe
. oido o estado de abandono ou o de ruína 
com perigo imediato para a salubridade e 
segurança pública, será o concessionário do 
terreno ou seu representante notificado 
Imediatamente para executar as obras de 

, conservação e reparação julgadas necessá
rias, as quais serão expressamente indicadas. 

§ 2.0 
- Se essas obras não forem inicia

das dentro de 24 horas, ou não fôr conhe-
: cido ou encontrado o concessionário ou seu 
representante, o administrador tomará tô
das as precauções aconselhadas e mandará 
fazer logo obras provisórias mesmo em de
sacôrdo com o plano artístico ou arquite
tõnico da sepultura, contanto que garantam 
a segurança e a salubridade. 

§ 3.0 
- No caso da primeira parte do 

§ 2.0 a notificação para execução das obras 
definitivas será feita por editais afixados 
na portaria do cemitério e publicados, por 
três vezes no decorrer de 30 dias na im
prensa oficial e em dois jornais dos de 
maior circulação nesta Capital, e não sen
do ela atendida, o administrador fará sem
pre as obras provisórias indispensáveis. 

§ 4.0 
- Ao fim de cada período de 90 

dias, a contar da primeira publicação, re
petir-se-á a notificação por editais, obser
vando-se a mesma form[L e processo do pa
rágrafo anterior. 

· § 5.0 - Se decorrido o prazo de um ano 
a contar da publicação do primeiro edital 
pel[L imprensa, não forem executadas as 

'Obras definitivas, a concessão do terreno 
será, por de•)reto do Prefeito, declarada em 
comisso, e, após 30 dias, serão enterrados 
os restos mortais como se determina no 
artigo 370, § único, e retirados todos os ma
teriais, podendo o terreno ser concedido a 
outrem. 

§ 6.0 - Se o concessionário se apresentar 
antes do prazo marcado no parágrafo 5.0 , 

dêste artigo, será admitido a fazer as obras 
necessárias, pagando tôdas as despesas fei
tas pela administração, devidamente do
cumentadas. 

§ 7.0 Todo o processo da vistoria 
aqui referida será reduzido a escrito, sendo 
a êle juntas cópias do orçamento, recibos 
das despesas, cópias dos editais publicados, 
para a todo o tempo constar. (Art. 39 do 
ato n.0 326, de 21-3-1932 e Lei 4.509, de 
26 de junho de 1954) . 

Art. 368 - A cláusula de comisso, do pa· 
rágrafo 5.0

, do art. 366 por "abandono ou 
ruína", constará sempre expressa no titulo 
expedido. (Art. 40 do ato n.0 326, de 21-3· 
1932) . 

Art. 369 - No caso de sepultura em aban
dono ou em ruína, sem perigo imediato pa
ra a segurança e para a salubridade, o 
administrador tomará as providências indi
cadas depois da notificação com o prazo de 
30 dias. (Art. 41 do ato n.0 326, de 21-3-
1932). 

Art. 370 - Dentro de 30 dias, após fin
darem os prazos legais dos enterramentos, 
marcados neste regulamento, devem os in
teressados remover os t·estos mortais e to
dos os materiais colocados nas sepultura . 

Parágrafo único - Se o não fizerem se
rão os restos mortais enterrados no mes
mo lugar, abaixo de 1,55 marcado no art. 
360, com a profundidade suficiente para, 
acima dêles, se fazerem novos enterramen
tos. (Art. 42, do ato n.O 326, de 21-3-1932). 

CAPíTULO V 

DAS EXUMAÇõES 

Art. 371 - Nenhuma exumação poderá 
ser feita, salvo: 

1.0 -. Se fôr autorizada por despacho es
crito do Prefeito. 

§ 2.0 - Se fôr requisitada por escrito por 
autoridade judiciária o:I policial, em dili
gências no interêsse da justiça. 

§ 3.0 - Depois de passado o prazo jul
gado necessário para a consunção do ca
dáver, nos terrenos de concessão a prazo 
fixo, nos termos do art. 344, § 1. 0 , (Art. 43, 
do Ato n.0 326 de 21-3-1932). 

Art. 372 - As exumações, nos casos do 
parágrafo 1.0 do artigo antecedente, se
rão requeridas por escrito pela pessoa in
teressada. 

§ 1.0 - O interessado alegará e pro-
vará: 

I - a qualidade que autorize tal pedido; 
II - a razão de tal pedido; 
III - a causa da morte; 
IV - consentimento da autoridade po

licial, com jurisdição sôbre todo o muni
cípio, se fôr feita a exumação para tras
ladação do cadáver para outro município; 

V - consentimento da autoridade con
sular respectiva se fôr feita a exumação 
para trasladação do cadáver para país es
trangeiro. 

§ 2.0 - A exumação será feita depois de 
tomadas tôdas as precauções julgadas ne
cessárias à saúde pública pelas autoridades 
sanitárias. 

§ 3.0 - O interessado depositará a. on~"-



tia necessarta para ocorrer às respectivas 
despems com materiais e pessoal. 

§ 4.0 
- Quando a exumação fôr feita 

para trasladação de cadáveres para outro 
cemitério, dentro ou fora do município o 
Interessado deverá apresentar previamente 
o caixão para tal fim. :ttss>e caixão será 
sempre de madeira de lei, ajustada com 
parafusos, e será revestido inteiramente 
de lâminas de chumbo, com dois milíme-· 
tros de espessura, perfeitamente soldadas, 
de modo a não permitir escapamento de 
gases. 

§ 5.0 
- O administrador do cemitério 

assistirá à exumação para verificar se fo
ram satisfeitas as condições aqui estabele
cidas. 

§ 6.0 
- No livro do registro serão feitas 

as anotações convenientes. 
§ 7.0 

- Pelo administrador será forneci
da certidão de exumaçao, com tôdas as in
dicações necessárias para a trasladação. 

§ 8.0 
- O administrador passará sempre 

recibo especificado das quantias recebidas. 
(Art. 44., do ato n.0 326, de 21-3-1932!. 

Art. 373 - As requisições de exumação 
para diligências a bem dos interêsses da 
justiça rodem ser feitas diretamente ao 
administrador do cemitério, por escrito, com 
menção de todos os característicos. 

§ 1.0 
- O administrador providenciará a 

indicação da sepultura, a respectiva aber
tura, o transporte do cadáver para a sala 
das autópsias, e o novo enterramento ime
diatamente após terem terminado as dili
gências requisitadas. 

§ 2. 0 
- Todos êsses atos se farão na 

presença da autoridade que houver requi·· 
sitado a diligência. 

§ 3.0 
- se·"as diligências requisitadas fo

rem feitas em virtude de requerimento de 
parte, deverá esta pag·ar tõdas as despe
sas ocasionadas com a exumação. 

§ 4.0 - Se o processo fõr ex-oficio, ne
nhuma despesa Eerá cobrada. (Art. 45 do 
ato n. 0 326, de 21-3-1932). 

Art. 374 - As exumações, nos casos do 
§ 3.0 do art. 371, serão feitas por iniciativa 
do administrador do cemitério, para os fins 
do art. 370. (Art. 45 do ato n° 325, de 21-3-
1932). 

Art. 375 - Salvo as exumações de que 
trata o § 2.0 do art. 371, nenhuma será feita 
em tempo dt: epidemia. 

Parágrafo único - Nos terrenos em que 
forem feitas exumações poderão ser fei
tos novos enterramentos. (Art. 47 do ato n.0 

325 de 21-3-1932). 
Art. 376 - Nos terrenos em que houver 

sido feito enterramento de pessoa que era 
portadora ou que faleceu em consequência 
de moléstia contagiosa, r!ão se fará a exu
mação de que trata o § 3.0 do Art. 371, 
salvo se precedida de autorização da re
partição competente, da Secretaria dos Ne
g·ócios da Saúde Pública e Assistência So
cial. (Art. 1 da Lei 3. 774, de 24 de junho 
de 1949). 

..,'\rt. 377 - Nos terrenos a prazo fixo dos 

cemitérios do Município, tenha ou não ex," 
pirado o prazo da concessão será sempre 
cobrada a taxa de exumação prevista no 
artigo 663, quando a exumação prevista no 
ser feita a pedido do interessado. (Art. t• 
do ato n.0 718, de 26-10-1934). 

CAPíTULO VI 

DAS CONSTRUÇõES FUNERARIAS 

Art. 378 - Nenhuma construção poderá 
ser feita ou mesmo iniciada, nos cemité
rios municipais, s·em que o alvará de licen
ça e a planta aprovada pelo Departamento 
de Arquitetura sejam exibidos ao adminis- . 
trador, que nesEes documentos lançará o. 
seu "visto" datado e assinado, obedecendo-se 
ao que a resreito dispõe. (Cod. Obras, art. 
49 do ato n.0 326, de 21-3-1932). 

Art. 379 - As administrações dos cemi
térios nenhuma intervenção terão perante 
os concessionários de terrenos a prazo fixo 
ou tempo indetermin:l:do, no tocante ao · 
contrato das construções funerárias, salvo 
nos pontos que forem previstos neste regu
lamento ou outra qualquer disposição legal · 
que esteja em vigor. (Art. 59 do ato n.0 326, 
de 21-3-1932). 

Art. 380 - Todo o material destinado à 
construção, como tijolos, areia, cal, etc., será 
depositado pelos interessados em local fora 
do cemitério e da via pública, permitin
do-se-lhes a permanência no cemitério, da 
porção precisa para o serviço de cada dia. 
(Art. 68 do ato n.0 326, de 21-3-1932). 

Art. 381 - A argamassa a empregar-se 
nas construções será preparada em caixões 
de ferro ou de madeira. (Art. 69 do ato n.0 

326, de 21-3-1932). 
Art. 382 - Fica expressamente proibido 

depositar no cem1tério terra ou quaisquer es
combros, os quais deverão ser removidos 
imediatamente. (Art. 70 do ato 11.0 326, de 
21-3-1932). 

Art. 383 - O transporte de materiais, nos 
cemitérios será feito em cestos, padiolas ou 
macas· os materiais que não possam ser ' . transportados por quatro homens se-lo-ao 
em plataformas montadas sõbre quatro ro
das cujos aros não tenham largura menor 
de '0,10, fazendo-as rodar sõbre pranchões 
colocados sôbre o pavimento dos passeios 
ou ruas. (Art. 71, do ato n.0 326, de 21-
3-1932). 

Parágrafo único - Logo que seja con
cluída qualquer construção, deverão os ma
teriais restantes ser imediatamente removi
dos pelo encarregado da obra, deixando 
perfeitamente limpo o local. (Art. 72, do 
ato n.0 326, de 21-3-1932). 

Art. 384 - Ao deixar o trabalho, deverá 
o encarregado proceder à limpeza diária 
dos passeios que circundem as respectivas 
construções. (Art. 73, do ato n.0 326, de 
21-3-1932). 

Art. 385 - É proibido estragar o pavi
mento para a colocação de andaimes, que 
deverão apoiar-se sõbre pranchões de ma
deira. (Art. 74, do ato n.0 326, de 21-3-1932) . 



·Art. 386 - O uso de cestos de vime para 
condução de terra, areia, etc., só sc;.·á per
mitido se forem forrados, de modo a evi
tar-se o derrame de material. (Art. 75, do 
ato n.0 326, de 21-3-1932). 

Art. 387 - As balaustradas, grades, cer
cos ou outras construções de qualquer ma
terial que sejam, nos terrenos perpétuos, 
não poderão ter maior altura de 0,60 sôbre 
o passeio ou terreno adjacente. 

Parágrafo único - Excetuam-se do pre
visto no dispositivo dêste artigo as cruzes, 
colunas ou outras construções análogas e 
os pilares com correntes ou barras que cir
cundam as sepulturas, que poderão ter até 
1,20 de altura. Nas construções sôbre se
pulturas em caso algum a madeira será 
admitida. (Art. 76 do ato n.0 326, de 21-
3-1932). 

Art. 388 - Todo o terreno, cuja conces
são por prazo indeterminado tenha sido 
feita, e em que após 90 dias não se tenha 
iniciado qualquer construção, previamente 
licenciado, deverá ser guarnecido de uma 
mureta de alvenaria, rebocada de cimento, 
ou de cantaria aEsente com argamassa de 
cimento, tendo como profundidade calada 
no terreno natural 0,30, e em elevação 0,25. 

Parágrafo único - O espaço, que dêsse 
modo ficar determinado, será cheio de ter
ra disposta de maneira que as águas pro
venientes de chuva ou réga tenham ime
diato escoamento para a sarjeta da rua. 
(Art. 77 do ato n.0 326, de 21-3-1932). 

CAPíTULO VII 

DOS EMPREITEIROS FUNERARIOS 

Art. 389 - Não poderão trabalhar nos 
cemitérios sob qualquer pretexto, as pes
soas que eofrerem de moléstias contagiosas, 
ou os menores de 17 anos. (Art. 78 do ato 
n.0 326, de 21-3-1932). 

Art. 390 - As administrações dos cemi
térios admitirão a nêles trabalhar os cons
trutores e empreiteiros que exibirem: 

a) - fôlha corrida e carteira de identi
dade fornecida pela polícia; 

b) - conhecimento do pagamento dos 
impostos e emolumentos a que estiverem 
sujeitos; 

cl - as plantas aprovadas e os alvará& 
de licença expedidos pelo Departamento de 
arquitetura, ou as comunicações devida
mente visadas pelo mesmo Departamento, 
tudo de acôrdo com as disposições dêste re
gulamento. 

§ 1.0 
- As exigências da letra "a" serão 

aplicadas igualmente aos seus operários ou 
empregados. 

§ 2.0 - Podem deixar de admitir todos 
aquêles sôbre os quais tenha dúvidas quan
to à honorabilidade ou que se portem in
corretamente. No caso dêste § levarão o 
fato ao conhecimento dos seus superiores 
para resolução definitiva. (Art. 79 do ato 
n.0 326, de 21-3-1932). 

(*) Art. 391 - É a seguinte a tabela de 
taxas devidas por construtores, empreitei
ros, pintores e jardineiros. 

CONSTRUTORES, EMPREITEIROS, 
PINTORES E JARDINEIROS 

Trabalhando 
sem 

auxiliares 

Trabalhando 
até com 3 
auxiliares 

Trabalhando 
com mais de 
3 auxiliares 

Const1·utores e empreiteiros 

Cemité~·ios São Paulo, Consolação, 
Araça e Brás ................... . 

Cemitérios Vila Mariana, Lapa, San-
tana e Freguesia do ó .......... . 
Nos outros cemitérios ........... . 

Pintores 

Cemitérios · Consolação, Araçá, São 
Paulo e Brás .................... . 

Cemitérios Vila Mariana, Lapa, San-
tana e Freguesia do ó ........... . 

Jardineiros 

Cemitérios Araçá, Brás, Consolação e 
São Paulo ....................... . 

Cemitérios Lapa, Vila Mariana, San-
tana e Freguesia do ó ......... . 

Nos outros cemitérios 
(Lei 4. 690, de 26-5-1955) ........ . 

400,00 

200,00 
100,00 

200,00 

100,00 

100,00 

50,00 

30,00 

600,00 

300,00 
150,00 

300,00 

200,00 

200,00 

100,00 

60,00 

1.000,00 

500,00 
250,00 

600,00 

300,00 

400,00 

200,00 

120,00 
___________ _J_ ____ ___!L___ ____ _I__ _______ _ 



(•) Nota: A tabela supra aqui vai incluí
da, por não o ter sido na Consolidação 
aprovada pelo Decreto n.0 1. 436, de 27 
de setembro de 1951. ("Códig-o Tributá
rio") . 

( •) Art. 392 - É proibido aos empreitei
ros e seus empregados estacionarem à por
ta dos cemitérios ou formarem grupos no 
interior dêstes. (Art. 80 do ato n.0 326, de 
21-3-1932). 

veis por qualquer dano que seus emprega
dos praticarem no cemitério. (Art. 84 do ato 
n.0 326, de 21-3-1932>. 

Art. 397 - Os empreiteiros ou seus em
pregados não poderão se utilizar de qual
quer utensílio ou material do cemitério para 
a execução dos serviço~ de que tenham 
sido incumbidos. (Art. 85, do ato n.0 326, 
de 21-3-1932). 

Art. 398 - Os empreiteiros, operários e 
quaisquer pessoas que tenham licença, pa-

( *) Nota: a) os construtores nos cemitérios ra trabalhar nos r.emitérios ficam sujei-
municipais deverão, ainda, apresentar tos, enquanto permanecerem nos recintos 
carteira profissional expedida pelo Con- dos mesmos, a êste regulamento e às ins-
selho Regional de Engenharia e Arqui- truções e ordens dos respectivos adminis-
tetura CC. R. E. A.). tradores, sob pena de multa de Cr$ 10,00 

bl - O referido conselho expedirá aos a Cr$ 20,00 e de lhes ser vedado o ingresso, 
interessados licenças precárias de construtor podendo, além disso, ser entregues à auto-
ou projetista-construtor, para obras funerá- ridade policial para os fins de direito. (Art. 
rias, com exercício exclusivo nos cemitérios 86 do ato n.0 a26, de 21-3-1932). 
de São Paulo. A expedição dessas licenças Art. 399 - Os interessados poderão plan-
será feita dt. acõrdo com o critério adotado tar e tratar flõres e árvores, diretamente 
pelo Conselho para expedição das demais ou por meio de jardineiros que contratar; 
licenças a título precário. Preferencialmente Parágrafo único - Os jardineiros ficam 
e sempre a juízo do Conselho essas licenças sujeitos às regras estabelecidas para os em-
precárias serão expedidas aos profissionais preiteiros, na parte aplicável. (Artigo 87 
que já vêm exercendo essas funções. As do ato n. 0 326, de 21-3-1932). 
obras funerárias que dependerem de cálcu- Art. 400 - Haverá em cada cemitério 
los de resistência e estabilidade ou as que um depósito para os materiais necessários 
pelo seu vulto dependerem de conhecimentos para construções, por conta da adminis-
especiais sàmente poderão ser projetadas tração, de carneiros, e as outras obras ne-
e executadas por engenheiros civis, enge- cessárias suficientes para os enterramen-
nheiros arquitetos ou arquitetos. tos prováveis de uma semana. 

c) - De acõrdo com o espírito e com as § 1.0 
- Ét<Ses materiais ficam sob a res-

le_tras do artigo 421, parágrafo 2.a, do Có- ponsabilidade dos administradores, que dê-
dig·o de Obras, a execução das pequenas les prestarão contas trimestralmente, ou 
obras de colocação de lápides nas sepultu- quando lhes fõr exigido, mediante confron-
ras assentadas sôbre muretas de alvenaria to dos pedidos ewritos aos fornecedores e 
de tijolos, implántação de cruzes com base a respectiva aplicação nas construções. 
de alvenaria de tijolos, construção de peque- § 2.0 - ll:sses materiais, considerados de 
nas colunas comemorativas, instalação de fornecimento permanente, serão pedidos, 
grades, balaustradas, pilares com correntes, por escrito pelos admimstradores à Secção 
muretas .de quadro~ e outras pequenas de Cemitérios que os requisitará ao Alma-
obras ~q~uvalentes, nao dependem de regis- xarifado por intermédio do Departamento 
tro 1:rev10 dos respectivos executores. (Re- a que está subordinada. (Artigo 88 do ato 
soluçao 1. 300-51 - Proc. n.o C-18-4!:1 do n.0 326, de 21-3-1932). 
C.R.E.A.). 

Art. 393 - Só dtu·ante as horas em que CAPíTULO VIII 
os _cemi!érios estiverem abertos ao público, DA POLíCIA INTERNA 
terao neles entrada os empreiteiros e seus 
empregados. (Art. 81 do ato n.o 326 de 21- Art. 401 - Os cemitérios estarão aber-
3-1032) . ' tos todos os dias, desde as 7 h01·as até às 

~rt. 394 -.Os empreiteiros são responsá- 18 horas (Art. 106, do ato n." 326, de 
ve1s pelos abJetos que existam nas sepultu- 21-3-1932). 
ras em que estejam trabalhando, por si ou Art. 402 - A guarda diurna e noturna 
por seus empregados, e ainda pelos danos nos cemitérios, para vigilância dos cadáve-
a ela causados, ficando em qualquer dos res e das sepulturas, será municipal. (Art. 
casos imediatamente obrigados à restituição 107, do ato n.0 326, de 21-3-1932). 
do que tiver desaparecido, e aos reparos elos Art. 403 - As pessoas qu evisitarem os 
estragos ocasionados, dentro do prazo ele 12 cemitérios, ou nêles penetrarem para qual-. 
horas. (Art. 82 do ato 11.0 326, de 21-3-1932). quer fim !!cito, deverá(\ portar-se com o 

Art. 395 - Os empreiteiros deverão cum- máximo respeito. (Art. 108, do ato n.0 326, 
prir fielmente os compromissos contraídos de 21-3-1932). 
para com o público, nos trabalhos de que !.rt. 404 - É vedada a entrada nos ce-
forem encanegados, devendo tratar a tõ- mitérios aos ébrios, aos mercadores am-
das as pessoas estranhas e ao pessoal dos bulantes, às crianças não acompanhadas, 
cemitérios com tôda a urbanidade. (Art. 83,-- :)l.os>:;üunos de escolas em passeio sem os 
do ato n.o 326, de 21-3-1932). - · -· · dire'to)·e._s, aos indivíduos seguidos de cães 

Art. 396 - Os empreiteiros são responsá- ou"' de·' o"l,tros animais (Art. 109, do ato n.0 



326, de 21-3-1932). 
Art. 405 - É expressamente proibido 

nos cemitérios: 
a) - escalar os muros ou cêrcas e as 

grades das sepulturas; 
b) - subir às árvores ou aos mausoléus; 
c) - pisar nas sepulturas; 
d) - caminhar ou deitar-se na relva; 
e) - rabiscar os monumentos ou as pe

dras tumulares; 
f) - cortar ou arrancar flôres; 
g) - praticar atos que, de qualquer mo

do, prejudiquem os túmulos, as canaliza
ções, sarjetas, ou quaisquer partes do ce
mitério; 

h) - lançar papéis, fôlhas, pedras, ou 
objetos servidos, bem assim qualquer quan
tidade de lixo, nas passagens, ruas, aveni
das ou outros pontos; 

i) - passear nos caminhos de separa
ção das sepulturas e nêles parar sem ser 
em serviço profissional; 

j) - fazer operações fotográficas, geo
désicas ou outras da mesma natureza, sal
vo com licença especial da prefeitura; 

k) - pregar anúncios, quadros ou o que 
quer que seja nos muros e nas portas; 

I) - formar depósito de materiais, cru
zes, grades, cercas ·e outros objetos fune
rários; 

ml - fazer trabalhos de construcão de 
atêrro ou de plantação nos domingos, salvo 
em casos urgentes e com licença da admi
nistração; 

n) - prejudicar, estragar ou sujar as se
pulturas vizinhas daquela de cuja conser
vação estiver alguém cuidando ou cons
truindo. 

o) - gravar inscrições ou epitáfios nas 
cruzes, monumentos ou pedras tumulares 
sem o visto da administração, que o não 
porá se não estiverem corretamente escri
tos ou estiverem redigidos de modo a ofen
der a moral e as leis; 

p) - efetuar diversões püblicas ou par
ticulares; 

q) - fazer instalações para vendas de 
qualquer natureza. (Artigo 110 do ato n.0 

326, de 21-3-1932). 
Art. 406 - Nos dias de finados são per

mitidas as coletas às portas de entrada e 
saída, unicamente para fins beneficentes, 
com prévia licença dos administradores, des
de que não perturbem a boa ordem e a 
liberdade de circulação. (Artigo 111 do ato 
n.0 326, de 21-3-1932). 

Art. 407 - É proibido o estabelecimento 
de mercadorias ambulantes de qualquer es
pécie à porta ou em frente dos cemité
rios. (Artigo 112, do ato n.O 326, de 21-3-
1932). 

Artigo 408 - Fica permitida a inscrição, 
em idioma estrangeiro, sõbre os túmulos 
nos cemitérios do Município. 

Parágrafo único - Os dizeres referentes 
à identificação dos túmulos deverão ser ex
pressos em língua portuguêsa. (Art. 113 do 
ato n.0 326, de 21-3-1932). 

Artigo 409 - É proibida a remoção de 
cadáveres ou de ossos, dos cemitérios, sal
vo os casos de exumaçõ.o competentemente 
autorizada, e bem assim a prática de qual
quer ato que importe violação das sepul
turas, túmulos ou mausoléus. (Art. 114, do 
ato n.0 21-3-1932). 

CAP1TULO IX 

DOS CEMIT!l::RIOS PARTICULARES 

Art. 410 - As associações religiosas, le
galmente constituídas no país, sem distin
ção de raça, nacionalidade ou crença dos 
respectivos associados, poderão manter ce
mitérios particulares, sob administração de 
autoridade municipal. (Artigo 1.0 da lei n.0 

4.100, de 6-9-1951). 
Art. 411 - Os cemitérios particulares se

rão utilizados na forma dos estatutos das 
associações que os mantiverem sendo li
vre a prática dos rt~spectivos cultos reli
g-iosos. 

§ único - A utilização a que se refere 
o presente artig·o dependerá da exibição de 
documento fornecido por representante ha
bilitado da entidade religiosa. (Art. 2.0 da 
lei n.0 4.10(), de 6-9-1951. 

Art. 412 - Para os efeitos do artigo ante
rior, as entidades interessadas deverão co
municar à Prefeitura o nome do seu repre
sentante legal ou preposto devidamente ha
bilitado. 

§ único - A Prefeitura é reservado o di
reito de exigir, em sendo o caso, documen
tação compatível com os objetivos da pre
sente lei. (Art. 3.0 da lei n.0 4 .1()0, de 6-8-
1951). 

Art. 413. - As sepulturas, bem como os 
enterramentos e exumações obedecerão a 
tôdas as prescrições das leis e regulamen
tos municipais e estaduais sõbre cemitérios, 
notadamente os que dizem respeito à sua 
administração, fiscalização e conservação. 

§ único - As mesmas prescrições ficam 
sujeitas as construções e os empreiteiros de 
obras em cemitérios. (Art. 4.0 da lei n.0 4.100, 
de 6-9-1951). 

Art. 414 - Nos cemitérios particulares 
serão cobradas as mesmas taxas estabeleci
das para os cemitérios municipais e que 
lhes forem aplicáveis. (Art. 5.0 da lei n.0 

4.100, de 6-9-1951) . 
Art. 415 - As associações religiosas que, 

na forma desta lei, mantiverem cemitérios 
particulares incumbe prover diretamente às 
despesas com a sua construção, manuten
ção e conservação, inclusive do pessoal, 
salvo do administrador ou servidores muni
cipais designados para os serviços de ad
ministração e fiscalização. (Art. 6.0 da lei 
4.100, de 6-9-1951). 

Art. 416 - As sociedades religiosas infra
toras desta lei incorrerão nas penas de sus
pensão ou cassação da autorização do fun
cionamento dos 1·espectivos cemitérios, a 
juizo do prefeito. (Art. 7.0 da lei n.0 4.100, 
de 6-9-1951). 



DA LEGISLAÇAO ESPECIAL REFERENTE 
A ALGUNS CEMITÉRIOS PARTICULARES 

a) - Do cemitério da "Associação dos 
Protestantes de São Paulo". 

Art. 417 - As despesas com a manu
tenção do cemitério da "Associação dos Pro
testantes de São Paulo" correrão por conta 
dessa sociedade, a qual recolherá ao Te
som·o, anualmente e até 31 de janeiro, a 
importância que o Prefeito julgar neces
sária, sob pena de não ser concedida li
cença para enterramentos. (Art. 3.0 , da lei 
n.0 2. 468, de 8 de abril de 1922). 

Art. 418 - As sepulturas serão perpétuas 
e obedecerão, assim, como os enterramen
tos, a tôdas as prescrições dos regulamentos 
e leis mun'cipais e estaduais sõbre cemité
rios, notadamente os que dizem respeito à 
sua administração, fiscalização e conserva
ção. (Art. 4.0 da lei n.0 2 .468, de 8-4-1922). 

Art. 419 - Neste cemitério serão cobra
das as taxas estabelecidas para os cemité
rios municipais centrais e que lhe forem 
aplicáveis. (Art. 5.0 da lei n.0 2 .468, de 
8-4-1922). 

Art. 420 - ltsse cemitério será destinado 
ao enterramento dos associados da "Asso
ciação dos Protestantes de São Paulo", e 
seus parentes, nos têrmos do respectivo es
tatuto, sem distinção de raça, nacionalidade 
ou crença, sendo livre a todos os cultos 
religiosos a prática dos ritos respectivos, 
em relação aos feus crentes. (Art. 7.0 da 
lei n.0 2.468, de 8-4-1922). 

Art. 421 - No caso de se extinguir a 
Associação, na forma de seus estatutos ou 
de perder o direito de fazer enterramentos 
em virtude de ipfração dêste capitulo ou 
dos regulamel1tos que lhe forem aplicáveis, 
por mais de dois anos consecutivos, perderá 
o cemitério o seu caráter particular e ficará 
definitivamente equiparado aos outros ce
mitérios municipais, para todos os efeitos. 
(Art. 8.0 da lei n. 0 2.468, de 8-4-1922). 

b) - DO CEMITÉRIO DA "SOCIEDADE 
CEMITÉRIO ISRAELITA DE S. PAULO" 

Art. 422 - As despesas com a manuten
ção do Cemitério dos Israelitas correrão por 
conta da "Sociedade Cemitério Israelita de 
São Paulo", a qual recolherá ao tesouro, 
anualmente, e até 31 de janeiro, a impor
tância que o Prefeito julgar necessária, sob 
pena de não ser concedida licença para en
terramento. (Art. 3.0 da lei n.0 2 .191, de 
12-5-1919, e art. 1.0 da lei n. 0 2.624, de 
9-8-1923). 

Art. 423 - O cemitério será destinado aos 
associados, seus cônjuges ou parentes, bem 
como às pessoas licenciadas pela mesma so
ciedade, sem distinção de raça, nacionalidade 
ou crença relig-iosa, na forma de seus esta
tutos. 

Parágrafo único - A qualidade a que se 
refere êste arttgo deverá ser atestada pelo 
presidente, em exercício. (Art. 2.0 da lei n.0 

2.624, de 9-8-1923). 
Art. 424 - Para os efeitos do artigo ante-

cedente, a sociedade comunicará à Prefei
tura quem é o seu presidente, em exercício 
e isto sempre que ocorrer a respectiva eléi
ção ou substituição, devendo as comunica
ções serem acompanhadas das respectivas 
assinaturas ou firmas devidamente autenti
cadas. (Art. 3.0 da lei n.0 2.624, de 9-8-1923). 

Art. 425 - No caso de se extinguir a 
"Sociedade Cemitério Israelita de São Pau
lo", na forma de seus estatutos ou de per
der o direito de fazer enterramentos na for
ma das leis, regulamentos municipais, sôbre 
cemitérios, no que lhes forem aplicáveis, por 
mais de dois anos consecutivos, o cemitério 
perderá seu caráter particular e ficará de
finitivamente equiparado aos outros cemi
térios municipais, para todos os efeitos. 
(Art. 4.0 da lei n.0 2.624, de 9-8-1923). 

Art. 426 - O cemitério terá caráter se" 
cular e será administrado pela direção do 
cemitério municipal de Vila Mariana. (Art. 
6.0 da lei n.0 2.624, de 9-8-1923). 

Art. 427 - As sepulturas e enterramentos 
no Cemitério dos Israelitas obedecerão às 
prescrições dos regulamentos e leis muni
cipais e estaduais sôbre cemitérios e serão 
perr:étuas as s2pulturas. (Art. 4.0 da lei n.0 

2 .191, de 12-5-1919). 
Art. 428 - No Cemiténo dos Israelitas se

rão cobradas as taxas estabelecidas na tabela 
do art. 437, com exceção das que lhe forem 
inaplicáveis. (Art. 5.0 da lei n.0 2 .191, de 
12-5-1919). 

Art. 429 - São aplicáveis ao cemitério da 
Sociedade Religiosa e Beneficente Israelita, 
de Santana, as disposições dos artigos 422 
e 428 relativas ao Cemitério dos Israelitas 
de VÍla Mariana. (Lei n.0 2.974, de 10-5-
1926). 

c) DO CEMITÉRIO DA "IRMANDADE DO 
SS. SACRAMENTO DA CATEDRAL 

DE S. PAULO" 

Art. 430 - Fica concedida licença à "Ir
mandade do Santíssimo Sacramento da Ca
tedral de S. Paulo" para a fundação e 
custeio de um cemitério no terreno de sua 
propriedade anexo ao cemitério municipal no 
Araçá, destinado exclusivamente ao enter
ramento dos respectivos irmãos, observadas 
as prescrições dos regulamentos e leis mu
nicipais sôbre cemitérios. (Art. único da re
solução n.0 89 de 5-3-1898). 

Art. 431 - Os cemitérios da Irmandade 
do ss. Sacramento e do Redentor ficam 
subordinados à administração do cemitério 
do Araçá para o fim de nêles não se poder 
fazer nenhum enterramento sem a compe
tente guia passada pelo administrador dêste 
cemitério, nos livros do qual serão feitos os 
competentes assentamentos. 

Para o mesmo fim ficarão subordinados à 
administração do cemitério municipal da 
Consolação os cemitérios da Ordem Terceira 
do Carmo e dos Protestantes. (Art. 1.0 do 
ato n.0 116, de 11-5-1901). 

Art. 432 - Aos administradores dos ce
mitérios municipais do Araçá e da Consola
ção competem todos os atos de fiscalização 



relativamente aos cemitérios que lhes ficam 
subordinados, para que nêles sejam executa
das as disposições do regulamento dos ce
mitérios, que aos mesmos devam ser aplica
das. (Art. 2.0 do ato n.0 116, de 11-5-1901). 

CAPíTULO X 

DAS PENAS 
Art. 433 - Qualquer infração das dis

postçoes dêste título, quando não haja pena 
especial, será punida pela primeira vez com 
a multa de Cr$ 10,00 a Cr$ 50,00, conforme 
a importância da infração; na segunda, com 
a de Cr$ 50,00 a Cr$ 100,00 e na terceira 
com a de Cr$ 100,00 a Cr$ 200,00. (Art. 126 
do ato n.0 326, de 21-3-1932). 

Art. 434 - Serão ex~ulsas dos cemitérios 
as pessoas que infringirem as disposições do 
Capitulo VIII, fwando obrigadas a ressar
cir os danos causados, a juizo da adminis
tração. (Art. 127 do ato n.0 326, de 21-3-1932). 

Art. 435 - Conforme a gravidade das fal
tas, poderá a administração impedir a en
trada nos cemitériOS a qualquer pessoa, até 
8 dias, comun1cando o fato à Secção de Ce
miténos, que a transmitirá à repartição a 
que estlVer subordinada, propondo a apli
cação da pena mais severa que no caso cou
ber. (Art. 128 do ato n. 0 326, de 21-3-1932). 

Art. 436 - Qualquer infração das dispo
siçoes contidas no Oapítulo VI, será pumda 
como nêle iie determina e, subsidtàriamente, 
como está previsto no "Código de Obras". 
(Art. 129 do ato n.0 326, de 21-3-1932). 

CAPíTULO XI 

DA TABELA DE EMOLUMENTOS 
Art. 437 - É a seguinte a tabela das ta

xas dos cemitérios do Município de S. Paulo: 
(art. 1.0 do ato n.0 986, de 30-12-1935): 

Cruzes nos quadros gerais ....... . 
Enterramentos em Sepultura 

Perpétua 
Araçá, Consolação, S. Paulo e Brás 
Vila Mariana, Santana, Penha e 

l:::ianto Amaro ................. . 
Lapa, Freguesia do ó, Osasco, São 

Miguel, Lajeado e Itaquera .... 
Entt:rramentos em sepultura 

geTal: 
Araçá e S. Paulo ............... . 
Brás e Vila Mariana ........... . 
Penha, Santana, Lapa, Freguesia 

do ó, Osasco, São Miguel, Lajea
do, Itaquera e Santo Amaro .... 

Exumação 
Araçá, Consolação, S. Paulo e Brás 
Vila Mariana, Santana, Penha e 

Santo Amaro ................. . 
Lapa e Freguesia do ó ......... . 
Osasco, S. Miguel, Lajeado e Ita-

quera .......................... . 
ConstTUção de caTneiro 

Adulto .......................... . 

Cr$ 
3,00 

30,00 

15,00 

10,00 

30,00 
15,00 

5,00 

100,00 

80,00 
60,00 

40,00 

100,00 

Adoleocente ..................... . 
Infante ......................... . 
Lado ............................ . 
Frente 

Constntção de muretas 
Adulto .......................... . 
Adolescente ..................... . 
Infante ......................... . 
Inteiro .......................... . 
Ossuá1·io ....................... . 
Concessão de tenenos por metro 

Quadrado 
Consolação, sepultura perpétua, ta-

70,00 
50,00 
20,00 
10,00 

25,00 
20,00 
17,00 
60,00 

110,00 

xa por m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500,00 
São Paulo, sepultura perpétua, por 

m2 nas quadras dos quarteirões 
de 1 a 8; nas quadras da 2.a rua 
secundária fronteiras aos quar
teü·ões supra; nas quadras que 
margeiam a av. principal de 
acesso, em tõda a SlJa extensão; 
nas quadras que circundam a 
praça da capela e nas quadras 
em frente da av. principal . . . . 1.000,00 

Taxa por m2 nas quadras de fren-
te de tõdas as ruas secundárias .... 600,00 

Taxa por m2 nas quadras internas 
dos quarteirões exceto as dos 
quartetrões de 2 a 8 ......... . 

Araçá, sepultura perpétua, taxa por 
m2, nas quadras que derem fren-
te para as avs. principais e nas 
que forem sendo criadas ao longo 
destas avs. com o aproveitamento 
dos espaços disponíveis - taxa 
por m2 ....................... . 

Nas demais quadras- taxa por m2 
Brás e Vila Mariana, sepultura, 

perpétua - taxa por metro qua-
drado ......................... . 

Santana, Penha, Lapa, Freguesia 
do ó e Santo Amaro, sepultura 
perpétua - taxa por m2 ..... . 

Osasco, Itaquera, São Miguel e La
jeado, sepultura perpétua - taxa 
por m2 ....................... . 

300,00 

1.000,00 
300,00 

200,00 

120,00 

60,00 

Art. 438 - As importâncias pecuniárias 
supra referidas, bem como tôdas as outras 
que se cobrarem nos cemitérios, constarão 
em tabelas ou quadros, fixados nos portões 
externos e internos e em outros lugares bem 
visíveis dos cemitérios, para que possam 
ser vistos por todos que quiserem consultá
los. (Art. 134, do !'<to n.0 1.321, de 1919). 

Art. 439 - São isentos das taxas funerá
rias e concessões nos cemitérios: 

1.0 - Os enterros feitos em sepulturas 
gerais: 

a) - dos pobres que falecerem nos hos~ 
pitais de caridade; 

b) - dos presos que falecerem nas pri
sões; 

c) - das pessoas que forem remetidas 
pelas autoridades po!ic.ais; 

d) - de pessoas que a Prefeitura declarar 
pobres ou indigentes; 

2.0 - As exumações feitas por iniciativa 



pa polícia e~tadual e das instituições cienti
ficas, para estudos de antropologia e crimi
nologia. (Art. 9.0 do ato n.0 113, de 6-3-1931). 

CAPíTULO XII 

DISPOSIÇõES GERAIS 

Art. 440 - Nenhum cadáver poderá ser 
autopsiado nos cemitérios senão depois de 
24 horas do falecimento, salvo o caso de 
decomposição. 

Parágrafo único - Não é permitido tirar 
o modêlo do rosto, do pescoço e das costas 
dos cadáveres, nem também embalsamá-los, 
senão depois de findo o prazo aqui referido. 
(Art. 115 do ato n.0 326. de 21-3-1932). 

Art. 441 - Nenhum sepulcro poderá per
manecer iluminado depois de fechar-se o 
cemitério. 

ParágTafo único - São responsáveis pelo 
cumprimento desta disposição os encarre
gados da conservação ou limpeza das sepul
turas e os concessionários. Art. 116, do ato 
n.0 326, de 21-3-1932). 

Art. 442 - Os cadáveres que tiverem sido 
autopsiados serão conduzidos aos cemitérios 
em caixões de zinco ou de fôlhas de Flan
dres. (Art. 117 do ato n.0 326, de 21-3-1932). 

Art. 443 - Os membros ou vísceras dos 
cadáveres que tenham servido para estudos 
de anatomia serão depositados em caixão 
de zinco feito a propósito, soldados os tam
pos e assim conduzidos ao cemitério. (Art. 
118 do ato 326, de 21-3-1932). 

Art. 444 - Quando um cemitério alcançar 
o limite de saturação de matérias orgânicas, 
que se torne imr:roprio r;ara p·ovocar a fer
mentação, deve ser fechado e nele não po
der~o ser f~itàs inumações ou exumações, 
senao depois de passados 10 anos. (Art. 119, 
do ato n.0 326, de 21-3-1932). 

Art. 445 - No caso de resolver a munici
palidade extinguir alg·um cemitério fica 
obrigada a fazer aos concessionários de ter
renos por tempo indeterminado, cuja con
cessão não tenha ainda caído em comisso, 
nova concessão em um dos outros cemitérios 
da Capital e terreno equivalente e para 
o qual poderão ser transferidos os restos 
mortais existentes na antiga sepultura, as
Slm como as construções que nela existam, 
independente do pagamento de novos emolu
mentos por essa trasladação. 

§ 1.0 
- se, porém, as construções exis

tentes tiverem de ser demolidas e reconstruí
das no novo local, dependerá isso da apro
vação prévia do respectivo projeto, que será 
aprovado se não apresentar inconveniente 
em relação às exigências legais que vigora
rem na ocasião. (Art. 120 do ato n.0 326, 
de 21-3-1932). 

§ 2.0 
- Em qualquer caso os restos mor

tais encontrados na sepultura poderão, sem 
despesas para a Prefeitura, ser removidos 
para lugar reservado. ( § 2.0 do art. 120 do 
ato n° 326, de 21-3-1932) . 

§ 3° - Se a concessão fôr temporaria 
e o prazo não tenha ainda decorrido, os 
··estas mortais existentes nestes terrenos 

serão exumados e colocados no lugar de novo 
cemitério que fôr destinado para sepultura 
ctos restos exumados do cemitério que se ex
tinguir, até se completar o prazo de conces
são. (Art. 118 do ato 11.0 1.321, de 8-4-1919). 

Art. 446 - Os concesswnários de terrenos, 
em virtude de sucessão de família ou de 
doação, apresentarão o título respectivo para 
a devida substituição e averbação no livro 
próprio. (Art. 119 do ato n.0 1.321, de 
8-4-1919). 

Art. 447 - Os administradores providen
ciarão para que, em terrenos de que cogita o 
art. antecedente, sempre existam placas nu
méricas, indicadoras do registro no livro de 
enterramento. (Art. 121, do ato 326, de 
21-3-1932)' 

Art. 448 - O Prefeito mandará conser
var e zelar por conta dos cemitérios, quando 
em abandono, as Eepulturas em que repou
sem os despojos de pessoas com relevantes 
serviços públicos à pátria, providenciando 
para que sempre possam ser lidos na lápide o 
seu nome e títulos, data de nascimento e fa
lecimento. Ficam igualmente a cargo dos 
cemitérios a obEervação e limpeza dos túmu
los e jardins construido.~ pelos poderes pú
blicos em honra à memória de pessoas ilus
tres. (Art. 122 do ato n.c 326, de 21-3-1932). 

Art. 449 - A Secção de Cemitérios provi
denciará no sentido de possuírem os cemi
térios os livros e talonários necessários à 
boa execução dêEte regulamento, segundo os 
modelos aprovados pela Prefeitura. (Art. 123 
do ato n. 0 326, de 21-3-1932). 

Art. 450 - O concessionário de sepultura 
ainda não utilizada, poderá desistir da mes
ma, restituindo-lhe a Prefeitura a impor
tância correspondente ao valor da aquisi
ção. (Art. 3.0 do ato n.0 374, de 25-7-1932). 

Art. 451 - As disposições dos artigos ante
riores constarão do título definitivo de con
cessão, a que se refere o art. 585. (Art. 4.0 

do ato n. 0 374, de 25-7-1932). 
Art. 452 - No caso de falecimento do 

concessionário de teneno nos cemitérios mu
nicipais e do seu cônjuge, se casado fôr, 
poderá a respectiva concessão ser trans
ferida pela Prefeitura, salvo na hipótese 
do artigo seguinte: 

a) - ao seu parente mais próximo, se
gundo a or::l.em da vocação hereditária es
tatuída na legislação civil; 

b) - a um dos seus parentes, mediante 
desistência expressa dos demais com paren
tesco no me~mo grau ou em grau mais pró
ximo. (Art. 1.0 do ato n.0 1.518, de 
22-12-1938). 

Art. 453 - Poderá, também, a concessão 
ser transferida àquele que para tanto haja 
sido designado por disposição de última von
tade do concessionário, expressa em testa
mento lavrado e processado em forma regu
lar. (Art. 2.0 do ato n.0 1.518, de 22-12-1938). 

Art. 454 - Por dispo~ição testamentária, 
poderá, também, o concessionário instituir 
ou estabelecer cláusulas, condições ou res
trições relativas a sepultamentos e a cons
truções funerárias, as quais serão averbadas 



junto à administração do cemitério res
pectivo, desde que não contravenham às 
disposições dêste Regulamento e uma vez 
que seja requerido ao Prefeito por qualquer 
interessado na averbação, ou quando comu
nicado à Prefeitura por ofício da autoridade 
judiciária ~Jerante a qual haja sido proces
sado o testamento ou o inventário do finado. 
(Art. 3.0 do ato n.0 1.518, de 22-12-1938). 

Art. 455 - Sem prejuízo do disposto no 
art. 454, os concessionários de terreno de ce
mitério poderão, mediante requerimento ao 
Prefeito Municipal, autorizar, préviamente, 
sepultamentos. 

§ único - Essa autorização, por eles revo
gável a qualquer tempo, será averbada a 
título precário no que se refere a futuros 
titulares da concessão. (Art. único do De
creto 1.004, de 30 de setembro de 1947). 

Art. 456 - As tlansferências serão pedidas 
ao Prefeito em requerimento que deverá 
mencionar todos os dados quanto à situação 
e dimensões do terreno e vir instruido com 
a prova de preencher o mteressado as condi
ções e requisitos J::revistos neste Regula
mento. 

§ 1.0 - Na hipótese do artigo 452 deverá 
ser oferecida, também, prova de desistên
cia expressa dos demais parentes no mesmo 
grau e em grau mais próximo. 

§ 2.0 - No caso do artigo 453 será exi
gida certidão do testamento e do seu regis
tro e abertura, passada pelo serventuário 
competente. 

§ 3.0 - Em caso algum poderá a conces
são ser transferida a mais de uma pessoa. 
(Art. 4. 0 do ato n.0 1.518, de 22-12-1938). 

Art. 457 - A transferência, uma vez 
concedida, transmite à pessoa do novo ti
tular todos os direitos e obrigações que as
sistam ao concessionário anterior, respei
tadas as limitações a que se refere o ar
tigo 454. 

Parágrafo único - Ao novo concessioná
rio se expedirá o competente titulo do qual 
constará, em anotação, u concessão anterior 
transferida. (Art. 5.0 do ato n.0 1.518, de 
22-12-1938). 

Art. 458 - Os concessionários, cônjuge 
sobrevivente, e <Js seus sucessores, na falta 
dêste, poderão constituir procurador com po
deres para, tão somente, autorizar sepul
tamentos e construções funerárias, devendo 
para êsse fim, pedir préviamente ao Prefeito, 
em requerimento, a averbação da procuração 
junto à administração do cemitério respecti
vo. (Art. 6.0 do ato n.0 1.518, de 22-12-1938). 

Art. 459 - O concessionário de sepultura 
ou terreno vago, mesmo que já haja sido 
anteriormente utilizado, poderá desistir do 
mesmo, pagando-lhe a Prefeitura a impor
tância correspondente ao valor da aquisição. 

Parágrafo único - Poderá a Prefeitura 
pagar a importância correspondente a 30% 
do preço vigente na época da desistência, 
quando o preço de aquisição tenha sido in
ferior a essa referida importância. (Art. 7 .O 
do ato n.0 1.518 de 22-12-1938). 

Art. 460 - O disposto nos arts. 450 e 459, 

não se aplica às concessões a prazo fixo. 
(Art. 8.0 do ato n.0 1.518, de 22-12-1938). 

Art. 461 - Acontecendo falecer algum 
proprietário de terreno de concessão perpé
tua ou temporária, sem que deixe herdeiros 
com direito a essa concessão é considerada 
extinta, sob as seguintes condições: 

a) - sendo a concessão por tempo inde
terminado e havendo-se sepultado no ter
reno algum cadáver, será tudo conservado 
perpétuamente no estado em que se achar; 

b) - se a concessão fôr a prazo fixo e no 
terreno existir cadáver, a inumação durará 
pelo tempo da concessão. (Art. 120 do ato 
n.0 1.321, de 8-4-1919). 

Art. 462 - Os indigentes, os pobres que 
faleceram nos hospitais da Santa Casa de 
Misencórdia e suas enfermarias externas, 
nos hospitais e enfermarias do govêrno ou 
nas prisões, os padecentes e os corpos 
que forem remetidos pelas autoridades po
liciais serão entrrrados, gratuitamente -
nas sepulturas gerais ,Çtos cemitérios. (Art. 
124 do ato n.0 326, de 21-3-1932). 

Art. 463 - O serviço funerário sempre que 
o caixão para enterramento exceder das di
mensões ordinárias para as quais são feitas 
as sepulturas determinadas no art. 360, e 
seus parágrafos, é obrigado a fazer disso 
comunicação escrita, no ato da encomenda, 
ao administrador do cemitério, para que êsse 
providencie sôbre a sepultura de dimensões 
convenientes. (Art. 125, do ato n.0 326, 
de 21-3-1932). 

Art. 464 - Fica autorizado o Prefeito Mu
nicipal a discriminar uma quadra de 8 me
tros quadrados (8m2) no Cemitério do Ara
çá, que será entregue em perpétua trans
ferência ao Corpo de Bombetros desta Ca
pital a fim de aí ser erigido o mausoléu para 
sepultura de oficiais e praças daquele Corpo. 
(Art. 1.0 da lei n.0 597, de 6-8-1002). 

Art. 465 - O Município da Capital tem 
os seguintes cemitérios: 

CEMITÉRIOS MUNICIPAIS 

Consolação, Araçá, Brás, São Paulo, Vil_a 
Mariana Santana, Penha, Freguesta do o, 
Lapa, L~jeado, Itaquera, Osasco, São Mi
guel, Tremembé e Vila Formosa. 

CEMITt<;RIOS DE SANTO AMARO 

Santo Amaro e Campo Grande. 
Cemitérios de Parelheiros. 

CEMITÉRIOS PARTICULARES 

Protestante. 
Ordem Terceira do Carmo. 
Israelita do Butantã. 
(Fiscalizados pela administração do Cemi-

tério da Consolação) . 
Santíssimo Sacramento. 
Redentor. 
(Fiscalizados pela administração do Cemi

tério à o Araçá) . 
Sociedacle Israelita. 
(Anexo e fiecalizado pela administração 

do Cemitério de Santana) . 



Sociedade Israelib. 
(Anexo e f;;,calizado pela administração 

do Ceimtério de Vila Mariana) . 
Art. 466 - Fica a Prefeitura autorizada a 

permitir, para estudos das ciências médicas 
a entrega de cadáveres de indigentes que 
não forem reclamados pelas suas famílias, 
observadas as disposições das legislações es
tadual e federal. (Art. 1.0 da lei n.0 1.513, 
de 25-3-1912). 

Art. 467 - Excetmtm-se do disposto no 
artigo anterior os cadáveres de indigentes 
vitimas de moléstias infecciosas, os que pro
venham de localidades próximas desta Capi
tal sem atestado médico, os de indigentes 
que tenham falecido sem assistência médica 
e de todos aqueles que nas condições supra 
devam ser txmnados. (Art. 2.0 da lei n.0 1.513, 
de 25-3-1912). 

Art. 468 - A Prefeitura ficará autorizada 
a ceder gratuitamente, sem ônus -rara a Mu
nicipalidade, uma área de terreno em qual
quer dos cemitérios municipais, onde julgue 
conveniente, para comtrução de um pavilhão 
de anatomia, obrigando-se os concessionários 
a sujeitar-se a tôdas as prescrições sanitá
rias em vigor. (Art. 3.0 da lei n.0 1.513, de 
25-3-1912). 

TíTULO VIII 

DA LIMPEZA PúBLICA 

CAPíTULO I 

DA DISCRIMINAÇAO DE LIMPEZA 
PúBLICA 

Art. 469 - O serviço de limpeza pública 
compreende: . 

1.0 
- a varrédura completa das ruas e cal

çadas, quah]uer que seja a natureza do cal
çamento, e a dos passeios, sarjetas, pre
cintas e cruzamentos calçados, somente, das 
1·uas sem calçamento; 

2.0 - remoção do produto da varredura 
das ruas e a do lixo nelas encontrado; 

3.0 
- a irrigação e a lavagem das ruas; 

4.0 - a lavagem, o asseio e a desinfecção 
das latrinas e mitórios públicos, das bocas 
de lobo, dos pontos de estacionamento de 
veículos e de animais, dos bebedouros e dos 
canais públicos; 

5.0 - a capinação das vias públicas e a 
remoção do produto das capinações, das lim
pas e das podas da vegetação e da arbo
rização dos cemitérios, e dos logradouros 
públicos; 

6.0 - a remoção dos animais mortos en
contrados nos lugares públicos e a do lixo, 
clandestinamente lançado nos terrenos 
abertos, públicos ou particulares; 

'1.0 - a remoção do lixo dos mercados, 
matadouros e dos estabelecimentos públi
cos; 

8.0 - a remoção do lixo domiciliar; 
9.0 - o c!estino final do lixo. (Art. 1.0 do 

ato n.0 721, de 3-10-1914). 
Art. 470 - Lixo, para os efeitos de re

moção, pela limpeza pública, abrange todos 
os detritos animais, vegetais, minerais e in-

dustriais, encontrados nas vias públicas, e 
também todos os detritos domiciliares só
lidos, resultantes da limpeza de qualquer 
prédio, estabelecimento ou casa de habita
ção, inclusive jardins, pátios, cozinha e 
quaisquer dependências. 

§ 1.0 - Não constituem lixo: 
a) - os objetos de uso doméstico que, 

pelas suas dimensões e pêso, não caibam nos 
recipientes destinados a conter os detritos 
domiciliares; 

b) - os resíduos vegetais, provenientes da 
limpeza e poda dos jardins e chácaras, bem 
como terra, estrume e coisas semelhantes, 
que, pela sua quantidade, não caibam nos 
recipientes destinados a conter os detritos 
domiciliares; 

c) - os resíduos industriais de qualquer 
natureza, os objetos e artigos imprestáveis 
ou condenados para o consumo, que, pela 
sua quantidade não caibam nos recipientes 
destinados a conter os detritos domiciliares; 

bl - os restos de ftJ.ateriais de obras e 
construções e o produto de demolição e en
tulho de qualque!· natureza. 

§ 2.0 - :tl:sses produtos, resíduos e objetos 
não serão removidos pela limpeza pública, 
mas esta é obrigada a aceitá-los nos luga
res de destino final do lixo. (Art. 2.0 do 
ato n.0 721, de 3-10-1914). 

CAPíTULO H 

DA VARREDURA DAS RUAS E PASSEIOS 

Art. 471 - A varredura das vias púbii
cas, sarjetas, cruzamentos, precintas, será 
feita à noite, com vaswuras mecânicas e o 
seu produto ajuntado por vassoras manuais, 
conforme horários e circuitos preestabe
lecidos, aprovados pelo Prefeito, não devendo 
começar antes da meia-noite e não poden
do terminar depois das cinco horas. (Art. 3.c 
do ato n.0 721, de 3-10-1914). 

Art. 472 - A varredura dos passeios será 
feita à noite por circuitos esquerdos ou di
reitos, conforme tabela e horário preestabe
lecidos, aprovados, pelo Prefeito, não deven
do começar antes de 9 'h horas e não po
dendo terminar depois das 5 horas. (Art. 
4.0 do ato n.0 721, de 3-10-1914). 

Art. 473 - As ruas de grande movimento 
terão um serviço diurno e permanente de 
varredura à mão, conforme tabela semes
tral aprovada pelo P1·efeito. (Art. 5.0 do ato 
n.0 721, de 3-10-1914). 

CAPíTULO 111 

DA IRRIGAÇAO DAS RUAS, LAVAGEM E 
ASSEIO DOS MITóRIOS, LATRINAS. BO
CAS DE LOBO, BEBEDOUROS E LUGA-

RES SEMELHANTES 

Art. 474 - As ruas asfaltadas serão la
vadas por jacto, durante a noite. (Art. 6.0 

do ato 721, de 3-10-1914). 
Art. 475 - As ruas de grande movimento, 

serão irrigadas durante o dia, pela forma 
estabelecida no artigo 471 (Art. 7.0 do ato 
n.0 721, de 3-10-1914). 



Art. 476 - A lavagem, o asseio e a desin
fecção das latrinas e mitórlos públicos, das 
bôcas de lobo, do ponto de estacionamento 
de veículos e animais, cios bebedouros pú
blicos e dos canais públicos, serão feitos por 
turmas permanentes, responsáveis por êsse 
serviço. 

Parágrafo único - Logo após qualquer 
chuva, será feita a limpeza e a desobstru
ção das sarjetas, bôc:1s de lobo, canais de 
águas pluviais,. removendo-se a lama nas 
ruas calçadas. (Art. 8.0 do ato n.0 721, de 
3-10-1914). 

CAPíTULO IV 

DA CAPINAÇAO 

Art. 477 - A capinação das vias públicas 
será feita por turmas permanentes. (Art. 9.0 

do ato n.0 721, de 3-10-1914). 

CAPíTULO V 

DA COLETA E REMOÇAO DO LIXO 

Art. 478 - A coleta e remoção do produto 
da varredura das ruas serão feitas à noite 
pela forma estabelecida no art. 471, em veí
culos apropriados, estanques e cobertos, evi
tando-se a poeira e o esparramamento do lixo. 

· (Art. 10 do ato n.0 721, de 3-10-1914). 
Art. 479 - A remoção do lixo das vias 

públicas, ou dos domicílios, e o dos estabe
lecimentos públicos será feita em veículos 
apropriados, de acôrdo com a tabela e horá
rios aprovados pelo Prefeito. 

Parágrafo único - A remoção do lixo do
miciliar será feita diàriamente. (Art. 11 do 
ato n.0 721, de 3-10-1914). 

Art. 480 - Tôdas as casas situadas nas 
zonas urbanas e suburbanas são obrig·adas 
a possuir pelo menos um recipiente metálico, 
estanque e coberto, para o lixo a ser remo
vido, de acôrdo com o tipo adotado pelo 
Prefeito. 

Parágrafo único - Aqueles que não pu
derem possuir recipientes metálicos, estan
ques e cobertos, para 0 lixo a ser remo
vido, deverão entregar o lixo diretamente ao 
encarregado da remoção. (Art. 12 do ato 
n." 721, de 3-10-1914). 

Art. 481 - O lixo retirado dos domicílios 
e dos estabelecimentos só poderá ser colo
cado nas ruas à hora da passagem dos veí
culos. 

Parágrafo único - Os condutores de veí
' culos para a remoção do lixo anunciarão a 
'sua presença com dois toques de campainha. 

Os condutores de veículos levarão ao 
conhecimento de seus superiores as casas de 
onde não se faça a remoção de lixo por 
mais de três dias. (Art. 13 do ato n.0 721, de 
3-10-1914). 

Art. 482 - Tôdas as vêzes que o lixo do
micíliar não couber nos recipientes adotados, 
o morador do prédio requisitará a sua re
moção, com a antecedência mínima de doze 
horas, à Sub-Divisão de Limpeza Pública. 
(Art. 14 do ato n.0 721, de 3-10-1914). 

Art. 483 - Qualquer servidor municipal, 

ou qualquer pessoa do povo, pode levar ao 
conhecimento da Sub-Divisão de Limpeza 
Pública, a fim de ser imediatamente pro
videnciado, a existência de acúmulo de lixo 
nas casas ela cidade. (Art. 15 do ato !'..0 721, 
de 3-10-1914) . 

Art. 484 - A remoção dos restos de mate
riais de obras ou demolições municipais 
será feita pela Limpeza Pública. 

Parágrafo único - Nos demais casos a 
remoção será feita pelos proprietários, 
empreiteiros ou mestres das obras, sob pena 
de multa de Cr$ 10,00 e de pagar a im
portância da remoção. (Art. 16 do ato n.0 721, 
de 3-10-1914). 

Art. 485 - A remoção do produto das ca
pinações, das limpas e podas da vegetação 
e da arborização dos logradouros públicos, 
e a do lixo clandestinamente lançado nos 
tenenos abertos, públicos ou particulares, 
será feita por ocasião da remoção ordiná
ria, sem prejuízo da execução desta, ou no 
mesmo dia em que ta.! remoção fôr orde
nada pela repartição competente. (Art. 17 
do ato n° 721, de 3-10-1914). 

Art. 486 - Para facilitar a remoção do 
produto das capinações, limpas e podas da 
vegetação e arborização dos logradouros pú
blicos, a turma municipal dos jardins e 
arborização deixá-lo-á depositado em mon
tículos e em ponto conveniente dos referidos 
logradouros. 

Parágrafo único - A administração dos 
jardins dará, de véspera, aviso à Sub-Divi
são de Limpeza Pública dos lug·ares em que 
vai ser feita a poda da u.rborização das vias 
públicas. (Art. 18 do ato n.0 721, de .... 
3-10-1914). 

Art. 487 - A remoção de folhagem e do 
produto de limpeza dos jardins puticulares 
e de estabelecimentos públicos, e bem assim 
a remoção de colchões, palhas e outros 
quaisquer objetos indevidamente lançados à 
rua, será feita mediante prévio aviso, desde 
que não seja considerado lixo. (Art. 19 do 
ato n. 0 721, de 3-10-1914). 

Art. 488 - Para a 'mediata remoção e 
destino de animais mortos, encontrados em 
lugar público, bem como para remoção . de 
restos de hospitais e congêneres, haverá ma
terial de transportes especial e apropriado 
para que a execução dêste serviço seja feita 
prontamente, e de forma a resguardar a 
salubridade e comodidade públicas. (Art. 20 
do ato n. 0 721, de 3-10-1914). 

Art. 489 - A remoção do lixo, proveniente 
das varreduras e limpeza do interior e ime
diações dos mercados cobertos ou descober
tos ou que venham a existir, e a dos cemité
rios, terá lugar pela forma que fôr deter
minada em tabela especial. (Art. 21 do ato 
n.0 721, de 3-10-1914). 

Art. 490 - Os recipientes empregados nos 
mercados para recolher tripas, sangue, subs
tâncias deterioradas e demais detritos se
melhantes, serão removidos em carros in
teiramente metálicos. (Art. 22 do ato n. 0 721, 
de 3-10-1H14). 

Art. 491 - A remoç.ão das imundícies ou 



detritos sólidos ou líquidos de qualquer na
tureza, dos demais estabelecimentos públicos, 
como quartéis, prisões, hospitais, asilos e 
semelhantes, será feita pela forma prescrita, 
cul dias e horas designadas pela repartiçã, 
competente. (Art. 23, do ato n.0 721, d" 
3-10-1914). 

Art. 492 - Terminado o carregamento das 
carroças empregadas nos diversos serviço~. 
seguirão as mesmas sem demora ou paradas, 
para o ponto ou pontos marcados, perfeita
mente fechadas, de modo a não haver der
ramamento de lixo ou liquidas pela rua. 
(Art. 24 do ato n.0 721, de 3-10-1914). 

Art. 493 - Não será permitida durante 
o percurso, qualquer baldeação, descarga ou 
entrega de lixo .ora dos pontos escoU11aos 
para êsse fim. (Art. 25 do ato n.0 721, de 
3-10-1914). 

CAP1TULO VI 

DO DESTINO FINAL DO LIXO 

Art. 494 - O lixo coletado e removido 
na Zona Oeste será incinerado na usina do 
Araçá. (Art. 26 do ato n.0 721, de 3-10-1914). 

Art. 495 - O lixo dos hospitais, de casas 
de caridade e de estabelecimentos seme
lhantes, e das casas onde houver moléstias 
contagiosas de qualquer ponto da cidade, 
será, de preferência a qualquer outro, inci
nerado na Usina do Araçá. (Art. 27 do ato 
n. 0 721, de 3-10-1914). 

Art. 406 - O lixo a que se refere o artigo 
anterior será coletado e removido em veí
culos especiais, metálicos, estanques e cober
tos. 

Parágrafo .único - Esses veículos serão 
desinfetados rigorosamente todos os dias. 
(Art. 28 do ato n.0 721, de 3-10-1014). 

Art. 497 - Para os fins do artigo 495, o 
Serviço Sanitário do Estado dará aviso à 
Sub-Divisão de Limpeza Pública das casas 
em que houver moléstias contagiosas. (Art. 
29 do ato n.0 721, de 3-10-1914). 

Art. 498 - O lixo, que não fôr incinerado, 
será depositado, além da zona habitada, a 
200 metros, no mínimo, de qualquer habi
tação e de qualquer rua ou estrada pública, 
em pontos que forem designados pelo Pre
feito. (Art. 30 do ato n.0 721, de 3-10-1914). 

Art. 499 - Só nos depósitos designados 
pelo Prefeito poderá ser feita a catação e 
venda do lixo por empregados da Limpeza 
Pública. (Art. 31 do ato n.0 721, de ..... . 
3-10-1914). 

Art. 500 - A catação consiste em separar 
os refugos sólidos, que tenham aplicação 
industrial (latas, fôlhas, trapos, pape]) , 
dos que não a tenham, e também dos re
fugos, animais e vegetais que tenham apli
cação agrícola. 

§ 1.0 
- As latas e fôlhas, depois de atijo

ladas na prensa municipal, serão vendidas. 
§ 2.0 

- Os trapos e papéis aproveitados 
para fim industrial serão tratados higiê
nicamente. 

§ 3." - O aproveitamento industrial do 
lixo, que não fôr tratado convenientemente, 

e o aproveitamento agrícola serão imediatos, . 
sendo proibido o depósito provisório de lixo 
por mais tempo que o necessário para res
pectivo aproveitamento. 

§ 4.0 - O lixo aproveitado para fim agrl· 
cola será imediatamente enterrado em valas, 
cuja profundidade não será menor de 0,15. 
(Art. 32 do ato n,0 721, de 3-10-1914). 

CAP1TULO VII 

DISPOSIÇõES GERAIS 

Art. 501 - A cidade de São Paulo, com
preendendo a parte urbana e a suburbana, 
fica dividida em 4 zonas - Norte, Sul, Leste 
e Oeste - com sedes respectivamente na 
Ponte Pequena, Cambuci, Quarta Parada 
e Araçá. Cada zona é subdividida em circui
tos e secções e estas em quarteirões. (Art. 48 
do ato 11.0 721, de 3-10-1914) . 

Art. 502 - A Sub-Divisão de Limpeza Pú
blica é competente, pelo seu chefe ou seus 
agentes, para fazer cumprir tôdas as dis
posições legais que se relacionem com a 
limpeza pública. (Art. 101 do ato n.0 721, 
de 3-10-1914). 

Art. 503 - O pessoal da limpeza pública, 
quando em serviço, usará uniforme. (Art. 103 
do ato n.0 721, de 3-10-1914). 

Art. 504 - O Executivo entregará, cada 
ano aos empregados da limpeza pública, 
encarregados da coleta de lixo e do res
pectivo transporte dois pares de luvas apro
priadas para o desempenho dessas ativida
des. 

§ único - As luvas mencionadas no "ca
put", terão uso obrigatório, fazendo parte 
integrante do uniforme dos trabalhadores. 
(Art. 1.0 da Lei 3.945, de 18 de setembro da 
1950). 

Art. 505 - É proibida, no perímetro ur
bano, a circulação de veículos de propriedade 
particular conduzindo resíduos animais, de
dois das 7 horas, nos meses de setembro a 
junho, inclusive, e nos outros meses depois 
das 8 horas. 

Parágrafo único - Os resíduos animais ou 
outros ·que exalem mau cheiro, serão trans
portados em veículos hermeticamente fe· 
chados. (Art. 104 do ato n.0 721, de ..... . 
3-10-1914). 

Art. 506 - É terminantemente proibido 
o transporte, a qualquer hora, sem prévia 
e rigorosa desinfecção, de matérias contidas 
em latrinas e esgotos. Essa desinfecção só 
poderá ser praticada em altas horas da 
noite que preceda ao transporte. (Art. 105 do 
ato n.0 721, de 3-10-1914). 

Art. 507 - No perímetro urbano os veí
culos conduzindo resíduos animais poderão 
circular, livremente, desde que sejam fe
chados e limpo o seu exterior. (Art. 106 do 
ato n.0 721, de 3-10-1914). 

Art. 508 - Todos os empregados da lim
peza pública e particular são obrigados a 
levar diàriamente ao conhecimento do chefe 
o estado de asseio em que se encontrem as 
cavalariças e estábulos, permitidos pela Pre
feitura. 



Parágrafo único- Recebendo semelhantes 
comunicações, o chefe levá-las-á ao conhe
cimento do Prefeito, para os efeitos de di-
reito. (Art. 107 do ato n.0 721, de ..... . 
3-10-1914). 

Art. 509 - Além de outras obrigações, os 
proprietários, arrendatários ou responsáveis 
por estábulos e cavalariças têm de desin
fetá-los, qualquer que seja a perímetro ou 
a zona, em que tais estabelecimentos este
jam situados. (Art. 108 do ato n.0 721, de 
3-10-1914). 

Art. 510 - O chefe da Sub-Divisão de 
Limpeza Pública baixará instruções e regi
mentos internos para a boa execução de 
todo o serviço da sua repartição, suj eitan
do-os à aprovação do Prefeito. (Art. 109 do 
ato n.0 721, de 3-10-1914). 

Art. 511 - Na sede central, bem como na 
de cada zona, haverá um empregado de 
plantão durante a noite. (Art. 110 do ato 
n.0 721, de 3-10-1914). 

Art. 512 - ll: expressamente proibido, sob 
pena de multa e de dispensa na reincidência, 
usar animais da Sub-Divisão para fins es
tranhos ao serviço de limpeza. (Art. 112 do 
ato n.0 721, de 3-10-1914). 

Art. 513 - É proibido: 
a) - atirar à via pública papéis, anúncios 

ou prospectos de propaganda, cascas de fru
tas e em geral, qualquer espécie de resí
duos, bem como, fora da época própria aos 
festejos de carnaval, confete e serpentina. 

1) - O infrator incorrerá na multa de 
Cr$ 200,00 e de Cr$ 400,00 na reincidéncia. 

2) - A multa será aplicada a quem pra
ticar o ato e, tratando-se de anúncio, ou 
propaganda, também ao mandante ou a 
quem o anúncio aproveitar. 

3) - Sendo os anúncios ou prospectos 
lançados de dentro de automóveis, aeropla
nos ou qualquer outro meio de condução, 
será aplicada também ao condutor a multa 
estabelecida no n.0 1 da letra "a" dêste 
artigo. (Art. 1.0 do ato n.0 204, de 4-7-1931). 

4) - A Prefeitura mandará colocar, nas 
ruas do perímetro central, recipientes para 
o recebimento de papéis e resíduos que co
mumente são atirados à via pública pelos 
transeuntes. (Art. 115, letra "a', n.0 4 do 
ato n.0 721, de 3-10-1914). 

bl - Pintar, pregar, desenhar, escrever 
nos muros, paredes dos edifícios em geral, 
postes, suportes, pedestais, estátuas, obras 
de arte, pavimentos e passeios das vias pú-

. blicas qualquer reclame ou prospecto para 
propaganda, anúncio ou outro fim. 

Parágrafo único - Pela infração dêste 
artigo será aplicada a multa estabelecida 
no n.0 1 da letra "a" supra, na conformi
dade do n.0 2, dessa mesma letra, sem pre
juízo da responsabilidade civil. (Art. 2.0 do 
ato n.0 204, de 4-7-1931). 

c) - descarregar nas ruas ou nos pas
seios qualquer material. (Letra "b" do art. 
115 do ato 721, de 3-10-1914). 

d) - demolir ou construir produzindo 
poeira em tal quantidade que incomode os 
transeuntes. 

1) - Em tais casos o empreiteiro ou dono 
da obra será obrigado a varrer o leito da rua 
e irrigá-lo a jacto duas vezes por dia; 

2) - a Prefeitura nas ruas de maior 
trânsito poderá proibir que se façam demo
lições durante o dia e às primeiras horas 
da noite. (Letra "c" do art. 115 do ato 
n.O 721, de 3-10-1914). 

e) - Varrer do interior dos prédios para 
a via pública. (Letra "d" do art. 115 do 
ato n.0 721, de 3-10-1914). 

f) - dirigir para as ruas as águas servidas 
e lavagem dos prédios existentes em todo 
o perímetro da cidade. (Letra "e" do art. 115, 
do ato n.0 721, de 3-10-1914). 

Art. 514 - A disposição da letra "f" súpra 
não se aplica aos prédios cuja construção 
não permite absolutamente o escoamento 
para o interior. 

Parágrafo único - Nas novas construções, 
reformas ou adaptações de prédios antigos, 
os proprietários darão ~scoamento das lava
gens para o interior dos prédios. (Art. 1.0 da 
Lei 2.053, de 10-2-1917). 

Art. 515 - Nos prédios na condição acima 
referida as águas servidas em lavagens po
dem ser dirigidas para a rua, uma vez que 
o morador trate do seu escoamento, faça a 
limpeza respectiva dos passeios, e que se
jam as lavagens feitas, à noite, após as 
22 horas ou, pela manhã, até às 9 horas. 

Parágrafo único - No 1.0 perímetro, as 
lavagens, de acôrdo com os arts. 514 e 515 
só poderão ser feitas à noite, após as 23 
horas ou, pela manhã., até às 7 horas. 
(Art. 2.0 da lei 11.0 2.053, de 1917). 

Art. 516 - Os infratores do disposto na 
letra "f" do artigo 513, e nos arts. 514 e 515, 
incorrerão na multa de Cr$ 50,00 e na 
reincidência de Cr$ 200,00. (Art. 115, letra 
"d" n.0 1 do ato n. 0 721, de 1914, art. 3.0 

da Lei n.0 2.053, de 10-2-1917 e art. 1.0 do 
ato 1.533, de 28-1-1939). 

Art. 517 - É proibido ainda: 
a) - derramar graxa na via pública; 
1 - os automóveis deverão ser munidos de 

um depósito destinado a receber o óleo ou a 
graxa usados naqueles veículos, devendo não 
só êsses como os demais aparelhos funcio
nar perfeitamente; 

2 - os infratores incorrerão na multa de 
Cr$ 30,00 e, na reincidência, na de Cr$ 50,00. 
(Letra "f" do art. 115 do ato n.0 721, de 
3-10-1914). 

b) colocar lixo retirado dos domicilias nas 
ruas da cidade, à noite, excetuando-se as 
podas e varreduras dos jardins. (Letra "g" 
do art. 115 do ato n.0 721 de 3-10-1914). 

c) - depositar nas ruas, a não ser pela 
manhã, por ocasião da passagem das car
roças da limpeza públiC'< e particular e em 
vasilhame coberto, seja êle de ferro, zinco, 
ou fôlha, o lixo prôpriamente das cozinhas; 

1 - o infrator das disposições acima in
correrá na multa de Cr$ 10,00. (Letra "h" 
do art. 115 do ato n.0 721, de 3-10-1914). 

d) - Riscar, borrar, pintar figuras obsce
nas ou não, escrever nas paredes, 1nuros, 
portas, janelas, portões ou qualquer tapa-



mento na via pública com carvão, giz, zar
cão, piche, lápis, tinta ou quaisquer outros 
ingredientes que prejudiquem ou afeiem ex
ternamente a propriedade particular ou pú
blica. Pena - Cr$ 30,00 de multa. Letra «Í» 
do art. 115 do ato n.0 721, de 3-10-1914). 

e) - Danificar ou afear ext:ornamente a 
propriedade particular ou pública, com ins
trumentos cortantes, perfurantes ou sólidos 
como sejam pontas de bengalas ou chapéu 
de sol. Pena - Cr$ 30,00 de multa. 

1 - Quando os infratores forem menores 
respondem pela infração os pais, tutores ou 
protetores. (Letra «j» do art. 115 do ato n.0 

721, de 3-10-1914). 
f) - O plantio ou conservação de capi11-

zais e formação de capoeira ou restinga 110 
perímetro urbano. (Letra «k» do art. 115 do 
ato n.0 721, de 3-10-1914). 

g) - Adubar as hortas, toleradas 110 ex
tremo do perímetro urbano, com adubos que 
permitam o desenvolvimento das moscas e 
ter as mesmas hortas em terreno não dre
nado quando o deva ser. 

1 - Os infratores do disposto nas letras 
<<g>> e «h» incorrerão na multa de Cr$ 10,00 
a Cr$ 50,00. (Letra "1" do art. 115 do ato n.0 

721, de 3-10-1914). 
h) - Lançar nas ruas, pátios, largos, es

tradas, à beira dos passeios ou nas sarjetas, 
águas sujas ou servidas, visco, aves mortas 
ou qualquer outro objeto imundo, sob pena 
de Cr$ 5,00 de multa; matérias excrementí
cias nos lugares referidos ou próximos das 
fontes e vertentes, ou conservarem-se cloa
cas junto às mesmas, sob pena de Cr$ 10,00 
de multa; lançar à rua corpos sólidos ou lí
quidos que possam prejudicar a quem pas
sar. (Letra «m» do art. 115, do ato n. 0 721, 
de 3-10-1914). . 

/ 

i) - Lançár aos rios, sem consentimento 
ou licença da administração municipal, os 
resíduos líquidos ou sólidos de matérias or
gánicas ou inorgânicas, de qualquer nature
za. Pena - Cr$ 30,00 de multa. (Letra <<n» 
do art. 115 do ato n.0 721, de 3-10-1914). 

Art. 518 - Os donos dos estabelecimentos 
comerciais, de caráter público, bem como os 
das casas de diversão, são obrigados a man
ter em permanente estado de limpeza os 
compartimentos ocupados pelos aparelhos sa
nitários, sob pena de multa de Cr$ 10,00 e 
do dôbro na reincidência. (Art. 116 do ato 
n.0 721, de 3-10-1914). 

Art. 519 - Os moradores da cidade e ou
tras povoações são obrigados a trazer lim
pas as testadas de suas casas, chácaras e 
terrenos, até às sarjetas, exclusive estas. 
(Art. 117 do ato n.0 721, de 3-10-1914). 

Art. 520 - Os moradores de pátios e lar
gos serão sempre obrigados a conservar lim
pas as testadas de suas casas em tóda a ex
tensão do passeio, e bem assim o passeio dos 
terrenos que lhes pertencerem. Os infrato
res incorrerão na multa de Cr$ 5,00. (Art. 
llB do ato n° 721, de 3-10-1914). 

Art. 521 · - Os encarregados da limpeza 
dos trilhos dos bondes, quando fizerem as 
varreduras das ruas entre os trilhos, deverão 
remover o lixo, procedendo sempre à irriga
ção necessária, nos dias secos, e quando o 

não façam, incorrerá a Companhia na mui• 
ta de Cr$ 50,00 a Cr$ 500,00 e do dôbro 
na reincidência. (Art. 119 do ato n.0 721 dê: 
3-10-1914). I 

Art. 522 - Os moradores ou proprietários · 
e os confinantes dos prédios por onde pas
sarem rios ou valas de esgotos deverão con
servá-los sempre limpos e desembaraçados, 
não podendo servir-se dêles para despêjo 
ou servidão de qualquer natureza. O infra
tor sofrerá a multa de Cr$ 30,00. (Art. 120 
do ato n.0 721, de 3-10-1914). 

Art. 523 - Os proprietários de terrenos 
não cultivados dentro dos perímetros urbano 
e suburbano, são obrigados a mantê-los lim
pos, roçando e queimando o mato nêles exis
tente. 

Parágrafo único - O mato a que se refere 
este artigo é o constituído pelas vegetações 
rasteiras e não pelo que constitui jardins, 
bosques ou pomares, ou serve de ornamento 
às habitações. O infrator incorrerá na mul
ta de Cr$ 25,00 e do dôbro na reincidência. 
(Art. 121 do ato n.0 * 721, de 3-10-1914). 

Art. 524 - O dono de terreno dentro da 
cidade é obrigado a tê-lo fechado com mu
ros de dois metros de altura, pelo menos, 
r€bocados, caiados, e cobertos de telhas, sob 
pena de Cr$ 30,00 de multa. 

Parágrafo único - Na mesma pena in
correrá o dono de terrenos cujos muros es
tiverem caídos, se dentro de três meses não 
mandar reerguê-los nas condições acima in
dicadas. (Art. 122 do ato n.0 721, de 3-10-
1914). 

Art. 525 - As frentes e oitões das casas 
da cidade, bem como os fundos que deita
rem para outras ruas, serão caiados duran
te o segundo trimestre de cada ano civil 
assim como no mesmo tempo serão pintadas 
as portas, janelas e batentes. 

Parágrafo único - Nos prédios, porém, em 
cujas paredes fôr empregada a cola, a re
novação será de três em três anos; e se fôr 
empregado o óleo, a renovação será de cin
co em cinco anos. O infrator será multado 
em Cr$ 20,00. (Art. 123 do ato n.0 721, de 
3-10-1914). 

TlTULO IX 

DA HIGIENE E SAúDE 

CAP1TULO I 

GENERALIDADES 

Art. 526 - Nos hotéis, casas de pasto, 
botequins e estabelecimentos congêneres, a 
água servida ao público deverá ser antes 
submetida ao processo de filtração. 

Parágrafo único - Os filtros serão de tipo 
aprovado pelas autoridades competentes e 
mantidos em perfeito estado de funciona
mento. (Art. 1.0 da lei n.0 2.543, de 4-10-
1922). 

Art. 527 - As chaminés das fábricas, ser
n:..rias e estabelecimentos congêneres deve
rão ser dotadas de aparelhos exaustores de 
fumaça e detentores de fagulhas, cujos ti
pos serão aprovados pela Prefeitura. (Art. 
1.0 da lei n.0 3.126, de 28-12-1927). 



· .. Parágrafo único - As chaminés de ditos 
estabelec.m:ntos deverão ser construídas de 
forma que excedam, no mínimo, 5 metros, 
a altura dos prédios vizinhos, num ralO de 
50 metros. (Art. 2.0 da lei n.0 3.126, de 28-
12-1927) 

Art. 528 - Os infratores do artigo 527 se
rão punidos com a multa de Cr$ 100,00 que 
será elevada ao dôbro no caso de reincidên
cia. (Art. 3.0 da lei n.0 3.126, de 28-12-1927). 

Art. 529 - Os moradores dos prédios são 
obrigados a mandar limpar de seis em seis 
meses a chaminé de suas habitações, sob pe
na de Cr$ 30,00 de multa. (Art. 255 do Cód. 
de Posturas de 1886). 

Art. 530 - E' proibido colocar-se qualquer 
objeto pelo lado de fora das portas, bem 
como pendurá-los nos portais. O infrator 
incorrerá na multa de Cr$ 50,00. (Art. 45 do 
Cód. de Posturas de 6-10-1886 e lei n.0 3.224, 
de 8-9-1928). 

Art. 531 - Ninguém poderá ter sôbre as 
janelas vasos com flores, caixões ou outros 
objetos que possam cair à rua e ofender a 
quem passar. O infrator sofrerá a multa 
de Cr$ 50,00. (Art. 47 do Cód. de Posturas 
de l!l86 e lei n.0 3.224, de 1928). 

Art. 532 - Os que tiverem estrebarias as 
conservarão sempre asseadas e com estlVas 
próprias a facilitar a limpeza do estrume _e 
retraço de modo a não apodrecerem tais 
matéri~s. devendo para isso ter as precisas 
calhas para o esgôto das matérias líquidas. 
O contraventor sofrerá a multa de Cr$ 5,00 
e será obrigado a fazer a limpeza no prazo 
de 24 horas. (Art. 83 do Cód. de Posturas 
dé 1886). 

Art. 533 - E' proibido queimar nas ruas, 
largos ou pátios, palhas, cestos, barricas, li
xo ou quaisquer coisas que possam corrom
per a atmosfera. O infrator incorrerá na 
multa de Cr$ 5,00. (Art. 96 do Cód. de Pos
turas de 1886). 

Art. 534 - Nas duas p1imeiras zonas não 
será permitida a existência de cocheiras, e 
na 3.a e na zona rural, só será permitido 
o seu funcionamento mediante audiencia do 
Serviço Sanitário e pagamento do imposto 
devido. (Art. 33 do ato n.0 1.083, de 16-5-
1936). 

Parágrafo único - Não é permitida na 1.8 

e z.a zonas a existência de depósito de pa
péis servidos e trapos, dependendo de al
vará de vistoria na 3.a zona rural. (Art. 32 
do ato n.0 1.083, de 16-5-1936). 

Art. 535 -· E' proibida a condução de cal 
a granel, devendo ser feita em sacos ou em 
'carros, que a conduzirão em caixões fecha
dos, sob pena de multa de Cr$ 10,00. (Art. 
234 do Cód. de Posturas de 1886·). 

Art. 536 - Todo aquele que tiver em sua 
casa poços, penas dágua e tanques, é obri
gado a franqueá-los para extinção de in
cêndios, quando o requisitar a autoridade 
policial, que tomará as precisas cautelas, a 
fim de evitar abusos e prejuízos. O que a 
isso se opuser sofrerá a multa de Cr$ 30,00. 
(Art. 254 do Cód. de Posturas de 1886). 

Art. 537 - Fica proibido cuspir ou escar
rar no piso de «tramways», carros ou chão 

dos lugares cobertos acessiveis ao público 
e nas ruas da cidade. 

Parágrafo único - Ao infrator será im · 
posta a pena de multa de dez c_ruzeJros, _e 
de cinquenta cruzeiros na pnmeira remci
dência. (Art. 1.0 da lei n.O 2.186, de 25-3-
1910). 

Art. 538 - Nos estabelecimentos de co,. 
mércio, assim como nos hotéis, restaurantes, 
pensões de família, casas de .al_ugar coroados, 
cafés bilhares escolas, colegws, teatros e 
outro's locais d~ divertimentos, templos, igre
jas, estações de bondes e de estrada de ter
ra, hospitais e casas de. saúde e em qualquer 
outro lugar em que seJa permitida a fisca
lização municipal, será obrigatório o uso de 
escarradeiras, cujo número, tipo e conserva
ção a Prefeitura indicará. 

Parágrafo único - A infração à disposi
ção dêste artigo será punida com a pena de 
multa de cinquenta cruzeiros. (Art. 2.0 da 
lei n.0 2.186, de 25-3-1919). 

Art. 539 - O Prefeito providenciará para 
conhecimento do público,.no sentido de ser 
afixado o texto dos artigos 537 a 541 em 
lugar visível das praças, ruas e logradouros 
públicos, carros, «tramways», nl?s lugares em 
que .Lu!' lJ,nniuda a nscaüzaçao municipal. 
(Art. 3.0 da lei n.0 2.186, de 1919). 

Art.. 540 - O produto das multas rever
terá em favor dos cofres da Liga Paulista 
Contra a Tuberculose. (Art. 4.0 da lei n. 0 

2.186, de 1919). , . _ . 
Art. 541 - E' obrigatona a aspers_ao qum

zenal de emulsão aquosa a 5% (cmco por 
cento) de D. D. T., nos recintos destinados 
ao público e aos artistas, e~. casas d~ espe
táculüs teatral, cmematograflco ou circense. 

§ único - Tais recintos serão inspeciona
dos, para ê~se fim, . pelo órgão co';?petent~ 
da Secretana da Higiêne. (Art. 1. , da le1 
n.O 4.076, de 30-6-1951. 

CAPíTULO H 

DOS RUíDOS URBANOS E DA PROTE
ÇÃO AO BEM-ESTAR E AO SOSSI1:GO 

PúBLICO 

SECÇÃO P 

PROIBIÇõES EM GERAL 

Art. 542 - E' proibido perturbar o bem
estar e o sossêg·o público, ou da vizinhança, 
com ruídos, algazarras, ou bai~ulhos de q~al
quer natureza, ou com produçao de so~s JUl
gados excessivos, a critério das autoridades 
municipais, e especialmente,_ dentre. Ol}-tros: 

a) - de motores de explosao ou similares, 
desprovidos de abafadores ou em mau e11tado 
de funcionamento, bem como os de motores 
que funcionem con: escap~mento ~berto. e de 
geradores de energia elétnca, - 'Vetado, . 

b) - de buzinas, trompas, «claxons», api
tos, tímpanos, campainhas, sinos e seretas, 
ou de quaisquer outros aparelhos seme
lhantes; 

c) - de matracas, cornetas, ou de outros 
sinais exagerados ou contínuos, usados co
mo anúncio por ambulantes; 



d) - de anúncio de propaganda, produzi
do por alto-falantes, amplificadores, ban
das-de-música, tambores e fanfarras; 

e) - de alto-falantes, fonógrafos, rádios 
e outros aparelhos sonoros, usados como meio 
de propaganda, mesmo em casas de negó
cio, ou para outros fins, desde que se façam 
ouvir fora do recinto onde funcionem de 
modo a prejudicarem o sossêgo da vizinhan
ça, ou a incomodarem os transeuntes; 

f) - de morteiros, bombas, rojões, fogue
tes e fogos ruidosos em geral, queimados em 
logradouros públicos ou particulares; 

g) - de máquinas e motores, apitos ou 
st:reias de fábrica, desde que o som seja 
percebido fora dos respectivos recintos, ou 
não se limite ao mínimo necessário para se 
constituírem em sinais convencionais; 

h) - de anúncios ou pregões de jornais 
ou de mercadorias, em vozes exageradas, 
alarmantes, estridentes ou continuas. 

Parágrafo único - Também é proibido 
na zona urbana o uso de buzinas de auto
móvel, a não ser em casos de extrema emer
gência. (Art. 1.0 da lei n.0 4.805, de 29-9-
1955). 

SECÇÃO 2." 

EXCEÇOES E PROIBIÇOES ABSOLUTAS 

Art. 543 - Não se compreendem, nas proi
bições do artigo anterior, os sons produzidos: 

a) - por vozes ou aparelhos usados na 
propaganda eleitoral, de acôrdo com a le
gislação própria; 

b) - por :dnos de igrejas ou templos pú
blicos desde que sirvam exclusivamente pa
ra indicar as horas ou para anunciar a rea
lização de atos, ou de cultos religiosos; 

c) - por,,,fânfarras ou bandas de música 
em procissões e cortejos em desfile público; 

d) - por máquinas ou aparelhos utiliza
dos em construções ou em obras em geral, 
devidamente licenciadas, desde que funcio
nem dentro do período compreendido entre 
as 6 e as 20 horas, e il'eduzido o ruído ao 
mínimo necessário; 

e) - poil' sereias ou aparelhos de sinali
zação sonora de ambulâncias e de carros de 
bombeiros; 

fl - por toques, silvos, apitos, buzinas ou 
outros aparelhos de advertência de veícu
los em movimento dentro do período com
preendido entre as 6 e as 20 horas, desde 
que funcionem com extrema moderação e 
oportunidade, na medida do estritamente ne
cessário, devendo cessar a produção dos si
nais, se êstes não surtirem efeito imediato; 

g) - por sereias ou outros aparelhos so
noros quando exclusivamente dentro da zo
na central da cidade funcionem para assina
lar as 12 horas, desde que os sinais não se 
prolonguem por mais de sessenta segundos; 

h) - por explosivos empregados no ar
rebentamento de pedreiras, rochas, ou na& 
demolições, desde que detonados em horá
rios previamente deferidos pela Prefeitura; 

il - por manifestações, nos divertimentos 
públicos, nas reuniões ou prédios desporti
vos, com horário previamente licenciado. 
(Art. 2.0 da lei n.0 4.805, de 29-9-1955), 

Art. 544 - Nas proximidades de reparti-: 
ções públicas, escolas, hospitais, sanatórios,, 
teatros, tribunais, ou de igrejas, nas horas 
de funcionamento e, permanent2mente, para 
o caso de hospitais e sanatórios - ficam 
proibidos ruidos., barulhos ou rumores, bem 
assim a produção daqueles sons excepcional
mente permitidos no artigo anterior. (Art.·. 
3. 0 da lei n.0 4.805, de 29-9-1955). 

Art. 545 - No mês de junho, a partir 
de sua primeira dezena é tolerada a queima ' 
de fogos não ruidosos e inofensivos, de fra
ca compressão e estampido único no período,,, 
compreendido das 7 às 22 horas, observadas,•,; 
as disposições e determinações policiais e :' 
regulamentares a respeito. (Art. 4.0 da lef :' 
n.0 4.805, de 29-9-1955). .· 

Artigo 546 - Por ocasião do tríduo car- · 
navalesco e na passagem do ano velho para 
o ano novo, são toleradas, excepcionalmen-' 
te, aquelas manifestações tradicionais, nor
malmente proibidas por esta lei. (Art. 5.• 
da lei n.0 4.805, de 29-9-1955). 

Art. 547 - Veículos ~ exceto os de tra
ção cativa - com rodas desprovidas de 
pneumáticos, não poderão trafegar, na zona 
central e urbana, das 23 horas de wm dia 
até às 6 horas do dia seguinte. (Art. 6.0 

da lei !1.0 4.805, de 29-9-1955). 
Art. 548 - Dentro do perímetro urbano, 

a partir das 22 horas de um dia até às 7 
horas do dia seguinte, fica proibido manter 
em funcionamento anúncios luminosos in
termitentes, ou equipados com luzes ofus
cantes e colocados a menos de 30 metros 
de altura. (Art. 7.0 da lei n.0 4.805, de 20-9-
55). 

Art. 549 - No interioil' dos estabelecimen
tos comerciais especializados no negócio de 
discos ou de aparelhos sonoros ou musicai3 
é permitido o funcionamento dêsses apare
lhos e a reprodução de discos, para fins ex
clusivamente de demonstração aos fregue
ses, desde que de modo a não ser pertur
bado o sossêgo públi.co e o trabalho da vi
zinhança. (Art. 8.0 da lei n.0 4.805, de 29· 
9-1955). 

Artigo 550 - Casas de comércio ou de 
diversões públicas, como parques, bares, ca
fés. restaurantes, cantinas, recreios, buates, 
cassinos, <<dancings» e cabarés, nas quais ha
ja execução ou reprodução de números mu
sicais por orquestras, instrumentos isolados 
ou aparelhos, deverão aquelas e êstes, após 
as 22 horas, além de outras providências 
cabíveis, adotar instalações adequadas a re
duzir sensivelmente a intensidade de suas 
execuções ou reproduções, de modo a não 
ser perturbado o sossêgo da vizinhança. (Art. 
9.0 da lei n.0 4.805, de 29-9-1955). 

SECÇÃO 3." 

SANÇOES 

Art. 551 - Verificada a infração de qual
quer dispositivo dêste capitulo, a repartição 
fiscalizadora do Departamento da Receita 
imporá multas, de Cr$ 200,00 (duzentos cru
zeiros) a Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros), 
elevadas ao dôbro na repetição. 



§ 1.0 - Além da multa, será feita a apre
ensão do objeto, do mó~el, ou semovente, que 
deu causa à transgressao da lei. (Art. lO da 
lei n.0 4.805, de 29-9-1955). 

CAPíTULO IH 

DAS INDúSTRIAS INCOMODAS, NOCI
VAS OU PERIGOSAS 

SECÇÃO l.a 

LICENCIAMENTO E LOCALIZAÇÃO 

Art. 552 - O licenciamento definitivo de 
fábricas, oficinas, garagens, postos de ser
viço e de abastecimento, depósitos de infla

i lnáveis ou de explosivos e estabelecimentos 
!Industriais, em geral, bem como a fixação 
(do r~spec.tivo horári~ de trabalho, dependem 
, de v1stor1a da Prefeitura nos têrmos da le
~ gislação em vigor. 
, ! 1.0 

- O interessado, ao requerer o li
' cenciamento, deverá juntar planta de loca
i. lização do imóvel e das instalações e ma
~· quinismos, indicação de suas características 
horário de funcionamento pretendido e ~ 
mais necessário ao perfeito conhecimento 
das condições de trabalho. 

§ 2.0 
- O lançamento do imposto de li

cença, ou de de indústrias e profissões é 
!eito a título precário, ficando obrigado o 
m.ter~ssado a executa~ as obras ou provi
dencia:s que, na VIstoria, forem julgadas ne
cessánas. pela repartição competente. (Art. 
11 da lei n.0 4.805, de 29-9-1955). 

Art. 553 - Quan~o. aos inconvenientes que 
possam causar à vizmhança, serão os esta
belecimentos referidos no artigo anterior 
classificados em; 

al - perigosos - quando pelos ingredien
tes utilizadl!s ou processos empregados, pos
sam dar ongem a explosões, incêndios tre
P!dações, p~odução de g~ses, poeiras, ~xala
çoes e detritos dan~sos a saúde, que even
tualmente possam por em perigo pessoas ou 
prornedades circunvizinhas; 
bl.- incômodas - quando durante o seu 

funciOnamento possam produzir ruídos tre
pidações, gases, poeiras e exalações que ve
nham a inco~odar ?S vizinhos quer em suas 
tarefas da v1da cotidiana, quer em seu ne
cessá~io sossêgo e repouso, quer em suas 
propriedades e bens; 

c) - comuns - quando não incluídos 
nas classes anteriores, e o número de em
preg~dos ~~ceda a .10 (dez) ou cuja fôrça 
motnz utillzada seja superior a 10 HP; 

,: dl - pequenas indústrias, quando não 
incluídas nas claEses anteriores. (Art. 12 da 
lei n.0 4 805, de 29-9-1955). 

Art. 554 - Para efeito da classificação 
constante da presente lei, e até que um zo
neamento mais completo seja aprovado fica 
a cidade dividida nas seguintes zon~s de 
acôrdo com o critério adotado pelo Depar
tamento de Serviços Municipais em colabo
mção com o Departamento de Urbanismo e 
aprovação do prefeito: ' 

a) - exclu,sivamente residenciais 
bl - predominantemente residenciais 
cl - mistas 

dl - fabris (Art. 13 da lei n.0 4.805, de 
29-9-1955). 

Art. 555 - A Prefeitura somente conce
derá licença para funcionamento dos esta
belecimentos referidos no artigo 11, nas zo- · 
nas que julgar apropriadas, tendo em vista 
a natureza, localização, condições de fun
cionamento, horário, segurança e comodida
de da vizinhança, de acôrdo com a seguinte 
orientação: 

al - nas zonas estritamente residenciais, 
não poderão ser instalados os estabelecimen
tos referidos no artigo 552, em geral; 

b) - nas zonas predominantemente re
sidenciais, poderão ser instalados apenas os 
mencionados no artigo 12, alinea d; 

c) - nas zonas mistas, poderão ser ins
talados os mencionados no mesmo artigo 
alíneas c e d; ' 

dl - nas zonas fabris, poderão ser ins
talados os mencionados nas alíneas b, c e 
d, desde que adotadas tôdas as precauções 
e medidas que, a juizo da Prefeitura, afas
tem a possibilidade de ·incômodo à vizi
nhança; 

e) - as indústrias perigosas (artigo 12, 
alinea «a») somente poderão ser instaladas 
ou continuar funcionando em locais afas
tados, e mediante adoção de precauções con
venientes a juízo da fiscalização municipal. 

Art. 556 - E' expressamente proibido o 
funcionamento de indústrias cujos gases, va
pores, exalações ou detritos venham a atin
gir a vizinhança, em quantidades tais, que 
possam ser considerados danosos à saúde pú
blica ou da vizinhança. 

Parágrafo único - Enquanto não existi
rem normas técnicas brasileiras, oficialmen
te adotadas, serão considerados como peri
gosos à saúde pública os gases ou vapores, 
que assim sejam tidos pela «Sociedade Ame
ricana de Padrões" ou pela "American Con
ference of Governamental Industrial Hygie
nist ". (Art. 15 da lei n.O 4.805, de 29-9-1955). 

SECt;AO z.a 
DO HORARIO DE FUNCIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS 
E SIMILAIU:S 

Art. 557 - O horário normal de funcio
namento dos estabelecimentos industriais ou 
similares é fixado r:ara o período compre
endido das 7 às 19 horas. 

Parágrafo único - Compreendem-se nas 
disposições dêste artigo todos os estabeleci
mentos do gênero, nao especialmente sujei
tos ao regime de funcionamento previsto no 
D2creto-lei n.0 313, de 30 de novembro de 
1945. (Art. 16 da lei n.0 4.805, de 29-9-1955). 

Art. 558 - Fora do horário normal só
mente será permitido, a juízo da Prefeitura, 
o funcionamento dos estabelecimentos cujo 
trabalho não perturbe o sossêgo e a como
didade da vizinhança, especialmente quando 
se localizem em zonas de caráter acentua
damente industrial, ou que assim venham a 
ser considerados nos estudos sôbre o plano 
de zoneamento industrial do Município. (Art. 
17 da lei n.O 4.805, de 29-9-1955). 



Art. 559 - A autorização para o funcio
namento fora do horário normal será outor
gada mediante requerimento e pagamento do 
imposto de licença extraordinária, que fica 
instituído pela presente lei e que correspon
derá ao dôbro do que é cobrado na licença 
ordinária. (Art. 18 da lei n.0 4.805, de 29-
!J-1955). 

Art. 560 - São mantidas aquelas disposi
ções do Ato n.0 1.083, de 1936, que, explícita 
ou implícitamente, não tenham sido revoga
das ou alteradas por éste capítulo. (Art. 19 
de. lei n.0 4.805, de 29-9-1955). 

SECÇÃO 3." 

DAS SANÇOES 

Art. 561 - Mediante solicitação dos vi
zinhos, ou «ex-officio» quando lhe constar 
infração do disposto na presente lei, e a 
fim de constatá-la, procederá a Prefeitura 
à vistoria administrativa, a qual será sem
pre realizada por um engenheiro municipal. 

§ 1.0 
- Por determinação do Prefeito po

derá ser requisitado o auxílio de técnicos e 
instituições, estranhos ao quadro do fun
cionalismo. 

§ 2.0 
- Sempre que julgado conveniente, 

poderá o Prefeito determinar vistoria judi
cial <<ad perpetuam rei memoriam». 

§ 3.0 - Se-rá dispensada a participação de 
engenheiro municipal sempre que se trate 
de simples verificação, que independa de 
conhecimentos técnicos. (Art. 20 da lei n.0 

4.805, de 29-9-1955). 
Art. 562 - Verificada a existência de in

fração, será o proprietário, ou responsável 
pela fábrica, oficina, estabelecimento ou coi
sa causadoreS'· do perigo, dano ou incômodo, 
intimado a: fazê-lo cessar, em prazo razoá
vel, de acôrdo com as circunstâncias, sob as 
penas cominadas nesta lei. 

§ 1.0 
- Não atendendo o proprietário ou 

responsável à intimação, ser-lhe-á imposta 
multa de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) 
a Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros), elevá
ver ao dôbro em cada reincidência, sem pre
juízo de responsabilidade civil e criminal que 
no caso couber. 

§ 2.0 
- Serão competentes, para imposi

ção da multa, o chefe da Divisão de Fiscali
zação Industrial e seus superiores hierárqui
cos. 

§ 3.0 - As multas previstas neste artigo 
poderão também, conforme a gravidade do 
caso ser cominadas por dia de infração. 

§ 4. 0 
- Poderá a Prefeitura no caso de 

desobediência, após a imposição da primei
ra multa, cassar a licença para funciona
mento. 

§ 5.0 
- A cassação da licença, na hipótese 

deste dispositivo, é de competência do se
cretário de Obras, com recurso ao Prefeito, 
no prazo de 10 (dez) dias. 

§ 6.0 
- Cassada a licença de funcionamen

to. proceder-se-á ao fechamento da fábrica, 
oficina ou estabelecimento, o qual será rea
llzado pelas autoridades municipais, requi
sitada força ao govêrno do Estado, se neces
sário. 

§ 7.0 - Aos estabelecimentos cujo alvará: 
fôr cassado, nos têrmos da presente canso" 
lidação, sàmente será concedido novo alvará{ 
depois de sanados os inconvenientes que hou-r 
verem dado causa à cassação, a juizo da.: 
Prefeitura, ressarcida a Municipalidade das. 
despesas ocasionadas pelo processo de in- : 
fração c seus incidentes. (Art. 21 da lei n.• : 
4.805, de 29-9-1955). . , • 

Art. 563 - Os estabelecimentos que deso- •i 
bedecerem ao horário estabelecido ficam su- 'i 
jeitos a multas, de Cr$ 500,00 (quinhentos·· 
cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzei-·· 
ros), e à cassação da licença e ao fecha-., 
menta, na reincidência ou na desobediência! 
à intimação efetuada. (Art. 22 da lei n.• 
4.805, de 29-9-1955). 

Art. 564 - Os estabelecimentos já licen
ciados em desconformidade com a localiza
ção estabelecida nos artigos 12 e seguintes 
da presente lei poderão ser tolerados se con
venientemente adaptados às condições do · 
local, de modo a não se constituírem em : 
perigo, dano ou incômodo à vizinhança a 
juízo da Prefeitura. (Art. 23 da lei n.0 4.805, 
de 29-9-1955). 

TlTULO X 

DA FISCALIZAÇÃO E POLICIA 

CAPlTULO I 

DA NAVEGAÇÃO 

Art. 565 - Nenhuma embarcação poderá, 
sem prévia licença da Prefeitura, navegar 
nos rios e canais do Município. 

Parágrafo único - Fica o Prefeito autori
zado a determinar quando e onde a nave
gação possa ser feita e proibi-la, quando 
julgar conveniente. (Art. 1.0 da lei n.o 2.085, 
de 24-7-1917). 

Art. 566 - Para ser concedida a licença, 
é necessário que o requerente refira: 

a) - a natureza da embarcação, assim se 
é de propulsão a remo ou a vara ou auto
motora; 

b) - o nome do proprietário e seu do
micilio; 

c) - o modo pelo qual a adquiriu, a qua
lidade dos materiais empregados na cons
trução, a sua forma, a sua côr, as suas 
principais dimensões, seu calado em pro
fundidade, expresso em metros, vazio e em 
carga completa, e o deslocamento máximo 
expresso em toneladas ou quilogramas; 

d) - o serviço a que a embarcação deve 
ser destinada e a indicação do rio ou trecho 
do rio, ou canal, onde a navegação se de
verá efetuar; 

e) - a natureza do motor empregado; 
f) - a potência das máquinas em cava

los de 75 quilogrâmetros segundo; 
g) - o número máximo de pessoas que 

poderá transportar; 
h l - o nome, se tiver. (Art. 2.0 da lei n.O 

2.085, de 24-7-1917). 
Art. 567 - Antes de conceder a licença, 

o Prefeito determinará que a embarcação 
seja vistoriada pela Diretoria de Obras, para 
verificação de suas condições de resistência 



e estabilidade, e da exatidão das declarações 
exigidas pelo art. 566. 

. Parágrafo único - Essa vistoria deverá 
ser renovada bienalmente. (Art. 3.0 da lei 
n.o 2.085, de 24-7-1917). 

Art. 568 - Toda a embarcação deverá ter 
bem visível, sôbre a carena, a linha de flu
tuação em carga máxima. 

§ 1.0 - A linha de flutuação em carga 
máxima será fixada de modo que a embar
cação apresente, no mínimo, 0,20, acima 
d'agua. 

§ 2.0 - E' proibida qualquer carga que dê 
calado superior à linha de flutuação fixada 
no parágrafo anterior. (Art. 4.0 da lei n.0 

2.085, de 24-7-1917). 
Art. 569 - As embarcações auto-motoras 

só poderão ser conduzidas por pess-oal com
petentemente habilitado, mecânicos e pilotos, 
mediante um exame prévio por um enge
nheiro da Diretoria de Obras, designado pelo 
Prefeito, e pelo fiscal de rios. 

Parágrafo único - l'!;ste exame, como a 
vistoria referida no art. 567 deverão ser 
feitos em lugar designado pelo Prefeito. (Art. 
5o da lei n.0 2.085, de 24-7-1917). 

Art. 570 - O prefeito designará, em todos 
os rios e canais do Município, uin lugar de 
estacionamento para as embarcações, varian
do o local segundo a natureza das mesmas. 
(Art. 6. 0 da lei n.0 2.085, de 24-7-1917). 

Artigo 571 - Poderá igualmente o Prefei
to, s:mpre que seja requerido, designar um 
local para estacionamento das embarcações 
pertencentês às a~sociações esportivas e re
vogar sua concessão, quando julgar conve
niente. (Art. 7.0 da lei n.0 2.085, de 24-7-1917). 

Art. 572 - Poderão ser isentos do impôs
to de licença: 

a) - os veículos fluviais pertencentes a 
associações es~ortivas legalmente constituí
das, empregadas exclusivamente na prática 
de esportes e para uso gratuito dos sócios; 
(Letra «b» do Art. 6° da lei n.0 3.808-49). 

bl - os veículos fluviais pert~ncentes aos 
sitiantes e destinados ao transporte dos seus 
produtos e travessia dos rios, em locais des
providos de pontes. (Letra «C» do Art. 6.0 da 
lei n.0 3.808-49). 

§ único - As isenções previstas neste ar
tig·o dependem de pedido anual dos interes
sados, devidamente instruido. ( § único do 
art. 6.0 da lei n.0 3.808-49) 

Art. 573 - Ao infrator da presente lei, 
bem como das disposições de seu regula
mento, será imposta a multa de 30$000, sen
do-lhe cassada a licença, no caso de repeti
ção da infração. 

Parágrafo único - Será sempre conside
rada responsável pela infração a pessoa a 
quem a licença houver sido concedida. (Art. 
11 da lei n.0 2.085-917). 

SECÇÃO I 
DOS CONDUTORES DE EMBARCAÇõES 

Art. 574 - A aprovação e expedição de 
cartas de barqueiros, de condutores de em
barcações a motor e respectivas matriculas, 
passam a ser exercidas pela Fiscalização de 
Ri<Js c Várzeas, observadas as disposições 

dos Atos n.0 1.426, de 26 de abril de 1920; 
100, de 26 de fevereiro de 1931, e 145, de 16 
de abril deste ano. (Art. 1.0 do Ato n° 177 
de 30-5-1931). 

Artigo 575 - Os condutores de embarca-
ções a motor compreendem duas classes: 

I - A - de amadores; 
II - B - de r:;rofissionais. 
§ único - Os condutores de embarcações 

a motor da classe B - (profissionais) sub
dividem-se em duas categorias: 

1.a - os que se destinarem a conduzir em
barcações movidas a motor, interno, fixo; 

2.a - os que se destinarem a conduzir em
barcações movidas a motor de popa, adaptá
vel. Art. 2.0 do ato n.0 177 de 30-5-1931). 

Art. 576 - Os candidatos a exame, além 
de apresentação da respectiva carteira de 
identidade, devem preencher mais as se
guintes condições: 

al - ser maior de idade; 
bl - saber ler e escrever ainda que rudi

mentarmente; 
cl - apresentar atestado em que fique 

provado ter boa visão, perfeita audição e 
ser vacinado contra a varíola; não sofrer de 
moléstia contagiosa, nem de mal que momen
tâneamente poss·a privá-lo do govêrno do 
veiculo; 

dl - não ter defeito físico que o iniba ou 
dificulte guiar o veículo com a necessária 
perícia, a juízo do chefe do serviço e do 
engenheiro fiscal, com recurso para o Dire
tor de Obras Públicas; 

e) - usar óculos que forem aconselhados 
pelo exame médico, quando necessitar dêsse 
corretivo da vista; 

f) - apresentar at~stado de boa conduta 
passado por autoridade competente; 

g) - os candidatos estrangeiros só pode
rão ser admitidos a exame se provarem ter, 
pelo menos, três meses de permanência no 
pais. (Art. 3° do ato n.0 177, de 30-5-1931 e 
art. 3.0 do ato 109, de 26-2-1931). 

Parágrafo único - Os candidatos da clas
se - A - (amadores) e os barqueiros, me
nores de 21 anos e maiores de 16 anos, e os 
da classe - B - (profissionais menores de 
21 anos e maiores de 18, poderão submeter
se a exame, desde que disponham do neces
sário desenvolvimento físico. preencham as 
demais exigências regulamentares e median
te têrmo de res•-onsabilidade assinado pelo 
seu representante legal. (Art. 3.0 do ato n.0 

177, de 30-5-1931). 
Art. 577 - Satisfeitas as exigências dos 

dispositivos anteriores e pagos os emolumen
tos devidos, será entregue ao candidato o 
respectivo cartão de inscrição, no qual cons
tarão o dia, a hora e o local em que se reali
zarão as provas. (Art. 4.0 do ato n.0 177, de 
30-5-1931). 

Art. 578 - Os candidatos da classe - A -
(amadores) prestarão exame de navegação 
perante o perito designado, sob a superin
tendência do Fiscal de Rios e Várzeas, de
vendo executar as manobras e movimentos 
que lhes forem indicados e resolver os ca
sos imprevistos que ocorrerem durante a 
prova. (Art. 5.0 do ato n.0 177 de 30-5-1931), 

Art. 579 - Os candidatos da classe - B -



(profissionais), além da prova exigida no ar
tigo anterior, prestarão exame técnico sôbre 
motor perante o perito examinador, de acôr
do com a respectiva categoria, sob a supe
rintendência da autoridade competente. 

Parágrafo único - Os candidatos da clas
se - B - (profissionais), que possuírem 
certificado de aprovação de motorista pro
fissional da 1." categoria, serão dispensados 
da prova técnica sôbre motor sem prejuízo 
de pagamento das taxas devidas e demais 
exigências da presente secção. (Art. 6.0 e § 
do ato n° 177, de 30-5-1931). 

Art. 580 - Os condutores de embarcações 
a motor da 1." categoria da classe - B -
(profis:iionais) que possuírem carta de habi
litação de conformidade com a:, exigências 
do artigo anterior, serão dispensados do exa
me sõbre motor, exigido pelo art. 579, sem
pre ·que pretenderem obter certificado de ha
bilitação de motorista profissional da 1." 
categoria, sem prejuízo do pagamento das 
taxas devidas e demais disposições do re
ferido ato. (Art. 7.0 do ato n.0 177, de 
30-5-1931). 

Art. 581 - Se o examinando fôr repro
vado, o Chefe do Serviço de Exames lhe 
marcará prazo de 5, 10 ou 15 dias para que 
o candidato possa novamente matricular-se, 
depois de pagos os novos emolumentos da 
matrícula. 

§ 1.0 
- Se um candidato fõr reprovado 

cinco vêzes em provas de direção, antes de 
decorridos 90 dias não poderá candidatar-se 
ao novo exame. Findo êsse prazo, terá di
reito a mais duas tentativas, ao cabo das 
quais, se não fõr aprovado, será tido como 
incapaz para prestar novos exames. (Art. 
11.0 e § 1.0 do ato n.0 109, de 26 de fevereiro 
de 1931>. " 

§ 2.0 - Cis proprietários de veículos ficam 
ainda sujeitos aos emolumentos abaixo: 

a> transferência de um para outro pro
prietário ou de um para outro veículo: 10% 
sõbre o valor do imposto; 

b) outras transferências: 5% sõbre o va
lor do imposto. Em se tratando de veículos 
fluviais, mais: 

Inscrição para exame ............. . 
Carta ............................. . 
Exame médico .................... . 
Lacração e placa pequena ......... . 
Lacração e placa grande ........... . 
Matrícula 

30,00; 
50,00; 
50,00; 
15,00; 
30,00; 

5,00; 

(§ 1.0
, do Art. 2.0 da Lei n.0 3.808/49). 

Art. 582 - Os emolumentos devidos pela 
prestação de exame, expedição de carta de 
habilitação de condutor de embarcação a 
motor, carta de barqueiro, carta extravia
da ou dilacerada, e matrículas serão cobra
dos pelo modo seguinte: 

II- da classe-B- (Profissionais) 
III- de barqueiro ................ . 

j) - de Matricula «têrmo»: 
I- Até 10 embarcações ......... . 

II -Além de 10 embarcações ..... . 

Cr$ 
2,00 
1,00 

20,00 
30,00 

Parágrafo único - As associações de clas
se, juridicamente organizadas, como emprê-

sas de transporte, poderá ser concedida ma• 
trícula «têrmo», mediante pagamento das< 
taxas devidas e têrmo de responsabilidad~.; 
assinado pelo representante legal, de moctQ;! 
a que <Js seus associados barqueiros ou con.:.~< 
dutores de embarcações a motor, possamí· 
conduzir quaisquer das embarcações perten~1} 
centes a tais associações. (Art. 9.0 do Ato,·: 
n° 177, de 30-5-1931). ) 

Artigo 583 - Para a concessão de carta'!; 
gratuita aos candidatos pertencentes a cor.:! 
porações da União ou .do Estado, serão•.: 
observadas as disposições do artigo 576 (Art. ' 
10.0, do ato n.0 177, de 30-5-1931). 

SECÇÃO U 

DAS BALSAS 

Art. 584 - A fiscalização geral do serviço 
de balsas nos rios do Municipio, compete à 
Secção de Fiscalização de Rios e Várzeas. 
(Art. 5.0 do decreto-lei n.0 431, de 8-7-1947) 
- (1)*. 

Art. 585 - O Serviço ae transporte de pe
destre, veículos e cargas, começará no verão, 
àR 5 horas, para terminar às 19 horas, e, 
no inverno, às 6 horas, terminando às 18 
horas. 

§ 1.0 - Fora dêsse horário, os transportes 
só serão efetuados mediante pagamento de 
uma gratificação ao encarregado do serviço, 
que será de Cr$ 1,00 por pessoa, de Cr$ 2,00 
por veículo, incluindo o respectivo condutor. 

§ 2. 0 - Ficam isentas dêsse pagamento as 
autoridades municipais, estaduais e federais, 
quando em serviço. (Art. 2.0 do ato n.0 1.103, 
de 14-6-1917). 

Art. 586 - Em cada viagem da balsa só 
poderão ser transportados um veículo de 4 
rodas ou dois de 2 rodas. 

Páragrafo único - Os pedestres serão 
transportados em barcos e nas balsas, quan
do haja, simultâneamente, necessidade de 
transportar qualquer veículo. (Art. 3.0 do 
ato n.0 1.103, de 14-6-1917). 

(1)*- A Secção em referência está subor
dinada, em virtude do estabelecido no De
creto n.0 1.010, de 10-10-1947, à Comissão de 
Melhoramentos dos rios Tietê e Taman
duatei. 

Art. 587 - Por ocasião de grandes encheu· 
tes e quando haja visível perigo no trans
porte pela balsa será suspenso êsse serviço 
mantendo-se unicamente o de transnorte de 
pedestres pelos barcos, com intervalo regu
lar de 2 horas. 

Parágrafo único - Intermediàriamente se
rão feitos outros transportes, quando haja, 
pelo menos, 3 passageiros para a travessia. 
(Art. 4.0 do ato n.0 1.103, de 14-6-1917). 

Art. 588 - Os balseiros serão contratados 
pelo Prefeito, sob proposta do Departamento 
de Obras Públicas. (Art. 5.0 do Ato n.0 1.103, 
de 14-6-1917). 

Parágrafo único - Para ser contratado 
para balseíro, é mister que o pretendente 
apresente fôlha corrida que ateste bom com-



portamento e moralidade e certidão que pro
'' ve ser maior de 1'! anos. (Art. 6.0 do ato n.0 

t'i,; 1.103, de 14-6-1917). 
iíi Art 589 - São responsáveis os balseiros: 
rr:: .· a) - pela limpeza diária das balsas e doJ 
:K barcos; 
];; bl - pelos acidentes que possam provir 
i:' da negligência na ancoragem das balsas, na 
!(,iocasião do embarque ou desembarque dos 
~'veiculas. (Art. 7.0 do ato n.0 1.103, de 
;· 14-6-1917). 
i' Art. 590 - São obrigações dos balseiros: 
,, a) - atender, com prontidão, aos pedidos 
' das pessoas que desejam ser transportadas; 
,, b) - prestar todo o auxílio para que se
i jam efetuadas, nas melhores condições, as 
,, passagens de veículos das margens para a 
' balsa e vice-versa; 

c) - organizar, mensalmente, uma rela
ção do número de veículos e pedestres trans
portados nas balsas e nos barcos, assinalan-

', do, em separado, os transportes, efetuados, 
extra-horário, com a discriminação das im
portãncias percebidas com êste serviço, (Art. 
8.0 do ato n.0 1.103, de 14-6-1917). 

Cr$ 
a) - Exame médico, inclusive ates-

tado de visão, audição, saúde, etc. . . 20,00 
b) - Taxa de matrícula de exame 

para os candidatos da classe -A
(amadores) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 

cl :- I~em, da classe - B - (profis
swnaJs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 

d) - Taxa para expedição de carta de 
condmci· de embarcação a motor da 
classe - 11. - (amadores) . . . . . . . . . . 30,00 

el - Idem, da classe - B - (profis-
sion>'is) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 

f) - Carta de barqueiro . . . . . . . . . . . . 10,00 
g) - Segunda via de carta extraviada: 

I -- da classe - A - (Amadores) 
II -- da classe - B - (Profissionais) 

III - de barqueiro ................. . 
h) -- Segunda via de carta dilacerada: 

I - da classe - A - (Amadores) 
II - da classe - B - (Profissionais) 

III - de barqueiro ................. . 
i) - Matrícula na carta da embarca

ção em que trabalha: 

20.00 
10,00 

5,00 

10,00 
5,00 
5,00 

1 - da classe - A - (Amadores) . . 5,00 
Art. 5!)1 - Existirá em cada porto um li

vro de registro de reclamações, devidamente 
rubricado pelo Departamento de Obras Pú
blicas, para nêle serem assinaladas tôdas as 
reclamações públicas sôbre o serviço de 
balsas. 

Parágrafo único - O Departamento de 
,J Obras Públicas, pela Divisão de Vias Pú

,blicas, fará chegar, com prontidão, ao co
nhecimento do Prefeito, as reclamações fei
tas, devidamente informadas. (Art. 9.0 do 
Ato n.0 1.103, de 14-6-1917). 

SECÇãO III 

DA INCID:íl:NCIA DE IMPOSTOS 
DE VEíCULOS FLUVIAIS 

Art. 592 - A incidência de impostos de 
veículos fluviais é a seguinte: 

Balsa: com um barco ....... , ... . 
Cr$ 

150,00 

com mais de um barco ....... . 
Barco transporte: até cinco metros 

cúbicos ........................ . 
de mais de 5 a 3 m3 ........... . 
de mals de 8 m3 .............. . 

Bote particular, sem motor ..... . 
particular, com motor ........ . 
alugu:l, sem motor ........... . 
aluguel, com motor ........... . 

Draga ........................... . 
Lancha: reboque ............... . 

aluguel, até dez passageiros ... . 
aluguel, mais de dez passageiros 
particular, até dez passageiros 
particular, mais de dez passa-

geiros ....................... . 
Iate ............................. . 
Veleiros: sem motor, de aluguel .. 

com motor de aluguel ......... . 
particular, sem motor ......... . 
particular, com motor ........ . 

300.00 

150,00 
200,00 
300,00 
50,00 
80,00 
60,00 

100,00 
3.000,00 

100,00 
150,00 
300,00 
200,00 

400,00 
1.000,00 

60,00 
100,00 
100,00 
150,00 

(Art. 1.0 da lei n.0 4.009, de 8-1-1951). 
• 

TíTULO XI 

DOS ANIMAIS NOS LOGRADOUROS 
PúBLICOS 

CAPíTULO I 

GENERALIDADES 

Art. 593 - Ninguém poderá correr a ca
valo pelas ruas do município, à exceção dos 
soldados de cavalaria quando em serviço 
público e urgente. O infrator incorrerá na 
multa de Cr$ 20,00, além da responsabili
dade pelo dano que causar. (Art. 51 do Cód. 
ele Posturas de 6-10-1886). 

Art. 594 - É proibido transitar a cavalo 
ou conduzir animais com carga, por cima 
elos pass:ios das ruas. O infrator incorrerá 
na multa de Cr$ 5,00. (Art. 52, do Cód. de 
Posturas de 1886). 

Art. 595 - É proibido ter animais atados 
às portas, janelas e argolas, ou mesmo tê
los pelo cabresto ou rédeas, impedindo a 
passagem pelo passeio das ruas. O infrator 
sofrerá a multa de Cr$ 5,00. (Art. 53 do Cód. 
de Posturas de 1886). 

Art. 5!)6 - As tropas que entrarem na ci
dade serão levadas pelos centros das ruas, 
a passo. e conduzidos os animais uns atrás 
dos outros, e nesta mesma ordem serão des
carregados, e se tiverem de receber cargas, 
os seus condutores as receberão de modo 
que não impeçam o trânsito público, nem 
causem dano aos transeuntes. O infrator 
sofrerá a multa de Cr$ 20,00. (Art. 54 do 
Cód. de Posturas de 1886). 

Art. 597 - Ésses animais em caso algum 
se conservarão aglomerados e nem pernoi
tarão nos largos e pátios, ainda mesmo pre
sos uns aos outros. 

O infrator que incorrer na segunda parte 
dêste artigo pagará as despesas com o trans
porte dos ditos animais para o depósito 
público, que será feito imediatamente pelo 
Piscai. Em um e outro caso, fica o infrator 



sujeito à multa de Cr$ 5,00 (Art. 55 do Cód. 
de Posturas de 1886 l. 

Art. 598 - Ressalvada a exceção do artigo 
593, nenhum tropeiro, arreeiro poderá pas
sar com tropa sôlta ou carregada e mana
das de suíno, caprino e lanígero, pelo cen
tro da cidade, sob pena de Cr$ 10,00 de 
multa. 

Parágrafo único - A Prefeitura designará 
os lugares por onde devam transitar e onde 
devam estacionar para serem vendidos 
quando venham para êsse fim. (Art. 56, do 
Cód. de Posturas de 1886). 

Art. 599 - Fica proibido o trânsito de 
gado suíno pelas ruas e praças da cidade. 

§ 1.0 - O desembarque de suínos será 
feito nas estações dos subúrbios seguindo 
êles para o matadouro por caminhos afas
tados da cidade. 

§ 2.0 - ~o caso de desembarcarem suínos 
nas estaçõe-5, dentro da cidade, só poderão 
ser conduzidos em veículos apropriados. 
(Art. 1.0 do Ato n.0 38, de 25-5-1899). 

Art. 600 - Aos infratores do artigo 599 
será imposta a multa de Cr$ 10,00. (Art. 2.0 
do ato n° 38, de 25-5-1899). 

Art. 601 - Fica probido o trânsito de 
boiadas a pé pelas ruas, avenidas, praças e 
estradas que atravessam povoados, no Mu
nicípio de São Paulo. (Art. 1.0 da Lei n.0 

4.641, de 20-4-1955). 
Art. 602 - Os infratores desta lei ficam 

sujeitos à multa de Cr$ 1.000,00 (um mil 
cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzei
ros). (Art. 2.0 da lei n.0 4.641, de 20-4-1955). 

Parágrafo único - Na primeira reinci
dência, a multa será cobrada em dôbro. Nas 
seguintes, serão também apreendidos os 
animais que estiverem sendo condlJ4àdos em 
desacôrdo com: a presente lei. (Pa\·ágrafo 
único do · ·art. 2.0 da lei n.0 4.641, de 
20-4-1955). 

Art. 603 - Fica proibido o trânsito de 
boiadas a pé, pelas ruas de Osasco até 
Carapicuíba. (Art. 1.0 da lei n.0 3.869, de 
10-4-1950). 

§ únieo - Os marcharites desembarcarão, 
em Duque de Caxias, as boiadas que se des
tinem a Carapicuíba. ( § único do art. 1.c 
da Lei n.0 3.869, de 10-4-1950). 

Art. 604 - É proibido dar a comer aos 
animais, nas ruas da cidade, sob pena de 
Cr$ 5,00 de multa. (Art. 57, do Cód. de Pos
turas de 1886). 

Art. 605 - É proibido, dentro do Muni
cípio, o amansamento de animais, quer mon
tados quer em carros sob pena de Cr$ 50,00 
de multa ao infrator. A Prefeitura designará 
lugar próprio para êsse fim. (Art. 62, do 
Cód. de Posturas de 1886, e art. 1.0 da lei 
n.0 3.224, de 8-9-1928). 

Art. 606 - É proibida a criação de gado 
em terrenos de plantação, bem como con
servá-lo sôl to, salvo em pasto cercado e 
acautelado, de modo a não prejudicar a la
voura dos vizinhos. O infrator incorrerá na 
multa de Cr$ 5,00 por cada animal. 

Parágrafo único - O lavrador que fôr 
prejudicado em sua lavoura, pela devasta
ção causada por êsses animais, ou pelo 
arrombamento de sua cêrca, poderá, teste-

munhando o fato, apreendê-los e mandar 
recolhê-los ao depósito público, de onde se
rão retirados pelos donos, depois do pága
mento da multa e mais despesas. (Art. 79, 
do Cód. de Posturas de 1886). · ·. 

Art. 607 - São proibidas as corridas out! 
parelhas de animais, sem prévia licença dac~ 
Prefeitura, a qual designará os lugares onde_. r_,~· .. ·_· 

se poderão dar tais divertimentos. O infra•;' · 
tor sofrerá a multa de Cr$ 20,00. (Art. 185;l" 
do Cód. de Posturas de 1886). !l 

CAPíTULO 11 

DA PROTEÇÃO AOS ANIMAIS 

NOTA: - O assunto dêste capítulo estã 
regulado atualmente, pelo decreto federal. 
24..645, de 10-7-1934. 

CAPíTULO 111 

DA APREENSÃO DE ANIMAIS 

Art. 608 - Serão apreendidos e recolhi· 
dos ao Depósito Municipal os animais que 
forem encontrados soltos nas ruas e praças 
do Município ou em quaisquer lugares aces
síveis ao público, multado o respectivo pro
prietário. 

Parágrafo único - O animal cuja apreen
são fôr impossível ou perigosa poderá ser 
sacrificado "in loco". (Art. 1.0 do ato n.• 
878, de 4-7-1935). 

Art. 609 - Serão ainda apreendidos e le
vados ao Depósito todos os cães que forem 
encontrados nas ruas e praças, vagando ou 
em companhia de qualquer pessoa, ou ainda 
atrelados a veículos, desde que não estejam 
convenientemente açaimados. (Art. 3.0 do 
ato n.0 132 de 31-3-1902). 

Art. 610 - O uso da mordaça só se dis
pensará quanto aos cães que permanecerem 
no interior das habitações particulares, ou 
à noite nos jardins das mesmas habitações. 

Parágrafo único - Não se compreende 
nesta exceção o interior das lojas, dos ar
mazens e de outras casas de negócios, salvo 
na parte não franqueada ao público. (Art. 
4.0 do ato n.0 132, de 31-3-1902). 

Art. 611 - Os cães pertencentes a mora
dores à beira da estrada, fora da cidade e 
em outras povoações do Municipio, serão 
conservados sob cautela, de modo a que não 
possam agredir e ofender aos viandantes 
sob pena de poderem os acometidos matá
los e de os donos pagarem a multa de Cr$ 
5,00. (§ 4.0 do artigo 59 do Cód. de Postu
ras de 1886). 

Art. 612 - Os animais apreendidos serão 
registrados no Depósito Municipal em livro 
especial, com menção do dia, local e hora da 
apreensão, raça, sexo, pêlo, sinais caracte
rísticos e, eventualmente, o número de sua 
placa de matrícula. 

§ ·1.0 -·Se o cão apreendido fôr portador 
de placa de matricula, será o seu proprie
tário avisado por escrito, cobrando-se reci
bo da entrega do aviso. 

§ 2.0 - A apreensão de animais de outra 
espécie será levada ao conhecimento do pú-



blico, mediante edital no «Diário OficiaL>. 
(Artigo 2.0 do ato n.0 878, de 4-7-1935). 

Art. 613 - A matrícula de cães poderá 
ser feita em qualquer época do ano, no 

:, Depósito Municipal, devendo constar de seu 
1; registro: 
~~· a) - número de ordem de apresentação; 
t!. bl -Nome e residência do proprietário; 
:,;•. c) - nome, raça, sexo e outros caracte
g'rfsticos do cão. . 
f;j § 1.0 - Será cancelada a matricula que 
fnão fôr renovada até 31 de Dezembro de 
r' cada ano. 
•' § 2.0 

- Como prova de matrícula, será 
··•· fornecida ao interessado uma placa da qual 
·constarão em relêvo o número de ordem 

. e o ano a que se refere, placa que será 
,, usada, permanentemente, pelo cão, na co

leira. (Artigo 3.0 do ato n.0 878, de 4-7-1935 l. 
Art. 614 - O serviço de apreensão de ani-

. mais e fiscalização do disposto no presente 
capitulo fica a cargo do Depósito Municipal, 
subordinado ao Departamento da Receita. 
(Art. 4.0 do ato n.0 878, de 4-7-1935). -
(Art. 9.0 , Parágrafo único do decreto-lei n. 0 

347 de 13-2-1946). 
Art. 615 - Uma vez apreendidos e regis

trados, serão os cães conservados no De
pósito pelo prazo de quatro ou dois dias, 
conforme sejam ou não portadores da pla
ca da matricula. 

Parágrafo único - Na contagem do prazo 
acima estabelecido será incluído o dia da 
apreensão. (Art. 5.0 do ato n.0 878, de 4-7-
1935). 

Art. 616 - Dentro do prazo estabelecido, 
poderão os interessados retirar os animais 
apreendidos, desde que: 

a) - pro"em sua propriedade, com duas 
testemunhas idôneas, ou atestados de auto
ridade judiciária ou policial; 

bl -paguem a multa e despesas da apre
ensão e de depósito; 

c) - exibam atestado de veterinário da 
Prefeitura de não apresentar o animal sin
tomas de moléstias transmissíveis ao ho
mem, ou, em se tratando de cães, de esta
rem os mesmos vacinados previamente con
tra a raiva. 

§ 1.0 
- Só serão restituídos os cães apre

endidos depois de matriculados e de paga a 
competente licença. 

§ 2.0 - Findo o prazo do artigo 615, sem 
reclamação alguma, serão os cães sacrifica
dos ou cedidos a estabelecimentos científi
cos, a juizo do Prefeito. (Artigo 6.0 do ato 
n.0 878, de 4-7-1935). 

Art. 617 - Só será permitida a venda, em 
leilão, dos cães de raça especial, que não 

·forem procurados pelos donos, tendo êsse 
ato lugar na presença de um funcionário 
municipal, em dias e horas previamente de
terminados pela Prefeitura. 

Parágrafo único - Não estando o cão 
matriculado, o arrematante pagará, além da 
importância do lance, a do imposto, para 
que poss!ll ter lugar a matricula. Neste 
caso, não será cobrada multa alguma, salvo 
se o cão for arrematado pelo próprio dono. 
(Artigo 8.0 do ato n.0 132, de 31-3-1902). 

Art. 618 - Nenhum animal poderá ser 

licenciado ou retirado do Depósito Munici
pal sem que exiba o interessado o certifi
cado de vacinação anti-rábica ou de imu
nização contra moléstias transmissíveis, 
quando fôr o caso. 

Parágrafo único - Será de Cr$ 5,00 a taxa 
de vacinação ou de imunização, quando fei
ta pela Prefeitura. (Art. 236 do ato n.0 1.146, 
de 4-7-1936). 

Art. 619 - O animal atacado de raiva ou 
com sintomas suspeitos dessa moléstia, de
verá ser obrigatoriamente isolado, ficando o 
seu proprietário ou possuidor obrigado a 
denunciar o fato, incontinente, à adminis
tração do Depósito ou no Instituto Pastem·. 
(Art. 7.0 do ato n.0 878, de 4-7-1935). 

Art. 620 - Tendo conhecimento de um 
caso de raiva ou suspeita dessa moléstia, o 
administrador do Depósito o levará ao co
nhecimento do Instituto Pasteur e provi
denciará no sentido de ser investigado se 
existem .outros animais 1mntaminados ou 
em condições de o serem. 

Parágrafo único -·Será imediatamente 
sacrificado o animal que tiver estado em 
contato com outro, raivoso, e que não haja 
sido submetido a oportuno tratamento. (Art. 
8.0 do ato n.0 878 de 4-7-1935). 

Art. 621 - Todo o animal reconhecida
mente atacado de raiva será imediatamente 
sacrificado. 

Parágrafo único - Nos casos suspeitos, 
será o animal remetido ao Instituto Pas
teur, onde ficará em observação. (Art. 9.0 

cJ.o ato n.0 878, de 4-7-1935). 
Art. 622 - A Prefeitura não responde por 

indenização de qualquer espécie, no caso de 
vir a sucumbir o animal apreendido. (Art. 
10 do ato 11.0 878, de 4-7-1935). 

Art. 623 - Serão multad{)s os proprietá
rios cujos cães perturbarem o sossêgo pú
blico à noite, desde que dentro de 24 horas 
contadas da intimação, não tenham sido to
madas as necessárias providências. 

Parágrafo único - A infração dêste ar
tigo deverá ser comprovada com a assina
tura, no auto de multa, de dois vizinhos, no 
mínimo. (Art. 11 do ato 11.0 878, de 4-7-1935). 

Art. 024 - São as seguintes as multas 
para as infrações do presente capitulo: 

Para a infração do artigo 608 - Cr$ 5,00 
a 20,00 

Para a infração dos artigos 620 a 623 -
Cr$ 50,00 a 100,00 

Parágrafo único - No c.aso de reincidên
cia, será a multa aplicada em dôbro. (Art. 
12 do ato n.0 878, de 4-7-1935). 

Art. 625 - Os animais de outra espécie 
que não a canina, que forem encontrados 
errantes nas vias públicas da cidade, serão 
apreendidos pela fiscalização e recolhidos 
ao depósito. 

§ 1.0 - Da apreensão será feito um re
gistro em livro especial, em que se men
cionarão o dia, a hora e o lugar da apreen
são, a espécie, a raça, a côr, o sexo do ani
mal apreendido e quaisquer outros esclare
cimentos necessários. 

§ 2.0 - Feita a apreensão, o fato sera 
levado ao conhecimento público por meio de 
editais no «Diário Oficial». (Art. 15 da Lei 



n.0 1.882, de 9 de junho de 1915, e § 3.0 do 
art. 6° do ato n ° 878, de 4-7-1935). 

§ 3.0 - Findo o prazo de cinco dias, a 
contar da publicação no órgão oficial, e 
não havendo reclamação, o animal será ven
dido em hasta pública. ( § 3° do art. 15 da 
Lei n.O 1.882, de 9-6-1915 e § 3.0 do artigo 
6° do ato n° 878, de 4-7-1935). 

§ 4.0 - Dentro do referido prazo, o ani
mal ser:?, restituído ao proprietário. satis
feitas as condições constantes do artig·o 616 
letras «a>> «b» e «C» (Art. 15 da lei n.0 1.882, 
de 9-4-1Dl5l. 

Art. 626 - A infração dos artigos 612 a 
625 será punida com a multa de Cr$ 10,00, 
elevada ao dôbro nas reincidências; e a do 
artigo 619 e com a de Cr$ 50,00. (Art. 16 
da lei n° 1.882, de 9-6-1915). 

Art. 627 - O Prefeito proibirá aos encar
regados da execução dêste Capitulo o em
prêgo de maus tratos aos animais apreen
didos e determinará o processo por que de
vem ser sacrificados os animais. (Art. 17 da 
lei n.0 1.882, de 9-6-1915). 

CAPíTULO IV 

DA EXPOSIÇÃO OU DEPOSITOS DE 
MATERIAIS DE MERCADORIAS OU 

OBJETO NA VIA PúBLICA 

Art. 628 - E' proibido expôr ou depositar 
mat=riais, mercadorias ou objetos nos leitos, 
passeios, canteiros e refúgios das vias pú
blicas do municírio, sob r:ena de m~reensão 
dêsses bens, sujeitos os infratores, ainda, à 
multa de Cr$ 100,00 e Cr$ 1.000,00, conforme 
o caso e do dôbro na reincidência. (Art. 1.0 

da lei 4.256, de 1-7-1952). 
§ 1.0 - Os bl')ns apreendidos serão remo

vidos para o. Depósito Municipal e devolvi
dos somente' após o pagamento da multa im
posta e das despesas decorrentes ela apre
ensão e depósito. < § 1.0 do art. 1.0 da lei 
n.0 4.256, de 1-7-1952), 

§ 2° - Não efetuado o pagamento a que 
se refere o parágrafo anterior, serão leva
dos a leilão os bens apreendidos, para li
quidação da multa e demais despesas, den
tro de oito dias contados da apreensão; se 
deterioráveis, dentro de vinte e quatro ho
ras, a partir da mesma data. (§ 2.0 do art. 
1.0 da lei n. 0 4.256, de 1-7-1952). 

§ 3.0 - Se o produto do leilão, que será 
efetuado uma só vez fôr insuficiente para 
o pagamento da multa e demais despesas, 
será êle recolhido aos cofres municipais co
mo depósito por conta do infrator, prosse
guindo-se em seguida à cobrança do débito, 
nos têrmos da legislação vigente. ( § 3.0 do 
art. 1. 0 da lei n.0 4.256, de 1-7-1952). 

§ 4.0 
- Os bens apreendidos que apre

sentarem sinais de deterioração, antes de 
serem vendidos, serão inutilizados, a crité
rio do Diretor do Departamento a que esti
ver subordinado o Depósito Municipal. (§ 4.0 

do art. 1° da lei n.0 4.256, de 1-7-1952). 
§ 5.0 

- ,\. proibição contida neste artigo 
não se aplica à exposição ou venda de mer
cadorias nos locais e dias em que se reali
zam as feiras-livres. (§ 5.0 do art. 1.0 da 
lei n.0 4.256, de 1-7-1952). 

Art. 629 - E' vedado transitar com vei
culas a motor, bicicleta, veículos puxados a 
animais de sela, nos passeios, canteiros e 
refúgios das vias públicas do município, ou 
estacioná-los nesses locais, embora não im
peçam que o trânsito de pedestres, ficando 
sujeitos os infratores à multa de Cr$ 200,00 
a Cr$ 1.000,00 conforme o caso, e do dôbro 
na reincidência, além da remoção compul
sória para o Depósito Municipal e o paga• 
mento dessa despesa e de outras que der 
causa. (Art. 2° da lei n.0 4.256, de 1-7-1952), 

§ 1.0 - Nenhum veículo ou semovente 
acima referido poderá ser retirado do De• 
pósito Municipal, sem o depósito da multa 
imposta, pagamento das de~pesas de remo
ção e de outras que forem apuradas. Após 
o decurso de seis meses fica o Diretor do 
Departamento a que estiver subordinado o·· 
Depósito Municipal, autorizado a vender em 
leilão os veículos ou semoventes não retl• 
rados, isto após notificação administrativa. 
(§ 1.0 do art. 2.0 da lei n.0 4.256, de 1-7-1952); 

§ 2.0 - A proibição .referida neste artigo, 
não se aplica a «Carrinhos de crianças>>, bi
cicletas dest,nadas a crianças até 8 anos de 
idade e carros para enfermos e paralíticos. 
(§ 2.0 do art. 2.o da lei n.0 4.256, de 1-7-1952). 

§ 3.0 - Nos trechos onde fôr posslvel o 
estacionamento de veículos, sem a violação 
desta lei, cabe à Prefeitura permiti-lo por 
tempo não sur:erior ao necessário, baixando 
para isso as devidas instruçõss. < § 3.0 do 
art. 1.0 da lei n.0 4.485, de 3-G-1954). 

§ 4.0 - Nos locais onde estiverem cons
truidos hospitais e hotéis e em que haja 
um recuo no alinhamento da construção de 
no mínimo, três (3l metros de largura além 
do passeio é permitido o trânsito de veículos 
sôbre êle para embarque e desembarque de 
passageiros, assim como, o seu estaciona
mento no espaço de recuo pelo tempo ne
cessário a que os doentes e hóspedes possam 
ser atendidos. ( § 4. 0 do art. 1.0 da lei n.o 
4.485, de 3-6-1954). 

CAPiTULO V 

DOS EMOLUMENTOS RELATIVOS AO 
DEPóSITO MUNICIPAL 

Art. 630 - A tabela de emolumentos, em 
relação ao Depósito Municipal é a seguinte: 

Cr$ 
Depósito de animal cavalar, muar ou 

bovino, por dia , ................ . 
Taxa de entrada ................. . 
Animal ovino ou caprino, por dia .. 
Taxa de entrada ................. . 
Animal suino, por dia ........... . 
Taxa de entrada ................. . 
Qualquer outro animal, por dia ... . 
Taxa de entrada ................. . 
Veículos em geral, por dia ........ · 
Taxa de entrada ................. . 
Bicicletas, por dia ............... . 
Taxa de entrada ................ . 
Volumes ou objetos, cada metro 

cúbico ou quadrado, conforme a 
natureza dos objetos, por dia .. 

Taxa de entrada ................. . 

7,00 
5,00 
3,00 
2,00 
5,00 
3,00 
2,00 
2,00 

10,00 
10,00 

5,00 
5 00 ,> 

3,00 
3,00 



Condução de equinos, muares, bovi-
nos, etc., cada . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 

Conduç'ío de caninos, ovinos, ca-
priuos etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 

Diligências, por animal . . . . . . . . . . . . 2,00 
Quando a apreensão se der na zona rural, 

a taxa de condução será acrescida de 50%. 
(Art. 16, da lei 3.008, de 28-10-1926). 

Art. 631 - Ficam reduzidas as tabelas 
do imposto de licença e de emolumentos re
ferentes a ·~ães, da forma seguinte: 

Condução . . . .................... . 
Entrada . . . . . .................. . 
Diligência . . . .................... . 
Diária . . . ....................... . 
Licença . . . ...................... . 
Placa . . . ........................ . 
(Art. 1.0

, do ato 148, de 18-4-1931, 
do ato 285, de 29-12-1931). 

TíTULO XII 

Cr$ 
2,00 
1,00 
1,00 
2,00 

20,00 
1,00 

art. 2.0 , 

DA AFERIÇÃO DE PESOS E MEDIDAS 

CAPíTULO I 

TERMO DE DELEGAÇÃO DO EXERCíCIO 
DE ATRIBUIÇOES METROLOGICAS PE
LO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNO
LóGICAS DE SÃO PAULO À PREFEI
TURA DO MUNICíPIO DE SÃO PAULO. 

O Superintendente do Instituto de Pes
quisas Tecnológicas do Estado de São Pau
lo, adiante abreviadamente designado pelas 
iniciais "I.P.T." órgão metrológico executor, 
da categoria especificada na letra «a» do 
art. 10, do decreto-lei n.0 592, de 4 de agôsto 
de 1938, - no exercício das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 17 do mesmo Pc
ereto-lei. 

Considerando que a Prefeitura do Muni
cípio de São Paulo, adiante designada abre
viadamente pela palavra Prefeitura, reque
reu que lhe seja delegado, nos têrmos do 
art. 18 do decreto-lei supra-citado e dos arts. 
54, 58 e 60 e respectivos parágrafos, do de
creto n.0 4.257, de 16 de junho de 1939, o 
exercício nos limites do Município de São 
Paulo, das atribuições mencionadas nestes 
artigos; 

Considerando que a Prefeitura vem exer
cendo desde antes do advento da atual le
gislação metrológica a função de órgão mu
nicipal de pesos e medidas, seguindo leis 
próprias; 

, Considerando que desde 16 de fevm·eiro 
de 1949, possui a Prefeitura delegação a tí
tulo precário, nos têrmos e para os fins 
da resolução de 28 de agôsto de 1948, da 
Secção Permanente da Comissão de Metrolo
gia, homologada em 30 de novembro do 
mesmo ano pelo plenário da comissão; 

Considerando que, no período dessa de
lé'gação, a Prefeitura vem desempenhando 
satisfatóriamente as funções que lhe foram 
atribuídas; 

Considerando que a Prefeitura já no.~sui, 
devidamente aferidos, os padrões terciários 
de massa e de comprimento exigidos pela lei; 

Considerando, ainda que possui a Pre
feitura o pessoal apto e o material necessá
rios ao desempenho técnico e administra
tivo da delegação que solicita; 

Considerando, finalmente, que, no pedido,· 
a Prefeitura declara submeter-se à inspeção 
técnica e demais exigências que a lei prevê 
como indispensáveis para que a delegação 
possa ser dada; 

Resolve delegar à Prefeitura, considerada 
como órg;ão metrológico municipal, o exer
cício, a partir do dia primeiro de janeiro 
de mil novecentos e cinquenta e dois, em 
todo o território do Município de São Pau
lo, de tôdas as atribuições metrológicas 
mencionadas no art. 18 do decreto-lei n.0 

502 citado, excluído o exercício em delega
ção a repartições e entidades autárquicas fe
derais ou estaduais, localizadas no Municí
pio, assim como em relação às operações ne
cessárias ao desempenho das funções que 
competem a esses órgãos, excluído igual
mente o exercício em ·relação a fabricantes 
de medidas e instrumentos de medir e em
presas de serviços pÜblicos, uns e outras 
sedeados no Município, das atribuições que 
aquêles ou a estas venham a ser delegadas. 

Esta delegação implica em: 
a) submeter-se a Prefeitura à inspeção 

técnica do I.P. T. facilitando-lhe todos os 
meios e informações para o bom desempe
nho dessa inspeção, em particular restituin
do-lhe mensalmente, até o dia vinte, as 3."' 
e 4.a vias dos certificados de aferição e 
guias de recolhimento de multas emitidas no 
mês anterior, vias essas acompanhadas da 
correspondente relação, organizada de acõr
do com as instruções do I.P. T.; 

b) em cumprir a Prefeitura o acôrdo re
ferente à distribuição de rendas a ser as
sinado com o I. P. T., nos têrmos do art. 31 
do decreto-lei n.0 502, citado, e dos arts. 84 
e 85 e respectivo parágrafo do regulamen
to metrológ·ico; 

c) em cumprir e fazer cumprir, no que 
couber e fôr de sua alçada e dentro das 
possibilidades de seu aparelhamento, tôdas 
as demais disposições da lei metrológica vi
gente. (São Paulo, 29-12-51). 

«B>> CAPlTULO li 

ACORDO ENTRE O INSTITUTO DE PES
QUISAS 'I'ECNOLOGICAS DE SAO 
PAULO E A PREFEITURA DO MUNIC.í-

PIO DE SÃO PAULO 

Aos vinte e nove dias do mês de dezem
bro do ano de mil novecentos e cinquenta 
e um, no gabinete do senhor Prefeito do 
Município de São Paulo e conforme estabe
lece a letra «a>> do art. 84 do regulamento 
baixado pelo decreto n.0 4.257, de 16 de 
junho de 1939, como complemento do dis
posto no têrmo de delegação de atribuições 
metrológicas a Prefeitura, desta mesma data, 
de um lado, o Instituto de Pesquisas Tecno
lógicas de São Paulo, adiante abreviada
n:ente designado pelas iniciais «LP. T. », re
presentado por seu superintendente, douto.r 
Francisco J. Mafei e, de outro lado, a Pre
feitura do Município de São Paulo, abrevia-



ctamente ctenominada «Prefeitura». conside
rada como órgão metrológico municipal e re
presentada por seu prefeito, douto~· Arman
do de Arruda Pereira, na conformidade das 
atribuições de sua competência e do dis
posto na letra "e" do parágrafo único do 
art. 85 do supra-citado regulamento, aco~·
dam o seguinte, a vigorar a partir do dia 
primeiro de janeiro do ano de mil nove
centos e cinquenta e dois: 

a) Fica a Prefe1tura autorizada a aneca
dar as taxas e as multas previstas no de
creto-lei n° 592, de 4 de agôsto de 1938, na 
forma estabelecida no mesmo decreto-lei e 
legislação complementar, cabendo. <;~essas ta
xas, quando se reterirem . a serviços exe
cutados pela própna Prefeitura: 

I - 20% (vinte por cento) ao Institu~o 
N aciona! de Tecnologia - I. N. T. - do MI
nistério do Trabalho, Indústria e Comércio, 
cobrados por meio de selos federais adesivos, 
afixados e inutilizados em cada certificado 
de aferição ou guia de recolhimento de 
multa; 

II - 20% (vinte por cento) ao I.P.T. a 
cuja Tesouraria serão recolhidos mensal
mente pela Prefeitura, em cheque ou moeda 
corrente na mesma ocasião em que forem 
restituid~s as terceiras e quartas vias dos 
correspondentes certificados de aferição ou 
guias de recolhimento de multas, acompa
nhadas da respectiva relação; 

III 60% (sessenta por cento) à Prefeitura. 
bl - Dos serviços legais metrológicos exe

cutados por emprêsas de serviços públicos 
ou fabricantes de instrumentos de medir ou 
de medidas que a critério do I.P.T. fiquem 
subordinados à inspeção técnica da prefei
tura, caber?, a ,esta a porcentagem de 30% 
(trinta porcento). 

c) - A Prefeitura remeterá semestral
mente ao I .P. T., sinopse estatística das ar
recadações feitas, especificando as partes 
que delas caibam ao I.N.T., ao I.P.T. e 
à própria Prefeitura. 

E por acharem justas as cláusulas acima 
transcritas subscrevem o presente acôrdo. 
que vai pelas testemunhas adiante assinado 
e pelo senhor secretário dos Negócios da Fa
zenda e do Tesouro do Estado, o doutor 
Mário Beni, que o aprova para efeito do 
disposto na letra «C» do Parágrafo único do 
art. 85 do já citado decreto n.0 4.257. 

(NOTA) - Em virtude da delegação de 
poderes de que trata o têrmo supra, a Pre
feitura de São Paulo, nos limites do Muni
crpio, exerce, em nome da União, as atri
buições relativas à fiscalização dos pesos e 
medidas. 

Todo aquêle que, no exercicio do comér
cio ou de indústria, fizer uso de pesos, ba
lancas ou medidas, sem submetê-los à afe
rição, pela Prefeitura Municipal, ou que, 
uma vez aferidos, lance mão de qualquer 
artifício para burlar a dita aferição, - além 
das penalidades a que está sujeito pela le
gislação federal, em caso de reincidência, 
terá cassada a respectiva licença de fun
cionamento. (Art. 1.0 da lei n.0 4.389, de 
10-6-1953). 

"C" LEI FEDERAL 592, DE 4-8-1938 

CAPíTULO I 

DO SISTEMA LEGAL DE UNIDADES 
DE MEDIDAS 

Art. 1.0 - São consideradas legais no 
Brasil as unidades baseadas no sistema mé
trico decimal e nas resoluções das Confe
rências Gerais de Pesos e Medidas, reuni
daR por fôrça da Convenção Internacional 
do Metro de 20 de maio de 1875. (2), 

§ 1.0 - Os nomes, as definições e os · 
símbolos das unidades a que se refere este 
artig·o deverão constar do quadro que o go• 
vêrno organizará e expedirá com o regula
mento que aprovar para execução do pre• 
sente decreto-lei. (2). 

§ 2.0 - o quadro a que este artigo se 
refere será revisto periàdicamente de acôrdo 
com o presente decreto-lei. ( 2). 

§ 3.o - Nas revisões ·periódicas do quadro 
atender-se-ão às deci&ões das Conferênc.Jas 
Gerais de Peses e Medidas reunidas por fôr
ça da Convenção Internacional do Metro. (2) 

Art. 2.0 - Não será permitido nos C?n
tratos e documentos relativos a transaçoes, 
bem como nas publicações oficiais, oficial
mente aprovadas ou de propaganda comer
cial, o uso, emprêgo, t?U mençã~ de unida
des diferentes das legais ou de s1mbolos que 
as representem. (3). 

Parágrafo único - Serão tolerada~ even
tuais exceções ao disposto neste art1go, em 
circunstâncias especiais definidas no regu
lamento aprovado pelo decreto-lei n.0 4.257, 
de 16 de junho de 1939. (3) 

CAPíTULO 11 

DOS PADR6ES LEGAIS, SUA AFERIÇÃO, 
LUGAR ONDE Sli.O CONSERVADOS 

Art. 3.o - Os padrões legais de medidas 
pertencerão a três tipos: 

al - padrões primários nacionais, aferi
dos pelos padrões internacionais na R~partl
ção Internacional de Pesos e Medidas e 
conservados no Instituto Nacional de Tec
nologia· 

b) -· padrões secundários ~nacio~ai~ _ou 
estaduais) aferidos pelos padroes pnmanos 
nacionais no Instituto Nacional de Tecno
logia e ~onservados no próprio Instituto e 
nos órgãos metrológicos estaduais que esti
verem no exercicio das atribuições constan
tes do art. 17; 

cJ - padrões terciários (nacionais, esta
duais ou municipais) aferidos pelos padrões 
secun'dários e conservados no Instituto Na
cional de Tecnologia e nos órgãos metro
lógicos estaduais e municipais que estiverem 
no exercício das atribuições constantes dos 
arts. 17 e 18. 

§ 1.o - Os padrões primários obedecerão 
às prescrições que o Instítut.o _fixar, e. os 
demais preencherão as cond1çoes técmcas 
que o regulamento determinar. 

§ 2,o - Os padrões serão organizado~ s~
gundo ditarem as necessidades, ~ cr1tér10 
do Instituto Nacional de Tecnologia. 



CAPíTULO UI 

DAS MEDIDAS E INSTRUMENTOS DE 
MEDIR, SEU EXAME INICIAL E AFERI
ÇÃO PERIODICA - DAS PATENTES DE 

INVENÇÃO E REGISTRO DE MARCAS 
QUE SE LHES REFERIREM 

Art. 4.0 
- Só poderão ser expostos a 

venda, ou :SUjeitos a qualquer transação, me
didas ou mstrumentos de medir aprovados 
em exame inicial. 

§ 1.0 - Em exame inicial só poderão ser 
aprovados medidas ou instrumentos de me
dir de tipo aprovado pelo Instituto Nacional 
de Tecnologia. 

§ 2.0 
.- A aprovaç~o _em exame inicial, por 

deter!llmadas repartlÇoes, fábricas ou esta
belecimentos cientificas ou técnicos estran
geir<?s, poderá ser considerada válida, para 
os fms dêste artigo, a juízo da Comissão de 
Metrologia a que se refere o art. 12. 

§ 3.0 - Determinados tipos de medidas e 
instrumentos de medir poderão ser isentos 
da ~xigência . do exame inicial, a juízo do 
Instituto Nacwnal de Tecnologia. (2) 

Art. 5.0 - Para medir tôda e qualquer 
grandeza a qual se refira todo e qualquer 
documento, ou da qual dependa o valor do 
objeto _?U dos objetos de tôda e qualquer 
transaçao o~ contrato, só poderão ser uti
llzados medidas ou instrumentos de medir 
a)?r~vados em exame inicial, aferidos pe
nodicamente e preenchendo as dema1s con
dições que o regulamento fixar para o seu 
emprêgo. 

§ 1.0 
- Qualquer fraude cometida na uti

lização de medidas, ou instrumentos de me
dir, para os fins indicados neste artigo, é 
passivel das penalidades que forem fixadas 
pelo regulamento. 

§ 2.0 
.-: Pode.r:ã~ ser isent<?s da exigência 

de R;fençao perwdiCa determmados tipos de 
medJdas. e mstru_mentos de medir, a juízo 
do Instituto Nacwnal de Tecnologia. (2) 

Art. 6.0 - O regulamento fixará as con
dições que deverão preencher as medidas 
ou instrumentos de medir, para serem apro~ 
vados em _exame i~1i~ial, bem como para 
serem aferldos penod1camente, e para se
rem en;pregados, e assim também os prazos 
ou penodos em que as aferições periódicas 
deverão ser feitas ou repetidas. 

Parágrafo único - O modo de realizar os 
exames iniciais e as aferições periódicas será 
determinado pelas instruções que o ministro 
do Trabalho, Ind_ústri~ e Comércio expedir 

:para boa execuçao deste decreto-lei e do 
· seu regulamento. Art. 7.0 - Todo órgão exe

cutor, no exercício da atribuição de fiscali
zar o cumprimento do presente decreto-lei 
poder~. em qualquer época e por iniciativa: 
própna, realizar sem prévio aviso ao res
pectivo det:mtor ou possuidor exames ve
rificações e aferições suplehientares' em 
qualquer medida, ou instrumento de medir 
sujeito. às exigências do presente decreto-lei 
ou do seu regulamento. 
Parágrafo único .- Para a aplicação do 

disposto neste art1go, os funcionários de 
categoria e nas condições fixadas pelo' re~ 
gulamento, poderão entrar, durante o dia, 

em qualquer recinto, casa, ou lugar aberto 
e, ~om licença do proprietário, em qualque~ 
recmto, casa ou lugar fechado, em que exis
ta qualquer medida ou instrumento de me
dir sujeito às exigências do presente de
creto-lei ou de seu regulamento. 

Art. 8.0 - Nenhuma patente de invenção 
será concedida, nem registro algum de mar
ca de fábrica ou comércio será permitido ou 
renovado, sem prévio parecer favorável do 
Instituto Nacional de Tecnologia, desde que 
tenha por objeto medida ou instrumentos 
de medir. 

CAP1TUI.O IV 

DOS ORGAOS EXECUTORES E 
SUAS ATRIBUIÇOES 

Art. 9.0 - São incumbidos da execução 
do presente decreto-lei: 

a) - O Instituto Nacional de Tecnologia 
do Ministério do Trailalho, Indústria e Co~ 
mércio; 

b) - a Comissão de Metrologia, a que 
se refere o art. 12; 

c) - o Observatório Nacional do Rio de 
Janeiro, do Ministério da Educação e Saúde; 

Art. 10 - Podem colaborar, consoante os 
têrmos dos arts. 17, 18, 19 e 20, na execu
ção do presente decreto-lei: 

a) - órgãos metrológicos estaduais; 
b) - órgãos metrológicos municipais; 
C) - fabricantes, instalados no território 

nacional, de medidas e instrumentos de me
dir; 

d) - emprêsas que explorem no território 
nacional serviços de utilidade pública. 

Artigo 11 - O Instituto Nacional de Tec
nologia terá, com ação em todo o território 
nacional, as seguintes atribuições: 

a) - adquirir e conservar os padrões na
cionais e providenciar para que os padrões 
primários sejam periodicamente aferidos pe
los padrões internacionais; 

b) - elaborar, e rever periodicamente, o 
regulamento e as instruções do presente de
creto-lei, o quadro de unidades legais e a 
tabela de taxas e multas, anexos um e 
outro ao aludido regulamento; (2) 

c) - submeter à aprovação da comissão 
de Metrologia o regulamento e o quadro re
feridos na alínea anterior, como também as 
revisões periódicas; 

d) - examinar os tipos de medidas e ins
trumentos de medir, defini-los e aprová-los, 
ou não; 

e) - fornecer ao Departameento Nacional 
da Propriedade Industrial o parecer a que 
se refere o art. 8.0

; 

. f) - examinar inicialmente, e aferir perlà
dlcamente, qualquer medida ou instrumento 
de medir; 

g) - fiscalizar a execução do presente de
creto-lei, do seu regulamento e das respec
tivas instruções, aplicar as penalidades nê
les previstas ou propor a sua aplicação, e 
utilizar-se da faculdade concedida pelo art. 
17 e seus parágrafos; 

h) - registrar, para os fins do art_ 12, § 



1.0 , alínea «m» os fabricantes idôneos de 
medidas e instrumentos de medir, que o re
quererem; 

ll - receber os pedidos dos órgãos ou 
entidades que pleiteiam a delegação do exer
dcio de atribuições metrológicas; 

jl - examinar as condiçõos de aparelha
mento dos órgãos ou entidades aos quais 
se refere a alínea anterior. 

kl - delegar o exercício de atribuições na 
forma prevista nos arts. 17, 18, 19 e 20. 

1) - inspecionar tecnicamente os órgãos, 
ou entidades que estejam no exercício de 
atribuições metrológicas; 

ml - examinar e aferir os padrões dos 
órgãos e entidades submetidos à sua inspe
ção técnica; 

n) -· fornecer os certificados de que tra
tam os arts. 30 e 31 aos órgãos e entidades 
submetidos a sua inspEção técnica, ou con
siderados como tais, nos termos do § 1.0 

do art. 33; 
ol - providenciar para a orientação geral 

e a organização do ensino da metrologia, 
visando a sua uniformidade e difusão em 
todo o território nacional e a formação do 
pessoal técnico competente para as aferições 
exames e outras operações metrológicas ne
cessárias, podendo para isso entrar em en
tenclimento com as universidades, escolas e 
institutos técnicos do País. 

Art. 12 - Fica criada, sob a dependencia 
do Ministério do Trabalho, Indústria e Co
mércio, a Comissão de Metrologia, compos
ta de membros efetivos e membros con
sultores. 

§ 1.0 
- Os membrn:> efetivos, designados 

ou eleitos pelas entidades que representam 
são: (2) < 

a) - doi~ rêpresentantes do Instituto Na
Clonal de Tecnologia; 

b) -· um representante, por Estado, dos 
respectivos órgáos metrológicos estaduais, 
aos quais haja sido delegado o exercício de 
atribuições metrológicas nos térmos do 
art. 17; 

c) - um representante, por Esta~o~ d9s 
respectivos órgáos metrológicos mumcipais, 
aos quais haja sido delegado o exercício de 
atribuições metrológicas nos têrmos do 
art. 18; 

dl - um representante do Observatório 
Nacional; 

e) - um representante da Casa da Moe
da; 

f) - três representantes das universida
des do país, professôres de física; 

g) - um representante do Ministério da 
Educação e Saúde; 

h) - um representante do Ministério da 
Guerra; 

il - um representante do Ministério da 
Marinha· 

j) - ~m representante do Ministério da 
Viação e Obras Públicas; 

kl - um representante do Ministério da 
Fazenda; 

ll -- um representante da Academia Bra
sileira de Ciências; 

ml - um único representante de todos os 
fabricantes de medidas e instrumentos de 

medir, como tais registrados no Instituto Na
cional de Tecnologia; 

n) - um representante da AssociaçãD das 
Emprêsas de Serviços Públicos; ~ _,. 

ol - um representante da Federaçao das 
Associaçõe::; Comerciais; 

pl - um representante da Confederação 
das Indústrias. 

§ 2.0 - Os membros consulto-res, com di• 
reito de voto e em número de cinco, no 
máximo, serão eleitos pelos membros efeti~ 
vos, dentre as notabilidades científicas e 
técnieas do país, nas condições e pelos pra
zos que o regulamento fixar. 

Art. 13 - A Comissáo de Metrologia terá 
as seguintes atribuições: 

a) - examinar, limitando-se a aprovar ou 
rejeitar, dentro do prazo de trinta dias, 
qualquer documento que lhe fôr encami
nhado pelo Instituto Nacional de Tecnolo
g·ia, na conformidade da alínea «C» do art, 
11; (2) 

b) - encaminhar ão govêrno, dentro do 
prazo marcado na alínea anterior, para de
cisão final, os documentos examinados na 
conformidade da alínea anterior, acampa-. 
nhados da decisão da comissão e da respecti
va justificação, se necessária; 

c) - fixar, de acôrdo com o art. 31, a 
época do início de aplicação dos arts. 2.0 , 4.0 , 

5o, 7.o, 8. •, 19, 20, 23, 24 e 28, e seus pará
grafos, e do parágrafo único do art. 31; 

dl - receber e encaminhar sugestões e 
críticas das classes e pessoas interessadas; 

el - propor ao ministro do Trabalho, In
dústria e Comércio quaisque1· providências 
que lhe pareçam úteis ou convenientes em 
assuntos relacionados com os dêste decre
to-lei; 

f) - dirimir dúvidas quanto à interpre
taçáo do presente decreto-lei e dos têrmos 
nêle empregados. 

Art. 14 - A Comissão de Metrologia obe
dtcerá, em seus trabalhos, ao regimento que 
ela mesma organizar. 

Art. 15 - Os membros que tomarem par
te nos trabalhos da comissão perceberão uma 
gratificaçáo de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) 
por sessão a que comparecerem até o má
ximo de cinco sessões por mês e de vinte 
por ano. 

Parágrafo único - Os membros residen
tes fora do Distrito Federal perceberão uma 
aluda de custo, para despesas de viagem, ar
bitrada pelo ministro do Trabalho, Indús
tria e Comércio. 

Art. 16 - Ao Observatório Nacional in
cumbe dentro das possibilidades do seu 
aparelhe.mento, prestar ao Instituto Nacio
nal de Tecnologia e cooperação que êste 
lho solicitar; 

Art. 17 - A qualquer órgão metrológico 
estadual à razão de um, no máximo, por 
Estado, se o solicitar e se seu aparelha
mento fôr julgado satisfatório, será delega
do pelo Instituto Nacional de Tecnologia, e 
sob a inspeção técnica dêste, o exercício, no 
território do respectivo Estado, das atribui
ções contidas nas alíneas f, g, i, j, lc, l, m, n 
e o do art. 11, mais as seguintes: 

a) - conservar os padrões estaduais, pro-



videnciando para a sua verificação perió
dica pelos padrões nacionais; 

b) - províd2nciar, nos limites do Estado 
para a orientação e organização de ensino 
da metrologia, em cooperação com o Institu
to Nacional de Tecnologia e com as univer
sidades, es.colas e institutos técnicos, exis
tentes no país. 

Parágrafo único - A delegação a que se 
refere êste artigo poderá excluir o exercí
cio das atribuições delegadas, na parte re
lativa a repartições federais ou estaduais e 
a emprêsas de concessão federal ou estadual. 

Art. 18 - A qualquer órgão metrológico 
municipal, à razão de um, no maximo, por 
Município, se o solicitar à autoridade com
petente e se seu aparelhamento fôr julgado 
·satisfatório, será delegado o exercício, sob 
inspeção técnica, no território do respectivo 

· Município, das atribuições contidas nas alí
neas f, g, m. n. e o do art. 11, mais as 
seguintes: 

aJ - conservar os padrões municipais e 
providenciar para o seu exame e sua aferi
ção periódica pelo órgão a cuja inspeção 
técnica estiver submetido; 

bJ - inspecionar tecnicamente os órgãos 
ou entidades no exercício de atribuições me
trológicas, para cuja inspEção técnica esti
ver satisfatàriamente aparelhado, a juízo do 
órgão metrológico de que dependa; 

c) - cooperar na tarefa da organização 
do ensino da metrologia, sob a orientação do 
órgão metrológico de que dependa. 

§ 1.0 
- A delegação a que se refere êste 

artígo poderá excluir o exercício das atri
buições del2gadas, com relação a reparti
ções federais ou estaduais e a emprêsas de 
concessão federal ou estadual. 

§ 2° - Os órgãos metrológicos municipais 
deixarão de exercer em relação a qualquer 
fabricante de medidas ou instrumentos de 
medir, ou emprêsa de serviços públicos, as 
atribuições que a êste ou a esta tenham sido 
delegadas, nos têrmos dos arts. 19 e 20. 

Art. 19 - A qualquer fabricante de me
didas ou instrumentos de medir, instalado 
no território nacional, se o requerer à au . 
toridade competente, comprometendo-se a 
3.dquirir e inutilizar mensalmente selos para 
fins metrológicos de valor total igual ou 
superior ao mínimo fixado pelo regulamen
to, e desde que possua aparelhamento jul
gado satisfatório, será delegado, nos limites 
definidos neste artigo e seus parágrafos, o 
exercício da atribuição de examinar inicial
mente seus produtos e de expedir os respec-

.· ti vos certificados de aprovação. 
§ 1.0 - A atribuição de que êste artigo 

trata será exercida sob o contrôle perma
nente do órgão ao qual incumbe a inspeção 
técnica do fabricante. 

§ 2.0 
- Os certificados a que se refere 

êste artigo são válidos legalmente apenas 
para os fins do art. 4.0 e devem para isso 
ser visados pelo órgão mencionado no pa
rágrafo anterior. 

Art. 20 - A qualquer emprêsa que explo
re no território nacional serviços de utili
dade pública, se o requerer à autoridade 
competente, comprometendo-se a adquirir e 

inutilizar mensalmente selos para fins me
trológicos de valor total igual ao mínimo 
fixado pelo regulamento, e desde que pos
Rua aparelhamento satisfatório, será delega
do o encargo de examinar inicialmente e 
aferir periàdicamente medidas ou instru
mentos de medir de determinadas categorias, 
utilizados em seus serviços, e de expedir os 
respectivos certificados. 

§ 1.0 - As atribuições mencionadas neste 
artigo serão exercidas sob o contrôle perma
nente do órgão ao qual incumbe a inspeção 
técnica da erilprêsa. 

§ 2.0 - Os certificados a que se refere 
êste artigo são válidos legalmente apenas 
para fins dos arts. 4.0 e 5.0 e devem para 
isso ser visados pelo órgão mencionado no 
parágrafo anterior. 

Art. 21 - Os órgãos metrológicos compe
tentes terão o prazo de 90 dias, contados 
da data de entrada do respectivo pedido, 
para conceder ou recusar a delegação do 
exercício de atribuições metrológicas que 
lhes foi pedida, nos tê:rmos das alíneas i, j, 
e lc do art. 11. 

Parágrafo único - No caso de recusa da 
delegação solicitada, comunicar-se-ão ao so
licitante os motivos que houverem deter
minado a recusa. 

Art. 22 - Os cargos técnicos dos vários 
órgãos executores serão desempenhados so
mente por pessoas que preencham as con
dições que o regulamento fixar. 

CAPíTULO V 

DAS PENALIDADES 

Art. 23 - Poderào ser declarados nulos 
e não produzirão efeito em juizo os do
cumentos ou contratos relativos a transa
ções, em que haja inobservância do dispos
to no art. 3.0 e seus parágrafos, enquanto 
não retificados nos têrrnos do parágrafo úni
co dêste artigo. (3) . 

Parágrafo único - Proceder-se-á à reti
ficação que retroagirá à data do ato, fazen
do constar do documento ou em anexo os 
valôres convertidos em unidades legais das 
grandezas expressas em outras unidades. (3) 

Art. 24 - Nos casos de infração de dis
posição contida no presente decreto-lei, em 
seü regulamento ou nas respectivas instru
ções, serão aplicadas aos infratores, pelos 
órgãos competentes, as penalidades previs
tas pelo regulamento, as quais poderão ser, 
isolada ou simultàneamente: 

a) multas, até ao máximo de Cr$ 1.000,00 
(um mil cruzeiros) por infração; 

bl apreensão, ou inutilização, de medi
das ou instrumentos de medir. 

Art. 25 - O regulamento fixará as pena
lidades correspondentes a abusos, faltas e 
infrações cometidos por funcionários dos ór
gãos executores, as quais poderão ser, sem 
prejuizo da responsabilidade civil: 

a) advertência; 
b) multa, até o máximo de Cr$ 1.000,00 

(um mil cruzeiros); 
c) suspensão; 
d) demissão. 



Art. 26 - Nos casos devidamente com
provados de deficiência técnica, abuso, frau
de ou desrespeito ao presente decreto-lei, ao 
seu regulamento ou às respectivas instru
çõPs por parte de determinado órgão ou en
tidade no exercício de atribuições metroló
gicas por delegação, esta poderá ser sus
pensa ou cassada no todo ou em p~rte, pelo 
mesmo órgão que a houver concedido. 

Art. 27 - De qualquer penalidade im
posta, ou confirmada, por determinado órgão 
executor do presente decreto-lei cabe recur
~o na forma que o regulamento estabelecer. 

CAPíTULO VI 

DOS RECURSOS PARA CUSTEAR A EXE
CUÇÃO DO PRESENTE DECRETO-LEI 

Art. 28 - Todo e qualquer exame ou 
aferição de medida ou instrumento de me
dir será executado e o respectivo certificado 
entregue, pelo órg·ão competente, mediante 
pagamento ao referido órgão, da taxa cor
respondent~, cujo valor constará da tabela 
organizada pelo Instituto Nacional de Tec
nologia submetida à Comissão de Metrologia 
t aprovada pelo Govêrno. 

§ 1.0 
- Por proposta da Comissão de 

Metrologia, aprovada pelo ministro do Tra
balho, Indústria e Comércio, poderá ser con
cedida redução, ou isenção, da taxa de exa
me inicial a favor de determinados tipos 
ele medid~s ou instrumentos de medir de 
fabricação nacional, destinados à exporta
ção. 

§ 2.0 
- Os exames, verificações e com

parações suplementares a que se refere o 
art. 7.0 serão executados gratuitamente. 

Art. 29 - As--taxas arrecadadas destinam
se obrigatória e exclusivamente a cobrir as 
despesas de instalação, funcionamento, ~e
lhoramentos e outras, acarretadas aos or
gãos executores mencionados no art. 9.0 e 
nas alíneas "a" e "b" do art. 10 pelo exer
cício de suas atribuições metrológicas. 

Parágrafo único - O Instituto Nacional 
de 'l'ecnologia periódicamente submeterá à 
revisão a tabela de taxas e das multas e 
fará as alterações necessárias, de modo que 
se mantenha o equilíbrio aproximado entre 
as quantias arrecadadas e as despendidas, 
em VIrtude de suas atribuições, pelos órgãos 
executores federais, estaduais e municipais. 

Art. 30 - Os certificados e recibos a que 
se refere êste decreto-lei só serão válidos 
quando selados com estampilha federal de 
sêlo adesivo de valor fixado no regulamen
to aprm:ado pelo govêrno. 

Art. 31 - Quando, nos têrmos dos arts. 17 
e 18 dêste decreto-lei, ficarem encarregados 
órgãos estaduais ou municipais da S)Ja exe
cução, será previamente estabelecido em 
acôrdo entre os respectivos govêrnos e o 
govêrno federal qual a renda que àquele 
deverá caber e como será feita a correspon
dente arrecadação. 

CAPíTULO VII 

DISPOSIÇOES GERAIS E TRANSITORIAS 

Art. 32 - Os arts. 2.0 , 4.0 , 5. 0 , 7.•, 8.•, l!l 

20 23 24 e 28 e seus parágrafos serão apli
cados' sómente em época que será fixada 
pela Comissão de Metrologia, er.: qualqum 
caso não antss de decorndos dois anos da 
chta' da publicação dêste decreto-lei e um 
ano da data da publicação de seu regula
mento. 

Parágrafo único - Os dispositivos, não 
mencionados neste artigo são aplicáveis ime
diatamente após a publicação do presente 
decreto-lei. 

Art. 33 - Os órgãos metrológicos esta
duais e municipais, as emprêsas e os de
mais órgãos e entidades que desempenha
rem na data da publicação do presente de
cret~-lei, qualquer função .metrológica de 
caráter legal poderão contmuar desempe
nhando as mesmas funções e obedecendo às 
mesmas normas, praxes, contrato, regula
mentos, ou quaisquer disposições legais a que 
obedecerem na data citada, até a época men
cionada no art. 32. 

§ 1.0 - Os órgãos, e. entidades a que se 
refere êste artigo são considerados como 
órgãos executores, submetidos. à inspeção 
técnica do órgão ao qual cabera delegar-lhe 
atribuições nos têrmos dos arts. 17, 18, 19 
e 20. (2) . 

§ 2.o - Os órgãos ou entidades mencio
nados nêste artigo fornecerão ao Instituto 
Nacional de Tecnologia todos os elementos 
e dados estatísticos que êste lhes pedir. 

Art. 34 - A aparelhagem material e pes
soal necessária para a perfeita execução 
dêste decreto-lei em todo o território nacio
rml será instituída gradativamente, de acôr
do com as possibilidades dos órgãos e~ecu
tores indicados pelo art. 9.0 e pelas almeas 
<c a» e « b» do art. 10. 

Parágrafo único - A aparelhagem men
cionada nêste artigo deverá estar comple
ta no prazo máximo de 10 anos a contar 
da data de publicação do presente decre
to-lei. 

Art 35 - A partir da data que fôr fixa
da n~ acôrdo a que alude o art. 31 e até 
a época mencionada no art. 32, serão obri
gatórias a aposição e inutilização, nos c_er
tificados ou recibos de aferição expedidos 
nos têrmos do arts. 17 e 18, de estampi
lha federal do valor nominal de Cr$ 5,00 
(cinco cruzeiros). ( 2) 

§ 1,0 - Em determinados casos poderá ser 
expedido um único certificado para mais de 
uma medida ou instrumento de medir, de 
acôrdo com o que nesse sentido prescreve 
o regulamento. (2). 

§ 2.o - Enquanto vigorar o disposto neste 
artigo, caberá a cada órgão executor, n?s 
têrmos dos arts. 17 e 18, a renda que for 
determinada pelo processo definido no art. 
31 do presente decreto-lei. (2) 

§ 3.o - Nos casos de infração dêste arti
go, além de se exigir o ~eu i!J.1ediato e ri
goroso cumprimento, sera apllcada a pena 
de multa, em valor igual a dez vêzes o da 
infração cabendo ação sumária para a res
pectiva 'cobrança executiva. (2) 

Art. 36 - A Comissão de Metrolo&:ia se 
reunirá, a primeira vez,. por convocaçao ~o 
diretor do Instituto NaciOnal de Tecnologia 



e antes de decorridos seis meses da data da 
publicação dêste decreto-lei. 

Parágrafo único - Enquanto a Comissão 
de Metrologia não houver organizado o seu 
regimento, suas reuniões serão presididas por 
um dos representant2s do Instituto Nacio
nal de Tecnologia. 

Art. 37 - O regulamento e as respectivas 
Instruções deverão ser elaborados e publica
dos antes de decorridos dois anos da data 
da publicação do presente decreto-lei. 

Art. 38 - Para atender às despesas ne
cessárias ao inicio da execução do presente 
decreto-lei e com a aquisição no estrangei
ro de padrões e instrumentos de medir fica 
aberto, pelo Ministério do Trabalho, Indús
tria e Comércio, o crédito especial de Cr$ .. 
800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros). 

Art. 39 - O Instituto Nacional de Tecno
logia providenciará de modo que, antes da 
época mencionada no árt. 32 esteja conve
nientemente aparelhado para dar início ao 
desempenho de tõdas as suas atribuições. 

Parágrafo único - O Instituto, enquanto 
não estiver convenientemente aparelhado 
para efetuar os exames a que se refere a 
alínea "j" do art. 11, poderá delegar, a ti
tulo precário, o exercício de atribuições, nos 
têrmos dos arts. 17 e 18, independentemente 
IJ.os aludidos exames. 

Art. 40 - O regulamento para execução 
do presente decreto-lei será expedido dentro 
do prazo de seis meses, contados da data de 
sua publicação. (2) 

(1) - O decreto-lei n.0 592, de 4 de agõsto 
de 1938, publicado no Diário Oficial de 10 
do mesmo mês e ano, às páginas 15.879 e 
seguintes, teve vários de seus dispositivos al
terados pelos decretos-leis n.0 886 e n.0 6.673, 
respectivamente de 24 de novembro de 1938 
e 11 de julho de 1944. O przsente texto do 
decreto-lei n.0 592 é apresentado já com as 
modificações que lhe foram introduzidas. 
(2) - Redação em vigor, determinada pelo 
decreto-lei n.0 886, de 24 de novembro de 
1938, publicado no Diário Oficial de 26 do 
mesmo mês e ano, às páginas 23.721 e se
guinte. 
(3) - Redação em vigor, determinada pelo 
decreto-lei n.0 6.673, de 11 de junho de 1944, 
publicado no Diário Oficial de 13 de julho 
de 1944, à página 12.345, de acôrdo com o 
seu art. 2.0

, o decreto-lei n.0 6.673 entrará 
em vigor na data de sua publicação, retroa
gindo, porém, os seus efeitos, à data da ex-

. tinção do prazo previsto no decreto-lei n.0 

•,.·5.193, de 14 de janeiro de 1943, constante da 
presente publicação à página 79. 

T1TULO XIII 

DA ALIMENTAÇÃO PúBLICA 

CAPíTULO I 

DO ABASTECIMENTO EM GERAL 
Art. 632 - Ao Departamento de Abasteci

mento compete: 
a) - orientar o abastecimento de gêneros 

dd primeira necessidade; _ 

b) - orientar o abastecimento de carne 
e pescados; 

c) - fiscalizar as condições higiênicas dos 
mercados, feiras. entrepostos e matadouros, . 
bem como a verificação legal dos seus res
pectivos contribuintes; 

d) - fiscalizar os frigoríficos municipais. 
(Art. 8.0 do Decreto-lei n.0 430, de 8-7-1947). 

SECÇÃO I 

CARNES E PESCADOS 

Art. 633 - A Divisão de Carnes e Pesca
dos é o órgão incumbido de orientar, coor
denar e fiscalizar os serviços de abasteci
menta e distribuição de carnes e pescados, 
ccnstituindo-se, para a execução dos seus 
serviços, das seguintes unidades: 

1) Subdivisão de Entreposto de Carnes: 
a) Secção Técnica Veterinária; 
b) Serviço de Expediente; 
c) Laboratório Sarcológico. 
2) Frigorificos. (Art .• 14 do decreto-lei n.0 

430, de 8-7-1947). 

SECÇÃO I1 

DOS SERVIÇOS E SEU FUNCIONAMENTO 

a) - DO TENDAL 

Art. 634 - O Tenda! Municipal destina-se 
a centralizar o recebimento e distribuição 
de carne, visceras (inclusive e distribuição 
nos animais), toucinhos, banha ou sebo não 
industrializados, uma vez destinados ao con
sumo público do Município da Capital. 

Parágrafo único - Tôda carne e vísce
ras, mesmo consignadas a estabelecimentos 
ou firmas existentes no Município, que não 
açougues, deverão, também, passar pelo 
Tenda! Municipal, para a determinação do 
seu estado sanitário e para fins estatísticos, 
ficando sujeitas às taxas previstas neste tí
tulo. (Art. 5.0 do ato n.0 1.421, de 21-6-1933). 

Art. 635 - O Tenda! Municipal receberá 
preferencialmente as carnes e produtos pro
venientes de gado abatido no Matadouro 
Municipal. (Art. 1.0 do ato n.0 1.526, de 
C-1-1939). 

Art. 636 - Só serão recebidos no Tenda! 
Municipal as carnes e produtos provenientes 
do gado abatido nos matadouros particula
res licenciados, uma vez verificado que a 
necessidade do consumo local reclama maio
res quantidades que as supridas por inter
médio do Matadouro Municipal. 

Parágrafo único - Êsse recebimento será 
limitado às exigências de tal necessidade, na 
forma dos artigos seguintes. (Art. 2.0 do ato 
n_0 1.526, de 6-1-1939). 

Art. 637 - A Prefeitura determinará, pe
riodicamente, a cota global dos recebimen
tos, no Tenda! Municipal, das carnes e pro
dutos oriundos dos matadouros particulares 
licenciados. 

§ 1.0 - Caso necessário, a juízo do Pre
feito, serão estabelecidas cotas individuais, 
mediante rateio do importe da cota global, 
proporcionalmente ao suprimento de cada 
matadouro particular licenciado, ao consu-



mo local, no período de 30 dias anterior a 
23 de setembro de 1938, artigos 727 e 728. 

§ 2.0 - Venficando-se no fornecimento de 
carne, pelos matadouros particulares, irre
gularidades ou deficiências em relação às 
cotas respectivas, poderá a Prefeitura, pro
ceder à revisão do rateio, de forma a modi
ficar as cotas ou admitir novos fornecedores. 
(Art. 3° do ato n.0 1.526, de 6-1-1939). 

Art. 638 - A Prefeitura estabelecerá, caso 
exija o regular abastecimento de carne à 
população, cotas-limites, a juizo do prefeito, 
para matança no Matadouro Municipal, re
lativas a cacta marchante regularmente ins
crito. (Art. 4.0 do ato n.0 1.526, de 6-1-1939). 

Art. 639 - Compõe-se o Tenda! Munici
pal: 

a) - do Tenda! propriamente dito, repre
sentado pela sala de exr:osição e comércio de 
carnes e vísceras, lojas e plataformas de 
unbarque e desembarque; 

bJ - das câmaras, pelos compartimentos 
isotérmicos, fechados, dotados de aparelha
gem frigorífica para a conservação dos pro
dutos ali em trânsito. (Art. 6.0 do ato n.0 

1.421, de 21-6-1928). 
Art. 640 - As câmaras terão a tríplice fi-

nalidade : 
aJ - conservação de carnes; 
b J - conservação de vísceras; 
c) - conservação de s::questros eventuais. 

(Art. 7.0 do Ato n.0 1.421, de 21-6-1938). 
Art. 641 - Todos os produtos animais, 

compreendidos entre os especificados no ar
tigo 632 uma vez procedentes de matadou
ro licenciado, serão recobidos no Tenda!, 
sujeitando-se, porém, às demais cendições 
estabelecidas no presente título. (Art. 8. 0 do 
ato n.0 1.421, dft 21-6-1938). 

Art. 642 -:. Os produtos referidos no arti
go anterior, ao serem descarregados nas pla
taformas do Tenda! Municipal, serão sub
metidos à inspeção veterinária, pesados e 
classificados, por qualidade e espécie, a fim 
de permitir a mais justa cotação. (Art. 9.0 

do ato n.0 1.421, de 21-6-1938). 
Art. 643 - Para a classificação, a que se 

refere o artigo anterior, serão levados em 
cünslderação os seguintes elementos: 

a) - aspecto geral do produto e sua apre-
sentação sanitária; 

bl - o volume do músculo; 
cJ - a coloração dos tecidos; 
dJ - a idade (avaliada pelos elementos 

técnicos); 
el - distribuição das gorduras, superfi-

cial, cavitária e inter-fascicular; 
fJ - consistência; 
g) - natureza do grão; 
hl - jaspeadura e suco; 
Parágrafo único - A medida que se vá 

tornando aconselhável, serão expedidas, pelo 
chefe da Divisão de Abastecimento, instru
ções sôbre novos elementos a serem consi
derados para efeitos de classificação, tendo 
em vista os dados formados pela experiên
cia, de modo a torná-la a mais concreta e 
perfeita possível. (Art. 10 do ato n.0 1.421, 
de 21-6-1938). 

Art. 64.4 - As carnes de bovinos serão dis
tribuídas por três categorias: 1.", 2." e 3.a 

qualidades e as de sutnos, ovinos e caprinos, 
por duas categorias: 1.8 e 2." qualidades. 
(Art. 11 do ato n.O 1.421, de 21-6-1938). 

Art. 645 - As câmaras frigoríficas fun
cionarão orientadas pelos técnicos da seção 
compet:mte, nas temperaturas convenientes 
para produtos resfriados e para produtos 
congelados. (Art. 12 do ato n.0 1.421, de 
21-6-1938). 

Art. 646 - O Tenda! Municipal, receberá, 
para exposição, venda e conservação, os pro
dutos animais nas seguintes modalidades 
unitárias: 

NO TENDAL E CAMARAS 

a) Bois e vacas: 
Meias carcaças 
Quartos traseiros 
Quartos dianteiros. 

bl Vitelas: 
Carcaças 
Meias carcaças. 

c) Porcos: • 
Carcaças 
Meias carcaças. 

d) Ovinos, caprinos e leitões: 
Carcaças. 

NAS LOJAS 

a) Miúdos. 
bl Toucinho e banha, não industria

lizados. 
cl Peças isoladas (cortes de açou

gues e avesJ. 
§ 1.0 - A carcaça dos bovinos (bois, vacas 

c vitelas) se obterá destacando-se do corpo 
do animal: couro, as vísceras torácicas e 
abdominais, os rins, o diafrágma, a cabeça, 
separada, ao nível da articulação ocípito
atloidea e as extremidades dos membros, 
que serão desarticulados entre a 1.8 e 2.• 
vértebra bracocígea. 

§ 2.0 - A carcaça dos ovinos e caprinos 
se obterá de modo idêntico à dos bovinos, 
salvo quanto à cabeça do animal, a qual 
não será destacada. 

§ 3.0 - A dos suínos s2rá obtida pelo cor
po do animal, desprovido do pêlo, vísceras 
e rins tão somente, sendo que em se tra
tando de porcos serão destacadas as extre
midades dos membros. 

§ 4.0 - Para efeitos estatísticos e de co
brança de impostos, considera-se <<Vitela>> o 
bovino cujo pêso não exceda de 100 quilo
gramas e «leitão», o suíno de menos de 20 
quilogramas. (Art. 13 do Ato n.0 1.421, de 
21-6-1938). 

Art. €.47 - Para boa apresentação e me
lhoria das condições de conservação da car
ne, as carcaças ou suas partes devem estar 
isentas de coágulos sanguíneos aderentes à 
superfície, livres dos grandes vasos do pes
coço e da entrada do peito. (Art. 14 do ato 
n.0 1.421, de 21-6-1938). 

Art. 648 - Entende-se por miúdos todos 
os órgãos e vísceras fàcilmente destacáveis 
do corpo, distinguindo-se duas espécies de 
miúdos: 

Miúdos brancos: cérebro ou miolo; bucho 
e dobradinha ou tripa (estômago); timo ou 



;, .molejas; pâncreas ou animelas; mocotó. r: ' Miúdos vermelhos: língua, coração, pul-
mão, fígado, rim e cauda ou rabada. (Art. 

r 15 do ato n.0 1.421, de 21-6-1938). 
Art. 649 - Os interessados poderão apre

sentar nas lojas as carnes, sob a forma de 
peças isoladas, tais como: lombo, alcatra, pá, 
pato, assem, "filet mignon", pernil ou per
na, etc., que representam os cortes de açou
gues. (Art. 16 do ato n.0 1.421, de 21-6-1938). 

Art. 650 - Todos os órgãos e vísceras de
verão ser conduzidos às lojas do Tenda! e 
submetidos a exposição isoladamente, não 
sendo permitido o conjunto anatômico, co-

: mumente designado por frissura. (Art. 17 do 
ato n.0 1.421, de 1938). 

Art. 651 - Só poderão ser utilizados no 
Tenda! Municipal cabides, mesas, pratelei
ras, balcões, balanças, devidamente aferidas, 
vasilhames e utensílios, previamente apro
vados pela Divisão de Abastecimento. 

Parágrafo único - O vasilhame para vis
ceras será obrigatàriamente zincado ou de 
outro material metálico (ferro estanhado, 
ferro inoxidável, alumínio), devendo ser 

· mantido rigorosamente limpo e em perfeito 
. estado. (Art. 18, do ato n.0 1.421, de .... 
21-6-1938). 

Art. 652 - Os produtos em exposição no 
Tenda! e que não forem vendidos no mes
mo dia, poderão ser destinados às câmaras, 
se o seu. estado sanitário o permitir para 
serem novamente oferecidos ao consumo do 
dia imediato. 

§ 1.0 - Tais produtos, entretanto, só po
derão ser expostos, separadamente das car
nes entradas no dia, pelo prazo máximo de 
duas horas, para, em caso de não alcança
rem comprador, voltarem às câmaras sem 
prejuízo de seu estado sanitário. 

§ 2.0 - A secção Técnica, obedecendo à 
classificação obtida por êstes produtos no 
dia da entrada, determinará em que classe 
devem ser colocados para efeito de venda. 

§ 3.0 - Os produtos remanescentes, con
duzidos às câmaras, pagarão uma taxa es
pecial para custeio de frigorificação, depois 
de 24 horas, nos têrmos do artigo 681. (Art. 
19 do ato n.0 1.421, de 21-6-1938). 

b) - DO HORARIO 

Art. 653 - Será o seguinte o horário de 
funcionamento da Subdivisão de Entrepos
to de Carnes: 

a) - das 5 às 12 horas, para recepção dos 
produtos que se destinarem à venda do dia; 

, ' b) - das 12 às 18 horas para exposição, 
comércio e retirada dos produtos; 

c) - das 18 às 5 horas, para recepção 
nas câmaras, dos produtos procedentes de 
pontos distantes da Capital, mediante pré
via licença da Divisão de Abastecimento. 

§ 1.0 -· A retirada de carnes só será per
mitida depois das 12 horas, exceto quando 
se trate de sobras da véspera, para as quais 
se poderá antecipar o horário, a fim de per
mitir que os veículos transportadores de 
carnes que chegam, possam reconduzí-las ao 
estabelecimento de origem, perfeitamente 
identificadas e nas condições estabelecidas. 

§ 2.0 - O horário, acima estabelecido, po
derá ser alterado por portaria do chefe da 
Divisão de Abastecimento, se o exigir a boa 
ordem dos serviços. (Art. 24 do ato n.0 1.421, 
de 21-6-1938). 

Art. 654 - Os produtos chegados fora do 
horário estabelecido pelo artigo anterior se
rão recolhidos às câmaras frigorificas, só 
podendo ser expostos à venda no primeiro 
período subsequente, mediante pagamento 
das taxas do Tenda!, cobradas em dôbro, a 
fim de custear as despesas relativas à fri
gorificação, desembarque e outras opera
ções extraordinárias que se fizerem neces
sárias. 

Parágrafo único - Em caso de atraso por 
motivo de fôrç.a maior comprovado, excep
cionalmente e diante da escassez de produtos 
para o regular abastecimento da população, 
poderá ser permitida a exposição e venda 
imediata, com o acréscimo de 50% da taxa 
prevista neste capítulo.. (Art. 25 do ato 11.0 

1.421, de 21-6-1938). 
Art. 655 - Os açougueiros e demais in

teressados em efetuar compras somente po
derão permanecer no Tenda! das 12 às 1B 
horas. (Art. 26 do ato n.0 1.421, de 21-6-1938) . 

Art. 656 - Não é permitida a permanên
cia de produtos no Tenda! Municipal, de
pois das 18 horas, devendo as sobras serem 
recolhidas imediatamente às cãmaras fri
goríficas. (Art. 27 do ato n.O 1.421, de 21-6-
1938). 

Art. 657 - Excepcionalmente, e sàmente 
nos casos de requisições de serviços de abas
tecimento público, mediante licença da Di
visão de Abastecimento, poderão ser permiti
das entregas fora do horário estabelecido, 
e, neste caso, por intermédio das lojas. (Art. 
2íl do ato n.0 1.421, de 21··(H939). 

SECÇÃO IH 

DA FISCALIZAÇÃO, TRANSPORTE E 
VENDA AMBULAN_TE 

a) - DA FISCALIZAÇÃO 

Art. 658 - Exercerá a Divisão de Abas
tecimento a fiscalização sistemática sôbre 
o comércio a varejo de carnes e vísceras 
e sôbre o seu transporte entre matadouros, 
frigoríficos, fábricas de produtos animais, 
Tenda! Municipal> açougues, mercados, fei
ras, hotéis, restaurantes, etc., com o fim de: 

a) - impedir a venda de produtos que 
não tenham passado pelo Tenda! Municipal; 

b) - fazer manter perfeita higiene nos 
veículos; 

c) - impedir o excesso de lotação nos 
veículos; 

d) - exigir do pessoal encarregado do ser
viço prova de não sofrer de doenças infecto
contagiosas e que no trabalho se apresente 
trajando uniforme (capa, blusa, avental e 
gorro) azuis ou brancol>, conforme o pre
sente título e portarias da Divisão de Abas
tecimento. (Art. 35 do ato n.0 1.421, de 
21-6-1938). 

Art. 659 - Aos funcionários da Divisão 
de Abastecimento do Departamento de Hl
giêne, encarregados da fiscalização, deverá. 



ser franqueada a entrada em todos os es
tabelecimentos, onde se vendam ou se ma
nipulem carnes ou seus produtos. 

Parágrafo único - Esses funcionários se 
apresentarão com a caderneta de identidade 
municipal. (Art. 36 do ato n.0 1.421, de 
21-•6-1938). 

b) - DO TRANSPORTE 

Art. 6ô0 - Os veículos que se destinarem 
ao transporte de carnes e miúdos deverão 
dispor, internamente de reguas divisórias fi
xadoras, tripés e cabides para seu acondicio
namento, devendo tais produtcs estar sus
pensos, no mínimo, 20 centímetros acima 
do piso dos veículos. 

§ 1.0 
- Para o licenciamento de veículos, 

será exigido dos seus proprietários um pré
vio depósito em dinheiro, no valor de Cr$ .. 
5.000,00 a Cr$ 10.000,00 segundo o número 
de carros, com fiança para garantir pos
síveis prejuízos pela não chegada, ao des
tino, dos produtos que receba para trans
portar para o Tenda!. 

§ 2.0 
- Comprovado pela Subdivisão de 

Carnes o prejuízo, o prejudicado rec2berá 
mediante requerimento, o valor apurado, que 
será descontado do depósito sendo ainda 
aplicadas. ao infrator as multas e penalida
des prev1stas neste capitulo, que como o 
valor do prejuízo, serão, independente de 
outras formalidades, deduzidas da fiança ou 
depósito. 

§ 3° - O depósito, tôda vez que sofra um 
desconto, deverá ser completado dentro do 
48 horas úteis, sob pena de cassação auto
mática da licença. 

§ 4.0 
- Incidirá, também, nas multas es

ta~elecidas no ".artigo 668, o proprietário de 
ve1eulos no.s. casos de retardamento culposo 
de entrega da mercadoria que lhe foi con
fiada. (Art. 37 do ato n.0 1.421, de 21-6-1938). 

Art. 661 - Os tipos de veículos usados nos 
transportes de carnes e de vísceras e tam
bém no comércio destas últimas serão apro
vados pela Prefeitura, tendo-se em vista 
suas condições de higiêne, fácil limpeza, ven
tilação e conservação dos produtos. 

Parágrafo único - E expressamente ve
dado ~r~nsportar nesses veículos produtos ou 
matena1s de qualquer outra espécie. (Art. 
38 do ato n.0 1.421, de 21-6-1938). 

Art. 6'62 - Os veículos serão anualmente 
inspecionados pela Secção Técnica, que dará 
o resultado à Divisão de Abastecimento, a 
fim desta expedir a competente guia para 
a licença. (Art. 39 do ato n.0 1.421, de 
21-6-1938). 

c) -DA VENDA AMBULANTE 

lll"t. 663 - E expressamente proibida a 
venda ambulante de carne. (Art. 40 do ato 
n.0 1.421, de 21-6-1938). 

Art. 664 -- A venda ambulante de tripas 
e miúdos só poderá ser feita mediante li
cença anual, conjugapa no Serviço do Ten
da! Municipal, a cujo serviço de conserva
ção ficará condicionada. (Art. 41 do ato 
n.0 1.421, de 21-6-1938). 

Art. 665 - Só serão permitidas as ven-

das de tripas, buchos, etc., em perfeito 
estado de asseio e limpeza. (Art. 43 do ato 
n° 1.421, de 21-6-1938). 

Art. 666 - Fica igualmente proibido aos 
Vf·ndedores de triças e outras víGceras, trans
portarem carnes nos seus veículos sendo 
apreendidas as que forem assim encontra
das. (Art. 43 do ato n.0 1. 421, de 21-6-1938). 

Art. 667 - Os vendedores de vísceras de
verão trazer em seus veículos balanças de
vidamente aferidas, para venda, a pêso, dos 
produtos do seu comércio. (Art. 44 do ato 
E 0 1.4:n, de 21-6-1938). · 

SECÇl\.0 IV 

DAS PENALIDADES 

Art. 668 - As infrações do disposto no 
presente título, e das determinações baixa
elas em portarias, sujeitam o infrator à mul
ta de Cr$ 20,00 a Cr$ 500,00 e ao dôbro, na 
primeira reincidência, além das demais san
çõe::; estabelecidas. 

Parágrafo único - Réincidindo novamente 
o infrator, ser-lhe-á cassada a licença. (Art. 
45 do ato n.0 1.421, de 21-6-1938). 

Art. 669 - O desacato será punido com a 
tnulta de Cr$ 500,00; na reincidência, será 
aplicada ao culpado a pena de suspensão de 
.')0 a 180 dias, cassando-se definitivamente 
a licença, a juízo do prefeito, caso tal in
fração se repita r:ela terceira vez. (Art. 46 
do ato n.0 1.421, de 21-6-193B). 

Art. 670 - Verificado artifício ou fraude 
para sonegação das taxas devidas no Tenda\ 
Municipal, serão as mesmas cobradas em 
dôbro, sem prejuízo das multas cabíveis 
neste capitulo. (Art. 47 do ato n.0 1.421, de 
21-6-1938). 

Art. 671 - Verificado o ajuste prévio ou 
a venda dos produtos que devem ser ex
postos e vendidos no Tenda! Municipal, o 
que é proibido pelo artigo 712 a multa re
cairá sobre o vendedor e o adquirente, sen
do, na reincidência, cassada a licença a am
bos. (Art. 48 do ato n.0 1.421, de 21-6-1938). 

Art. 672 - Não sendo pagos, até 4B horas 
depois da apresentação, os impostos e ta
xas devidos pelos produtos entrados no Teu
dal, serão os mesmos produtos apreendidos; 
em caso de reincidência, além da apreen
são, poderá ser cassada a licença do co
merciante, a juízo do prefeito. (Art. 49, 
do ato n.0 1.421, de 21-6-1938). 

Art. 673 - Incorrerá em multa e perda 
automática da licença de comerciante, o 
mercador que se recusar a atender o pe
dido de compra de carnes e vísceras, desde 
que tenha em seu poder a quantidade e 
qualidade do produto pedido e seja o pa
gamento à vista, pelos preços da tabela. 
(Art. 50 do ato n.0 1.421, de 21-6-1938). 

Art. 674 - Será cassada a licença e im
pedida a entrada no Entreposto de Carnes, 
aos veículos e transportadores que se en
carregarem do transporte de carnes e vís
ceras que não sejam provenientes ou que 
não se destinem ao Tenda! Municipal. (Art. 
51 do ato n.0 1.421, de 21-6-1938). 

Art. 675 - A juízo da administração será 
proibido o ingresso no recinto do Tenda! e 



cassada pelo prefeito a matrícula, a quem 
ali não se portar convenientemente. (Art. 52 
do ato n.0 1.421, de 21-6-1938!-. 

Art. 676 - Todo o veículo que não satis
fizer as condições exigidas neste capítulo. 
para o transporte de carnes e vísceras, s~rá 
apreendido, bem como os produtos que trans
vortar, sendo êstes, depois de inspeciona
tios pela Secção Técnica, destinados a ca-
6as de caridade ou inutilizados, conforme 
seu estado de conservação. (Art. 53 do ato 
n.0 1.421, de 21-6-1938). 

Art. 677 -- Serão aplicadas aos infratores 
dos disr:;ositivos do Regulamento interno do 
Tenda! as penas nêle estabelecidas. (Art. 54 
do ato n.0 1.421 de 21-6-1938). 

SECÇÃO V 

DAS TAXAS E IMPOSTOS 

Art. 678 - Tôdas as carnes e vísceras 
(inclusive de aves e pequenos animais), tou
cinho, banha ou sebo não industrializados, 
destinados ao consumo público da Capital, 
Que obrig-atoriamente devem passar pelo 
Tenda! Municipal, ficarão sujeitos às taxas 
conforme tabela anexa. (Art. 55 do ato n.0 

1.421, de 21-6-1938). 
Art. 679 - Os marchantes, atacadistas 

de vísceras, companhias e matadouros e seus 
prepos~s, para usarem o Tenda! Municipal 
são obngados a se matricular previamente 
na Subdivisão do Entreposto de Carnes, e 
Pescados, estão sujeitos ao imposto anual 
de licença, conforme tabela anexa. 

Parágrafo único - As peças isoladas (cor
tes de açougues) referidas no artigo 646 da 
letra «C», estão sujeitas ao pagamento da 
taxa de Cr$ 1,00 (um cruzeiro) por unida
de, além da taxa do Tenda! de Cr$ 0,05, por 
quilo. (Art. 56 do ato n.0 1.421, de 21-6-1938). 

Art. 680 - Os produtos considerados im
próprios para o consumo público ficam isen
tos das taxas do Tendal. Art. 57 do ato n.0 

1.421, de 21-6-1938). 
Art. 681 - A taxa de refrigeração serã 

co)?rada de f1:Côrdo com a tabela anexa por 
qmlo e por dia, desde que os produtos sejam 
deixados nas câmaras por prazo excedente 
de 24 horas, pelos respectivos proprietários. 
(Art. 58 do ato n.0 1.421, de 21-6-1938 e 
lei n.0 4.162, de 28-12-1951). 

Art. 682 - As taxas devidas no Tenda! 
Municipal deverão ser recolhidas diàriamen~ 
te, das 15 às 17 horas ou das 8 às 12 horas 
do dia imediato. (Art. 59 do ato n.0 1.421, 
de 21-6-1938). 
· Parágrafo único - Depois dêsse prazo, o 
pagamento só poderá ser efetuado com o 
acréscimo de 10%. (Art. 59 do ato n.0 1.421, 
de 21-6-1938). 

'TABELA A QUE SE REF'ERE O ARTIGO 679 

Marchantes de bovinos (bois e vacas) 
Marchantes de porcos ............. . 
Atacadistas de vísceras (miúdos) .. 
Marchantes de vitelas ............. . 
Marchantes de ovinos, caprinos e 

leitões . . . ....................... . 
Prepostos e marchantes ........... . 

Cr$ 
500,00 
500,00 
500,00 
200,00 

200,00 
200,00 

Marchantes de leitões . . . . . . . . . . . . 150,00 
Vendedores de companhias frigorifi-

cas e matadouros licenciados . . . . 500,00 
(\ler tabela V da lei n.0 4.162, de 28-12-1951) 

SECÇÃO VI 

DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 683 - Dentro do Munidpio é ex
pressamente proibida a venda, o consumo ou 
o emprêgo industrial, em quaisquer estabe
lEcimentos comerciais (inclusive pensões, ho
téis e restaurantes) ou industriais de carne 
verde, vísceras (inclusive de aves e peque
nos animais), toucinho, banha ou sebo não 
industrializados de qualquer proveniência, 
que não houverem passado pelo Tenda! Mu
nicipal. 

Parágrafo único - Para esse efeito, tôda 
carne e vísceras, bem como os produtos não 
industrializados, referidos neste capítulo, que 
passarem pelo Tenda! Municipal serão de
vidamente carimbados ·com os dizeres: «Fis
calização Municipal», tendo o carimbo data 
da entrada do produto no Tendal. (Art. 60 
do ato n.0 1.421, de 21-6-1938). 

Art. 684 - Para os fins do artigo anterior. 
a Prefeitura, pela Divisão de Abastecimen
to, verificará a existência e o aproveitamen
te de carnes e produtos clandestinos, isto é, 
que não tenham passado pelo Tenda! Mu
nicipal, fiscalizando matadouros, açougues, 
triparias, salsicharias, curtumes, fábricas de 
produtos de carnes de banha, de graxa e 
sebo, hotéis, restaurantes, pensões e estabe
lecimentos congêneres. (Art. 61 do ato n.0 

1.421, de 21-6-1938). .. 
Art. 685 - Nenhum estabelecimento des

tinado ao comércio de carnes ou fabrico de 
produtos derivados poderá funcionar den
tro do Município de São Paulo, sem estar 
devidamente licenciado pela Prefeitura, 

§ 1.0 - Para obter êsse licenciamento de
verá o interessado requerer ao prefeito. que 
ouvirá a Divisão de Abastecimento, sôbre o 
pedido. (Art. 62 do ato n.0 1.421, de ..... . 
21-6-1938). 

§ 2.0 - Os matadouros, açougues, fábri
cas de carnes preparadas e estabelecimentos 
congêneres, no que concerne à construção, 
área, instalação e demais exig·ências locais 
para o seu funcionamento, obedecerão o que 
a respeito dispõe o «Código de Obras» e o 
decreto-lei estadual n.0 15.642, de 9 de fe
vereiro de 1946. <Comissão). 

§ 3.0 - Para efeito de licenciamento, a 
Divisão de Abastecimento inspecionará o lo
cal do estabelecimento, podendo, quando 
julgar conveniente, exigir a adaptação de 
aparelhos desodorantes, como condição para 
concessão da licença. (Art. 62, § 2.0 do ato 
n.0 1.421, de 21-6-19:18). 

§ 4.0 - Os estabelecimentos já existentes, 
em funcionamento, estão sujeitos à inspe
ção da Divisão de Abastecimento e terão um 
prazo determinado pela mesma, para se 
prover de aparelhagem a que se refere o 
§ 3.0 , sob pena de incorrerem nas disposi
ções do presente título e terem as suas licen
ças canceladas. (Art. 62 do ato n.0 1.421, de 
21-6-1938). 



§ 5.0 - As inspeções, a que se referem os 
parágrafos anteriores, serão procedidas, 
anualmente, antes do licenciamento, ou 
quando julgadas neceEsárias. (Art. 62 do ato 
n.0 1.421, de 21-6-1938). 

Art. 686 - Todo o produto, oriundo de 
animais abatidos clandestinamente (inclu
sive aves), e que como tal não tenha pas
sado pelo Tenda! Municipal, será além da 
multa imposta ao seu portador, apreendido, 
podendo, uma vez examinado e considerado 
próprio para o consumo, ser distribuído pe
las casas de caridade ou inutilizado, em caso 
contrário. 

Parágrafo único - Aplicam-se as dispo
sições dêste artigo ao produto de proce
dência duvidosa, encontrado no Tenda!. (Art. 
63 do ato n.0 1.421, de 21-6-1938). 

Art. 687 - O vendedor ambulante de car
nes fica equiparado ao portador de carnes 
clandestinas, para os efeitos penais. (Art. 64 
do ato n.0 1.421, de 21-6-1938). 

Art. 688 - Nenhum carro destinado ao 
transporte de carnes e derivados será licen
ciado sem prévia inspeção da Seção Técnica 
e guia da Divisão de Abastecimento. (Art. 
65 do ato n.0 1.421, de 21-6-1938). 

Art. 689 - Os comerciantes de carnes e 
vísceras, bem como seus empregados, são 
obrigados a registrarem-se na Divisão de 
Carnes e Pescados, apresentando a ficha 
sanitária e carteira de identidade munici
pal fornecidas pela Divisão de Identifica
ção Municipal. 

Parágrafo único - Igual obrigação é im
posta aos motoristas, carroceiros e seus aju
dantes, bem como a todos os que, pela na
tureza dos seus serviços, sejam forçados a 
ter contato com os produtos de comércio, 
na Divisij.g de Carnes e Pescados. (Art. 66 
do ato- n.0 1.421, de 21-6-1938). 

Art. 690 - Aplicam-se aos negociantes de 
visceras por atacado, quanto ao registro de 
empregados e marcas, as disposições relati
vas aos marchantes, contidas neste titulo. 
(Art. 67 do ato n.0 1.421, de 21-6-1938). 

Art. 691 - Por ocasião do registro, indi
cará ao chefe da divisão a marca a ser 
usada pelo licenciado nos produtos de sua 
propriedade, única permitida até serem ven
didos no recinto do Tenda!. 

§ 1.0 - As companhias frigorificas e mar
chantes em geral usarão marcas caracte
rísticas. 

§ 2.0 - As marcas, uma vez aprovadas, 
são intransferíveis. (Art. 68 do ato n.0 1.421, 
de 21-6-1938). 

Art. 692 - Os açougueiros são obrigados 
a se registrarem na Divisão de Carnes e 
Pescados mediante requerimento, recebendo 
então uma marca numérica, que será de 
uso forçado no Tenda! Municipal. (Art. 69 
do ato n.0 1.421, de 21-6-1938). 

Art. 693 - Os serviços de descargas de 
carnes e vísceras no Tenda! Municipal po
derão ser feitos por empreitada, a pêso, uma 
vez que haja conveniência para o serviço e 
paJ·a a Prefeitura. (Art. 70 do ato n.0 1.421, 
de 21-6-1938). 

Art. 694 - Os marchantes e vendedores 
terão, obrigatàriamente um escritório para 
o movimento do dinheiro. 

Parágrafo único - Tais escritórios serão 
instalados por conta de cada interessado e 
em local previamente determinado. (Art. 71 
do ato n.0 1.421, de 21-6-1938). 

Art. 605 - Durante o período de exposi
ção os interessados deverão deixar no Ten
da! a quantidade de produtos destinados à 
venda do dia, podendo manter nas câmaras 
as que se destinarem aos dias subsequentes, 
desde que não haja adquirentes. 

Parágrafo único - Cada interessado, re
gistrado como vendedor de produtos no Ten
da! Municipal, deverá ter, em lugar visível, 
determinado pela administração, um qua
dro no qual fixará as quantidades, qualida
des e classificação de seus produtos e dos 
retidos nas câmaras frigoríficas, se os tiver. 
(Art. 72 do ato n.0 1.421, de 21-6-1938). 

Art. 696 - As etiquetas para a carne 
serão de cores e formatos de acôrdo com 
a classificação, havendo também etiquetas 
especiais para os miúdos, obedecendo for
matos diferentes para cada órgão. (Art. 73 
do ato n.0 1.421, de 21-6-1938). 

Art. 697 - Depois de examinadas, classi
ficadas e pesadas, serão as carnes distribui
elas nos lugares determinados aos respecti
vos negociantes, passando, então, a ficar 
sob a exclusiva responsabilidade dêstes. CArt. 
74 do ato n.0 1.421, de 21-6-1938). 

Art. 698 - Não será permitida a divisão 
ou retalhamentos de produtos no recinto do 
Tenda!, excetuando-se as que se fizerem ne
cessárias para efeito dos exames e aprovei
tamento determinados pela fiscalização téc
nica do Tenda!. (Art. 75 do ato n.0 1.421, de 
21-6-1938). ! 

Art. 699 - Quando no exame de qualquer 
produto, o funcionário técnico suspeitar qut> 
o mesmo é impróprio para o consumo e tiver 
dúvidas quanto à classificação da qualida
de, enviá-lo-á ao Laboratório Sarcológico, 
onde procederá a todos os exames para a 
devida elucidação do caso e pela forma 
regulada neste capitulo e em instruções es
peciais, expedidas pela chefia da Divisão de 
Abastecimento. 

§ 1.0 - Para êstes produtos a exposição 
poderá ser dispensada, ficando êles, porém, 
sempre sujeitos a pesagem e exames. 

§ 2.0 - Positivada pelo laboratório a dú
vida ou suspeita e sendo considerado o pro
duto impróprio para o consumo, será êle 
Inutilizado. 

§ 3.0 - Não dispondo a Divisão de Carnes 
e Pescados, no momento, de meios para pro
ceder a essa inutilização, é permitido aoa 
interessados fazerem retornar a seus esta
belecimentos ditos produtos, para sua des
naturação. (Art. 76 do ato n.0 1.421, de 
21-6-1938). 

Art. 700 - A fim de evitar possível apro
veitamento dos produtos rejeitados ou des
vio para outra finalidade que não aquela 
para que foram destinados, serão os mesmos 
marcados em vários pontos com as pala
vras «Condenado» e «<mpróprio para con
sumo», por meio de carimbos especiais de 



uso exclusivo do pes8oal técnico encarrega
do da fiscalização sanitária do Tenda!. (Art. 
77 do ato n.0 1.421, de 21-6-1938). 

Art. 701 - As carnes suspeitas e como tal 
apreendidas, ficarão sequestradas até que 
se concluam as pesquisas necessárias. (Art. 
78 do ato n.0

· 1.421, de 21-6-1938). 
Art. 702 - Todo e qualquer produto sô· 

bre o qual recaírem suspeitas de ser im
próprio para o consumo será conduzido para 
um local apropriado, onde os interessados 
poderão tomar conhecimento do fato, para 
a sua exata verificação ou para solicitar 
contra-provas no caso de dúvida. 

Art. 703 - Durante o exame e reinspecção 
dos produtos, nenhuma interferência terão 
as partes, que se deverão manter afastadas 
do recinto onde se processam tais operações. 
(Art. 80 do ato n.0 1.421, de 21-6-1938). 

Art. 704 - Os interessados, quando jul· 
garem de sua conveniência reconduzir a sem 
estabelecimentos, para melhor aproveita· 
menta, os produtos que não conseguirem 
vender, deverão submeter-se ao contrôle exi
gido pelas autoridades sanitárias encarre
gadas da fiscalização dos seus estabeleci· 
mentes. 

Parágrafo único - En1 tais casos, a re. 
tirada dêstes produtos, do interior do Ten
da!, só deverá ser efetuada mediante a ex
pedição, por parte da Secção de Expediente, 
ae uma guia sob carga e recibo, na qual fi
gurarão os motivos da devolução, o número 
ae peças e o seu pêso exato em quilos. (Art. 
81 do ato n.0 1.421, de 21-6-1938). 

Art. 705 - Quando a causa que deter
minar a devolução seja de natureza que 
possa permitir um melhor aproveitamento 
dos produtos, tal como o fabrico de con
servas, salsicharias, salga, banha, etc., se
rão os mesmos carimbados em vários pontos 
com essas palavras, tornando assim perfeita 
a identificação das peças para o aproveita
mento conveniente. (Art. 82 do ato n.0 1.421, 
de 21-6-1938). 

Art. 706 - Somente poderão vender car
nes ou vísceras no Tenda! as companhias 
frigoríficas e os matadouros em geral, que 
funcionarem em condições higiênicas, es
tejam sujeitos a inspeção permanente de 
serviços oficiais competentes, satisfaçam às 
exigências dêste capítulo e sejam licencia
dos. (Art. 83 do ato n.0 1.421, de 21-6-1938). 

Art. 707 - Podem, ainda, usar do Tenda! 
os marchant~s particulares que, sacrifican
do os animais nos estabelecimentos que pre
encherem os requisitos do presente capitu
lo, venham a licenciar-se e registrar-se, con
forme preceitua este canítulo. (Art. 84 do 
ato n.0 1.421, de 21-6-1938). 

Art. 708 - E' vedado o comércio de tripas 
e bexigas sêcas ou salgadas, dentro do re
cinto do Tenda!. (Art. 85 do ato n.0 1.421, 
de 21-6-1938). 

Art. 709 - As vísceras deverão ser man
tidas e expostas em cabides e tripés adaptá
veis aos traoalhos para movimentação. Art. 
86 do ato n.0 1.421, de 21-6-1938). 

Art. 710 - Todos os produtos que, por 
mais de uma vez tenham de ser submetidos 
a exposição, devem sofrer tantos exames 

quantos necessários para apreciação de seu 
estado de conservação e durabilidade nos 
açougues. (Art. 87 do ato n.0 1.421, de 21-
6-103fll. 

Art. 711 - Os produtos submetidos a mais 
de· uma exposição que sejam julgados em 
boas condições de conservação e durabili
dade, serão assinalados por meio de etique
tas que indiquem com clareza as exposições 
a que foram submetidos. 

§ 1.0 - Para os miúdos haverá o maior 
rigor possível no período de exposição, para 
que, quando frescos, não venham a ser al .. 
terados; e neste caso, não será permitido 
voltarem às câmaras e quando congelados 
ou resfriados a volta às câmaras só será 
consentida, quando não tenha havido des
congelamento ou perda de refrigeração. 

§ 2.0 - Em todos os casos fica a juízo 
do técnico da fiscalização, resolver sobre o 
aproveitamento ou não dêsses miúdos, ca
bendo desta decisão o, recurso previsto no 
artigo 718. (Art. 88 do ato n.0 1.421, de 21-
6-1938). • 

Art. 712 - As vendas dos produtos anl
mais apresentados no Tenda! Municipal se
rão obrigatoriamente realizadas no seu re
cinto, não sôndo admitidos ajustes ou aqui
~ições prévias, sob nenhum pretexto. (Art. 
89 do ato n.0 1.421, de 21-6-1938). 

Art. 713 - Será procedida diàriamente à 
limpeza com mangueiras de jacto forte, em 
tôdas as dependências do Tenda! Municipal, 
após o fechamento do mesmo e retirada dos 
produtos. 

ParágTafo único - Poderão ser usadas, na 
limpeza, substâncias químicas dissolvidas na 
água, sempre, porém, com prévia aprovação 
da Secção Técnica. (Art. 90 do ato n.0 1.421, 
de 21-6-1938). 

Art. 714 - Todo aquêle que, por suas 
funções ou misteres, permanecer no Tenda!, 
fica obrigado a usar blusa e gorro brancos. 

Parágrafo único - Excetuam-se os açou
gueiros, que ficam dispensados, e os operá
rios que usarão obrigatoriamente o mesmo 
traje azul escuro. (Art. 91 do ato n.0 1.421, 
de 21-6-1938). 

Art. 715 - Todos os impressos, carimbos 
e sinetes a serem usados no recinto do 
Tenda! serão da Prefeitura. 

Parágrafo único - As notas de expedição 
fornecidas pelos escriturários aos negocian
tes, para ficarem ar:ensas aos produtos, de
pois de vendidos, serão previamente apro
vadas pela chefia da Divisão e deverão con
ter a hora exata da entrega. (Art. 92 do 
ato n.0 1.421, de 21-6-1938). 

Art. 716 - Todos os negociantes serão 
obrigados a fornecer à Secção do Expedien
te e Contadoria a lista dos preços, até àl; 
11 horas de cada dia, no máximo, bem co
mo afixar a tabela oficial em lugar bem 
visível, nos seus escritórios. (Art. 93 do ato 
n.0 1.421, de 21-6-1938). 

Art. 717 - As carnes e vísceras, para 
a entrada no Tendal Municipal, deverão vir 
acondicionadas de modo higiênico e em va
silhames de tipo previamente aprovado. (Art. 
95 do ato 11.0 1.421, de 21-6-1938). 

Art. 718 - No caso de o proprietário não 



concordar com a classificação ou qualquer 
apreensão efetuada pelo pessoal técnico do 
Tenda!, poderá recorrer para uma contra
prova, ficando o produto sequestrado, de 
maneira a que os perito~ possam julgar com 
pleno conhecimento de causa. 

§ 1.0 - O recurso deverá ser interposto ao 
chefe da Divisão, dentro das duas horas 
seguintes ao fato que o provocou, pelo pro
prietário do produto ou seu representante 
legal, sendo o novo exame ou contra-pro
va feito por dois peritos: um apresentado 
pela parte e outro pela Prefeitura, escolhi
do êste pelo chefe da Divisão de Abasteci
mento e tirado dentre os funcionários da 
Divisão. 

§ 2.0 
- No caso de divergência entre os 

peritos, ambos escolherão um terceiro, que 
decidirá definitivamente, como árbitro. 

§ 3.0 - Na sede da Divisão haverá um 
registro especial, no qual serão consignados 
a hora da apreensão e procedência do pro
duto, hora do pedido de recurso ou contra
prova e nome de perito indicado pelo pro
prietário. 

§ 4.0 - Os gastos com a peritagem correrão 
por conta do proprietário recorrente. (Art. 
96 do ato n.0 1.421, de 21-6-1938). 

Art. 719 - Para a obtenção da licença, 
os marchantes deverão requerê-la ao pre
feito, solicitando a matricula e a designação 
do local apropriado no Tenda! Municipal. 
(Art. 97 do ato n.0 1.421, de 21-6-1938). 

Art. 720 - Os empregados e prepostos dos 
marchantes e os vendedores das companhias 
frigortficas e matadouros licenciados deve
rão ser matriculados anualmente na Divi
~ão, mediante requerimento destes últimos, 
JUntando a fiçha sanitária e carteira de 
identidade :r;núhicipal de cada um, fornecida 
pela Divisão competente do Departamento 
de Abastecimento. (Art. 98 do ato n.0 1.421, 
de 21-6-1938). 

Art. 721 - As glândulas de secreção in
terna ou outros órgãos destinados à indús
tria farmacêutica poderão ficar dispensa
das da passagem pelo Tenda!, desde que os 
interessados em adquiri-los obtenham da ad
ministração do Tenda!, para efeito de con
trole estatístico, as necessárias guias de re
cebimento direto aos matadouros, para cada 
partida a ser adquirida. (Art. 99 do ato n.0 

1.421, de 21-6-1938). 
Art. 722 - O comércio de vísceras, por 

atacado, será feito nas lojas para isso des
tinadas, observando-se o disposto no pre
sente título. (Art. 100 do ato n.0 1.421, de 
21-6-1938). 

Art. 723 - A classificação, por unidade, 
nas vendas a varejo, nos açougues, será em 
três categorias: primeira, segunda e tercei
ra - em cada uma das quais se enquadram 
os seguintes cortes de açougues. (Art. 101 
do ato n.0 1.421, de 21-6-1938). 

a) - Corte de açougues, l.a categoria: 
I - lombo ou filé; 

II - alcatra; 
III - coxão duro; 
IV - coxão mole; 
V - lagarto; 

VI - pato ou patinho; 

bl - 2.a categoria: 
I pá ou paleta; 

II - assem; 
III - fralda; 
IV - costeletas ou agulhas; 
V - pontas de agulha. 

c) 3.a categoria: 
I - barriga ou matambre; 

II peito; 
III - pernas; 
IV - joelhos; 
V - pescoço; 

VI - sangradouro. 
Art. 724 - Todos os que penetrarem no 

Tenda! ou suas dependências deverão ob
servar rigorosamente as prescrições do re
gulamento interno, que será afixada em 
lugar bem visível. (Art. 102 do ato n.0 1.421 
de 21-6-1938). 

Art. 725 - Continuarão a constituir ren
da municipal os impostos, taxas e quaisquer 
outras contribuições referentes aos serviços 
dE' fiscalização do leite' e lacticínios e o de 
carnes e pescados, transferidos ao Estado 
pelo ato n.0 108, de. 26 de fevereiro de 1931, 
ficando a cargo da Prefeitura a respectiva 
arrecadação. (Art. 10 do ato n.0 108, de 
2(;-2-1931). 

Art. 72•3 - As taxas de matança e outras 
contribuições com exceção das destinadas 
aos serviços de fiscalização dos matadouros, 
frigoríficos e estabelecimentos congêneres, 
que s-erão depositadas no Tesouro do Estado, 
continuarão a ser arrecadadas pela Prefeitu
ra de São Paulo. (Parágrafo único do art. 
4° do decreto estadual n.0 4.885, de 18-2-
1931). 

SECÇÃO VII 

DO MATADOURO NACIONAL DE 
CARAPICUíBA 

Art. 727 - Ficam restabelecidos os ser
viços municipais de matança de animais e 
afins, que passarão a ser desempenhados 
no matadouro denominado «Nacional», sito 
em Carapiculba, dentro dos limites de sua 
capacidade, serviços êsses que ficam subor
dinados à Divisão de Abastecimento do De
partamento Municipal de Higiene. (Art. 1.0 

do ato n.0 1.480, de 23-9-1938). 
Art. 728 - Vigorarão as mesmas taxas do 

untigo Matadouro Municipal de Vila Cle
mentino, acrescidas da taxa de registro e 
fiscalização, a serem cobradas dos interes
sados pelos serviços de matança, limpeza de 
subprodutos e quaisquer possíveis apro
veitamentos, passando os serviços do ma
tadouro a ser desde logo regidos, no que 
fõr aplicável, pelas disposições que vigora~ 
vam no antigo matadouro Municipal de Vi
da Clementino. 

Parágrafo único - Os casos omissos se
rão resolvidos pela diretoria do Departa
mento de Higiene, CO):ll recurso para o pre
feito. ( Arts. 2.0 e 3.0 do ato n.• 1.480, de 
23-9-1938). 

CAPlTULO II 

DOS MERCADOS E FEIRAS-LIVRES 



SECÇÃO I 

DOS MERCADOS MUNICIPAIS 

Art. 729 - O Mercado Municipal se des
tina à venda de gêneros alimentícios, a va
rejo, para o abastecimento da população. 
(Art. 1.0 do ato n.0 415, de 9-2-1933). 

Art. 730 - Consideram-se gêneros ali
mentícios quaisquer substâncias comestíveis, 
o leite e bebidas não alcoólicas. (Art. 2.0 

do ato n.0 415, de 9-2-1933). 
Art. 731 - Além dos gêneros alimentícios 

a que se destina o Mercado Municipal, se 
permitirá certo número de bancas para a 
venda de flôres, sementes, fumos, jornais, 
pássaros e de determinados artigos de con
sumo e de asseio e uso doméstico. (Art. 3.0 

do ato n." 415, de 9-2-1933). 
Art. 732 - Aos locatários de empórios, no 

Mercado Municipal e nos mercados parti
culares, que assim o requererem à Prefeitu
ra, será permitida a venda de bebidas alcoó
licas em recipientes fechados, pago o im
pôsto correspondente. (Art. 1.0 do ato n." 
827, de 28-3-1935). 

Art. 733 - Os mercadores serão agrupa
dos, no sentido de concentrarem os negó
cios de acôrdo com a natureza dos produ
tos. (Art. 4.0 do ato n.0 415, de 9-2-1933). 

Art. 734 - Os lavradores e as sociedades 
constituídas de produtores, para o comércio 
de produtos de sua cultura, terão preferên
cia nas localizações, em igualdade de condi
ções. (Art. 5.0 do ato n.0 415, de 9-2-1933). 

Art. 735 - Um certo número de bancas 
de verduras, frutas e flôres ficará sempre 
reservado para a localização diária dos cha
careiros e floricultores que eventualmente ve
nham mercar os seus produtos, pagando as 
taxas estabelecidas. 

Parágrafo único - Só terão direito a es
sas localizações os que se inscreverem com·) 
produtores, pela forma que fôr estabelecidr., 
e como tal forem considerados pela Prefei
tura. Art. 6.0 do ato 415, de 9-2-1933). 

Art. 736 - O mercado será franqueado ao 
público das 5 às 18 horas, no período de 1 
de outubro a 31 de março, e das 6 às 18, 
durante o período de 1 de abril a 30 de 
setembro. Aos domingos e feriados nacio
nais fechará às 12 horas. (Art. 7.0 do ato 
n.0 415, de 9-2-1933). 

Art. 737 - Para entrada de mercadorias, 
arrumação e limpeza das bancas, os carre
gadores de volumes e os mercadores terão 
entrada 112 hora antes da abertura ao pú

. blico e haverá uma tolerância de perma-
nência, para os mercadores de 'Y.. hora após 
o fechamento. (Art. 8.0 do ato n.0 415, de 
9-2-1933). 

Art. 738 - Sob pretexto algum, os loca
tários poderão antecipar ou retardar as en
tradas e saídas acima estabelecidas e nin
guém poderá pernoitar no mercado. (Art. 
9.0 do ato n.0 415, de 9-2-1933). 

Art. 739 - As bancas do mercado serão 
dadas em locação, mediante requerimento 
do interessado. (Art. 10 do ato n.0 415, de 
9-2-1933). 

Art. 740 - Os contratos serão feitos por 
tempo indeterminado e findam com a mor
te do locatário. (Art. 11 do ato n.0 415, de 
9-2-1933). 

Art. 741 - Os requerimentos serão ins
truídos com carteirá de identidade do con
corrente, atestado de boa conduta, passado 
pelo Gabinete de Investigações, ficha sani~ 
tária e duas fotografias de 0,05 x 0,05. (Art. 
12 do ato n.0 415, de 9-2-1933). 

Art. 742 - E' proibida a sublocação, e a 
transferência ou cessão de locação só serão 
permitidas a juizo da Prefeitura, mediante 
o pagamento de uma taxa suplementar ~e 
transferência, correspondent3 à ImportânCia 
de dois a seis meses de aluguel. 

a) - Essa taxa será arbitrada pela ad
ministração, de acôrdo com a valorização 
da banca, por ocasião da transferência ou 
cessão. 

b) - Quando ocorrer doença grave do 
locatário, provada com inspeção médica fei
ta na Divisão "Hospital 'Municipal", para a 
qual será previamente .paga uma taxa de 
Cr$ 50,00 (cinquenta ~ruzeiros)J poderá a 
Prefeitura conceder a mterrupçao da loca-
ção, pelo prazo máximo dt; ~m ano. . 

c) - Nos casos de molestm grave e n~
curável será permitida desde logo, ou apos 
o decurso do prazo referido na alinea «b>>, 
mediante nova inspeção médica, a transfe
rência da locação ao cônjuge do locatário ou 
ao presuntivo herdeiro que êste designar, ou 
a quem competir o direito, vigorando, po
rém se ocorrer a morte, o disposto no ar-

' tigo seguinte. 
dl - A transferência a herdeiro presun

tivo único, em não havendo cônjuge,. pode
rá ser feita a qualquer tempo. (Artigo 1.0 

do ato n.0 1.389, de 31-3-1938 e letra «d" 
da tabela I, da lei n.0 4.162, de 26-12-1951). 

Art. 743 - Ocorrendo o falecimento do 
locatário, a locação poderá ser concedida, de 
preferência, a independentemente do paga
mento da taxa de início de comércio, ao 
cônjuge sobrevivente e, na sua falta.. ao 
herdeiro necessário que est1ver na admmls
tração da herança, durante o processo do 
inventário flndo o qual passará a locação 
a ser atribuída ao herdeiro necessário, em 
cujo nome fôr expedido o formal de par
tilha observadas as formalidades legais, sem
pre ~ juizo da Prefeitura e independente
mente de pagamento de taxa de inicio de 
comércio. (Artigo 14 do ato n.0 415, de 
9-2-1933). 

Art. 744 -- Constitui motivo para a não 
renovação do contrato: 

a) - a falta de pagamento do que fôr 
devido à municipalidade; 

b) - a renúncia voluntária do locatário; 
cl - a reincidência no desacato ao pú

blico ou às ordens da administração; 
d) - a condenação por crime infamante; 
e) - a reincidência em infração de pesos 

e medidas. <Art. 15 do ato n.0 415, de 
9-2-1933). 

Art. 745 - Cessarão os direitos do loca
tário: 

a) - quando se prove que êle subloque em 
todo ou em parte a sua banca; 



b) - quando se torne elemento de indis
ciplina, turbulento ou ébrio habitual, a jui
zo do Prefeito; 

c) - quando sofra de moléstia contagio
sa ou repugnante, que o impossibilite de 
exercer o seu negócio definitivamente; 

d) - quando desrespeitar a tabela de 
preços. (Art. 16 do ato 11.0 415, de 9-2-1933). 

Art. 746 - E' vedada mais de uma loca
ção à mesma pessoa, podendo, entretanto, 
ser concedida uma área correspondente a 
mais de um compartimento, conforme as 
necessidades do requerente, a juízo da Pre
feitura. <Art. 17 do ato n.0 415, de 9-2-1933). 

Art. 747 - Não será permitida locação, 
para o mesmo ramo de comércio, a cônjuge 
de qualquer locatário ou de sócio de pessoa 
jurídica locatária. (Art. 18 do ato n.0 415, 
de 9-2-1933). 

Art. 748 - Não será também permitida 
locação a qualquer sociedade da qual faça 
parte como sócia, pessoa física já locatária. 
Igualmente é vedada a locação a sócio de 
firma social já locatária. (Art. 19 do ato 
n.0 415, de 9-2-1933). 

Art. 749 - Todo o locatário poderá ter 
a.uxiliares ou empregados. Quando pessoa fí
siCa, explorará pessoalmente o negócio, quan
do pessoa jurídica, será representado pelo 
gerente ou por um dos sócios. (Art. 20 do ato 
n.0 415, de 9-2-1933). 

Art. 750 - Os auxiliares, empregados ou 
gerente dos locatários, registrarão os seus 
nomes na administração do mercado me
diante apresentação das respectivas ~artei
ras de identidade e fichas sanitárias. 

Parágrafo único - :il:sses registros serão as
sinados pelos locatários, os quais respondem 
pela veracldade das declarações. (Art. 21 do 
ato n.0 415, .de 9-2-1933). 

Art. 751····-· Os locatários respondem civil
mente pelos seus auxiliares, empregados ou 
gerentes, quanto à observância das leis e 
regulamentos municipais. (Art. 22 do ato 
n. 0 415, de 9- 2-1933). 

Art. ~5~ - ~ res.cisão de contrato obriga 
o locatano à 1med1ata desocupação do lo
cal. (Art. 23 do ato n.0 415, de 9-2-1933). 

~rt. 753 - Esgotadas as bancas disponi
vels no mercado, as vagas que se verifica
r~m. dai por diante, serão preenchidas me
dlante concorrência pública. 

NOTA: (1) As bancas disponíveis a que 
se refere êste artigo, datam da instalação 
do Mercado Municipal, a 25 de janeiro de 
1933. 

Art. 754 - Concorrendo duas ou mais 
propostas iguais, será escolhida; 

a) - a proposta de brasileiro nato; 
b) - a proposta de brasileiro naturali

zado; 
c) - a de Estrangeiro. (Art. 25 do ato n.0 

415, de 9-2-1933). 
Art. 755 - No caso de propostas iguais, 

feitas por pretendentes nas mesmas condi
ções previstas nas letras «a», «b» e «C>> do 
artigo anterior, o prefeito optará livremen
te. (Art. 26 do ato n.0 415, de 9-2-1933). 

Art. 756 - O prefeito se reserva sempre o 
direito de pôr em concorrência pública a lo
cação de qualquer compartimento do merca
do, quando lhe pareça conveniente ao inte
rêsse público. (Art. 27 do ato n.0 415, de 
9-2-1933). 

Art. 757 - Ninguém poderá modificar as 
bancas existentes no mercado ou alterar as 
suas disposições. A Prefeitura, todavia, po
derá fazê-lo, a requerimento do locatário e 
à custa dêste, desde que a obra não seja 
prejudicial à segurança e à estética do edi
ficio. (Art. 28 do ato n.0 415, de 9-2-1933). 

Art. 758 - Os locatários serão obrigados 
a manter as bancas em perfeito estado de 
asseio, devendo ser as mesmas repintadas, 
pela Prefeitura, à custa do locatário sempre 
que se tornar necessário, a juízo da admi
nistração. (Art. 29 do Ato n. 0 415, de 
9-2-1933). 

Art. 759 - Os aluguéis serão pagos men
sal e adiantadamente. (Art. 30 do ato n.• 
415, de 9-2-1933). 

Art. 760 - Ficam con~edidos, no Mercado 
Municipal, ao «<nstituto Padre Chico» e à 
«Associação Promotora de Instrução e Tra
balho para Cegos», sem quaisquer ônus, es
paços adequados e permanentes, para a ven
da de vassouras, escôvas e artigos congêne. 
res manufaturados em suas oficinas. <Art. 
1.0 , do ato n.0 481, de 15-7 -1933). 

Art. 761 - Os locatários não poderão se 
negar a vender os seus produtos fracionà
rlamente e nas proporções mínimas que fo
rem fixadas pela administraçãc. (Art. 31, do 
ato n.0 415, de 9-2-1933). 

Art. 762 - A Prefeitura poderá estabele
cer os preços máximos para a venda de gê
neros alimentícios, e os locatários serão 
obrigados a respeitar os limites fixados. (Art. 
32, do ato n.0 415, de 9-2-1933). 

Art. 763 - Será obrigatória a indicação, 
bem visível, dos preços das mercadorias ex· 
postas à venda em cada recipiente em que 
estejam expostas. (Art. 33, do ato n.0 415, de 
9-2-1933). 

Art. 764 - Será proibida a colocação de 
qualquer mercadoria ou volume fora do 
limite de cada banca, bem como a empilha
ção, dentro da banca, a maior altura que 
as grades divisórias, assim como qualquer 
depósito de vasilhame vazio. (Art. 34, do 
ato n.0 415, de 9-2-1933). 

Art. 765 - Será proibido fazer fogo ou uso 
de fogareiros em qualquer local do mercado 
e para qualquer fim; só se permitirá, em 
casos especiais, o aquecimento pelo gás ou 
eletricidade, a juizo da administração, e 
observadas as suas instruções. (Art. 35, do 
ato n.0 415, de 9-2-1933). 

Art. 766 - As mercadorias que entrarem 
no mercado deverão estar, tanto quanto pos
sível, em condições de exposição para a 
venda, não sendo permitida a sua limpeza 
nos locais das bancas. (Art. 36, do ato n.0 

415, de 9-2-1933). 
Art. 767 - Não será permitido o emprêgo 

de jornais, papéis velhos ou quaisquer im
pressos para embrulhar gêneros alimenti
cios, desde que êstes fiquem ou possam ficar 



em contacto direto com aquêles. (Art. 37 do 
ato n.0 415, de 9-2-1933). 

Art. 768 - Os mercadores, sem exceção, 
serão obrigados ao uso de aventais brancos, 
com mangas, que cubram desde o pescoço 
até o joelho, evitando qualquer contacto da 
mercadoria com a sua roupa comum, que, 
por sua vez, deve estar perfeitamente assea
da; na cabeça usarão gorros de brim bran
co ou fazenda equivalente, a juízo da admi
nistração. (Art. 38, do ato n.0 415, de 
9-2-1933). 

a) - DA LIMPEZA 

Art. 769 - A limpeza geral do mercado 
com a coleta do lixo das bancas será feita 
duas vêzes ao dia, sendo a primeira às 13 
horas e a segunda após o fechamento, com 
lavagem completa de tôdas as ruas, pátios, 
passagens e locais das bancas. (Art. 39, do 
ato n.0 415, de 9-2-1933). 

Art. 770 - Haverá uma turma permanen
te de catação e limpeza, que não recolherá 
o lixo dos mercadores. (Art. 40, do ato n.0 

415, de 9-2-1933). 
Art. 771 - Cada mercador terá um reci

piente de dimensões proporcionais às suas 
necessidades e do modêlo indicado pels 
administração, onde recolherão os detritos 
e varreduras da sua barraca para entrega 
ao serviço de limpeza nas horas de coleta. 
(Art. 41, do ato n.0 415, de 9-2-1933). 

Art. 772 - Será proibido atirar ou varrer 
para as ruas ou passagens águas servidas ou 
lixo de qualquer espécie. (Art. 42, do ato n.0 

415, de 9-2-1933). 
Art. 773 - Quando os recipientes se en

cherem antes. das horas da coleta e se tor
narem insuficientes, o locatário os fará 
transportar por pessoal seu ao depósito de 
lixo do mercado, para ser esvaziado. (Art. 
43, do ato n.0 415, de 9-2-1933). 

Art. 774 - Diàriamente os recipientes de 
lixo serão desinfetados pelos locatários. (Art. 
44, do ato n.0 415, de 9-2-1933). 

Art. 775 - Após a hora do fechamento, 
não poderá permanecer volume algum ou 
mercadoria no chão, devendo tudo ficar sô
bre suportes suspensos, pelo menos, de Om30, 
de maneira que permita lavagem completa. 
(Art. 45, do ato n.0 415, de 9-2-1933). 

Art. 776 - É proibido matar quaisquer 
espécies de animais ou aves no recinto do 
mercado. (Art. 46, do ato n.0 415, de 
9-2-1933). 

b) - DOS AÇOUGUES 

Art. 777 - Nos açougues só poderão en
trar carnes provenientes dos matadouros de
vidamente licenciados e regularmente carim
badas e quando conduzidas em veículos 
apropriados. (Art. 47, do ato n.0 415, de 
9-2-1933). 

Art. 778 - Os sebos e outros resíduos de 
aproveitamento industrial só poderão ser 
mantidos em recipientes estanques e tam
pados, e serão, diàriamente, removidos pe
los interessados. (Art. 48, do ato n.0 415, de 
9-2-1933). 

Art. 779 - Todos os utensílios dos açou-

gues deverão ser mantidos no mais rigoroso 
estado de limpeza. (Art. 49, do ato n.0 415, 
de 9-2-1933). 

Art. 780 - Nos açougues não serão permi
tidos móveis ou objetos de madeira, com 
exceção do cêpo e da caixa registradora. 
(Art. 50, do ato n.0 415, de 9-2-1933). 

Art. 781 - Não será permitida, nos açou
gues, a venda de vísceras nem o fabrico de 
linguiças e sua venda. (Art. 51, do ato n.0 

415, de 9-2-1933). 
Art. 782 - As bancas de tripeiros obede

cerão em tudo o que lhes fôr aplicável, às 
disposições estabelecidas para os açougues. 
(Art. 52, do ato n.0 415, de 9-2-1933). 

Art. 783 - Os miúdos, quando colocados 
em recipientes, que serão, sempre, de barro 
louçado, louça ou ferro esmaltado e sempre 
protegidos do contacto das moscas. (Art. 53, 
do ato n.0 415, de 9-2-1933). 

Art. 784 - Somente as tripas sêcas pode
rão ficar expostas ao ar livre. (Art. 54, do. 
ato n.0 415, de 9-2-1933). 

• 
c) -PEIXE 

Art. 785 - Nas bancas de peixe só se po
derá proceder à limpeza e escamagem, quan
do haja recipientes para recolher os detritos. 
Éstes, de forma alguma, poderão ser atira
dos ao chão ou permanecer sôbre as mesas 
(Art. 55, do ato n.0 415, de 9-2-1933). 

Art. 786 - As mesas e o chão serão cons
tantemente lavados a grandes jactas de 
agua, para que permaneçam em absoluto 
asseio. iArt. 56, do ato n.O 415, de 9-2-1933). 

Art. 787 - A venda de peixe, no mercado, 
somente será permitida até as 12 horas. 
(Art. 57 do ato n.0 415, de 9-2-1933). 

d)- AVES 

Art. 788 - As aves só poderão ser man
tidas dentro das respectivas gaiolas do 
mercado, devendo ser conservadas separa
damente, segundo a espécie. (Art. 58 do ato 
n.0 415, de 9-2-1933). 

Art. 789 - Quando retiradas das gaiolas 
para a escolha e não vendidas, a elas volta
rão imediatamente, não sendo permitido 
guardar as aves vendidas senão nas condi
ções do artigo anterior. (Art. 59 do ato n." 
415, de 9-2-1933). 

Art. 790 - A capacidade máxima das gaio
las se €stabelecerá na seguinte proporção: 

Para cada metro quadrado: 35 galinhas ou 
frangos; 20 patos; 10 perus ou gansos; ou 
60 pombos. (Art. 60 do ato n.0 415, de 
9-2-1933). 

Art. 791 - Os engradados, que tenham 
servido para o transporte de aves, não pode
rão ser conservados nas respectivas bancas. 
(Art. 61 do ato n.0 415, de 9-2-1933). 

Art. 792 - As aves doentes, ou considera
das, pela administração, impróprias para o 
consumo imediato, não poderão ser expos
tas à venda e serão apreendidas, quando 
assim encontradas. (Art. 62 do ato n.0 415, 
de 9-2-1933). 

Art. 793 - Nunca deverá faltar alimenta
ção e água fresca para as aves nas suas 
gaiolas. (Art. 63 do ato n.0 415, de 9-2-1933). 



Art. 794 - As gaiolas serão obrigatoria
mente lavadas pelo locatário e os pisos e 
móveis, desinfetados, pelo menos uma vez 
por dia. (Art. 64 do ato n.0 415, d~ 9-2-1933). 

e) - AVES MORTAS 

Art. 795 - As aves mortas só poderão ser 
vendidas em compartimentos apropriados, 
observadas as disposições exigíveis e com
pletamente limpas da plumagem e miúdos. 
(Art. 65, do Ato n.0 415, de 9-2-1933). 

Art. 796 - Nos períodos regulamentares 
da caça, se permitirá a venda de aves de 
caça, frescas e intactas, nos locais que forem 
designados. (Art. 66' do ato n.0 415, de 
9-2-1933): 

Art. 797 - A venda de pássaros mortos 
será proibida em qualquer época do ano. 
(Art. 67 do ato n.0 415, de 9-2-1933). 

Art. 798 - A venda de pássaros cantores 
será permitida, observada a legislação res
pectiva. (Art. 68 do ato n.0 415, de 9-2-1933). 

f) - ovos 
Art. 799 - Todo o mercador de ovos será 

obri~ado a apresentar a sua mercadoria já 
selecronada, e ter, à disposição do público 
um aparelho verificador. <Art. 69 do ato n.0 
415, de 9-2-1933). 

g) -FRUTAS 

Art. 800 - Será proibida a venda de fru
tas descascadas ou em fatias e as não sazo
nadas, ou em comêço de putrefação. (Art. 
70 do ato n.0 415, de 9-2-1933). 

hl - VERDURAS 
/ 

/ 

Art. 801 ...C:: As verduras deverão ser Iava
d~s e fres~as e as de fácil decomposição se
rao despoJadas das suas aderências inúteis. 
(Art. 71, do Ato n.0 415, de 9-2-1933). 

Art. 802 - S2rá proibida a venda de tu
bérculos em estado de decomposição ou gra
lados. (Art. 72, do Ato n.0 415, de 9-2-1933). 

Art. 803 - Nas bancas de verduras e fru
tas, será proibida a existência de pássaros 
cantores. (Art. 73 do ato n.0 415, de 
9-2-1933). 

Art. 304 - Os carregadores do mercado 
serão obrigados a registrar na administra
ção as suas licenças e obedecerão em tudo 
à legislação resr;ectiva. (Art. 994 a 962 d~ 
ato n° 415, de 1933). (Art. 74 do ato 415 
de 1933). 

_Art. 805 - A parte superior da secção de 
~!ores, :ua «V», será aproveitada para a 
mstalaçao de um restaurante de petlsquei
ras com mesas ao redor, sendo o aluguel 
mensal de Cr$ 500,00. (Art. 2.0 do ato 563 
de 24-1-1934). ' 

Art. 806 - O Departamento de Abasteci
mento de Gêneros poderá dar destino mais 
conveniente às bancas da rua «k» de 2 a 10 
e 3 a 13, quando as mesmas se vagarem. 
(Art. 3.0 do ato n.0 563, de 24-1-1934). 

SECÇÃO li 

DAS MULTAS E SUA APLICAÇÃO 

Art. 307 - Por qualquer infração do con
trato ou de qualquer dispositivo deste ca
pitulo, assim como de lei ou postura muni
cipal referente à matéria aqui regulada, se
rão aplicadas multas de cinquenta cruzei
ros a duzentos cruzeiros, elevadas ao dôbro 
nas repetições, podendo, além disso, o pre
feito declarar findo ou rescindido o contrato 
sem ter direito o locatário a indenização ai~ 
guma. 

§ 1.0 - Nas mesmas penalidades incorrerá 
aquêle que, para burlar leis e regulamentos 
municipais, usar de artifícios ou praticar 
atos simulados ou fazer falsas declarações 
nos registros exigidos. · 

§ 2° - O prefeito poderá fixar multas 
contratuais mais elsvadas para as infrações 
das locações tendo em vista o respectivo va
lor locativo. (Art. 82 do ato n.0 415, de 
9-2-1933). • 

Art. 808 - Verificada uma infração, o fato 
será levado imediatamente ao conhecimento 
da chefia do mercado, ou de quem suas vê
zes fizer, que lavrará o respectivo auto de 
multa, do qual constará: 

a) - nome do pronrietário da banca, nú
mero da banca e residência do infrator; 

b) - disposição legal infringida; 
c) - importância da multa, declarando a 

repetição, se fôr o caso; 
dl -a data; 
e) - assinatura do administrador; 
f) - assinaturas de duas testemunhas e 

indicação de suas residencias; 
g) - assinatura do infrator, que, negan

do-se a fazer será suprida pela de duas tes
temunhas. (Art. 83 do Ato n.0 415, de 
9-2-1933). 

Art. 809 - Verificada pela Divisão de Gê
neros que a multa foi legalmente imposta 
será expedido aviso, convidando o infratot 
a pagar, no Tesouro Municipal, a respectiva 
importância, dentro de oito dias, e a exibir 
o respectivo recibo na chefia do mercado 
~~r~-~~l~~~~~os fins. (Art. 84 do ato n.0 

415; 

Art. 810 - Das multas haverá recurso para 
o prefeito, dentro de oito dias, contados do 
ciente no respectivo aviso, por intermédio 
da chefia do mercado. (Art. 85 do ato n.• 
415, de 9-2-1933). 

Art. 811 - Não havendo recurso, ou sen
do-lhe negado provimento, o multado reco
lherá a importância da multa, dentro de 
quatro dias. <Art. 86 do ato n.0 415, de 
9-2-1933). 

Art. 812 - Decorrido o prazo referido no 
artigo antecedente, sem que seja efetuado o 
pagamento da multa, considerar-se-á res. 
cindida a locação, aplicando-se o disposto 
no artigo 752. (Art. 87 do ato n.0 415, de 
9-2-1933). 

SECÇÃO 111 

DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 813 - Cabe à chefia do mercado 



designar a localização dos locatários ou de
terminar a sua transferência, quando jul
gada necessária, cabendo, neste caso, ao 
transferido, a preferência para a volta ao 
seu lugar, cessado o motivo que determinou 
a sua saída. (Art. 75 do ato n.0 415, de 
9-Z-1933). 

Art. 814 - Não havendo impedimento al
gum, a renovação do contrato estabelecida 
pelo artigo 740, não dependerá de autoriza
ção especial do prefeito, podendo ser proces
sada pela Divisão de Gêneros, cumpridas 
as exigências do fisco. (Art. 76 do ato n.0 

415, de 9-2-1933). 
Art. 815 - Haverá no mercado uma sec

ção _especial para a verificação de pesos e 
med1das, franqueada ao público e dotada 
de todo o material para isso necessário. 
(Art. 77 do ato n.0 415, de 9-2-1933) . 
. A~t. 816 -No Mercado Municipal haverá, 

d1ànamente nas horas estabelecidas, um ve
terinário municipal, escalado, para as verifi
cações necessárias. (Art. 78 do ato n.0 415, 
de 9-2-1933). 

Art. 817 - Serão proibidas as vendas am
bulantes dentro do recinto do mercado e 
serão apreendidas tôdas as mercadorias Ófe
recidas à venda fora das bancas. (Art. 79 
do ato n.0 415, de 9-2-1933). 

Art. 818 - Nenhum mercador poderá apre
goar as suas mercadorias, ou chamar a aten
ção para as suas bancas por meio de cam
painhas ou outro qualquer meio que per
turbe o relativo silêncio que deve ser man
tido. (Art. 80 do ato n.0 415, de 9-Z-1933). 

Art. 819 - São considerados como atra
vessadores todos aquêles que, nos mercados 
municipais, comprarem para revender, e 
como tais sujeitos à multa de Cr$ 50,00 cada 
vez. (Art. único do ato n.0 1.271, de 
28-10-1918). 

Art. 820 - Para melhor conhecimento do 
público e dos locatários, o presente regula
mento, na parte que lhes interessar, será 
afixado, permanentemente, no mercado, em 
pontos bem visíveis e de fácil leitura. (Art. 
81 do ato n.0 415, de 9-2-1933). 

CAPíTULO IH 

MERCADOS DISTRITAIS 

Art. 821 - São extensivas ao Mercado de 
Pinheiros as disposições dêste capítulo, na 
parte que ao mesmo possam ser aplicáveis, 
como Mercado Distrital, que passa a ser. 
(Art. 1.0 do ato n.0 554, de 16-12-1933). 

Art. 822 - Fica criado o Mercado Dis
trital da Lapa com as atribuições previstas 
na legislação em vigor. (Art. 1.0 da lei n.0 

3.908, de 1-7-1950). 

NOTA: - Os mercados distritais do Mu
nicípio da Capital são atualmente em nú
mero de sete. O ato n.0 554, de 16 de dezem
bro de 1933 e a lei n.0 3.908, de 1.0 de julho 
de 1950 se referem, respectivamente, aos 
mercados de Pinheiros e da Lapa. Os de
mais foram criados por decreto, e o de n.0 

1.029, de 18 de novembro de 1947, regula as 

atividades de todos os mercados distritais 
do Munlc\plo da Capital. 

Art. 823 - Fica o Entreposto Municipal 
da Cantareira reservado, exclusivamente, 
para os produtores de verduras, legmnes e 
frutas. (Art. 1.0 da lei n.0 4.574, de 
13-11-1954). 

Art. 824 - As áreas existentes atualmente 
naquele Entreposto, tanto os «boxes» como 
as «Praças» serão, ocupadas pelos produto
res, tão somente durante o tempo necessá
rio para a venda de seus produtos, não sen
do permitida a permanência fixa. (Art. 2.0 

da lei n.0 4.574, de 13-11-1954). 
Parágrafo único - Não haverá, no entre

posto, locações permanent:s. (Parágrafo 
único da lei n. 0 4.574, de 13-11-1954). 

Art. 825 - A Prefeitura cobrará dos pro
dutores apenas a taxa de entrada, de acôr
do com a Tabela UI do art. 887. (Art. 3.0 

da lei n.0 4.574, de 13-11-1954). 
Art. 826 - O Entreposto Municipal, de 

Gêneros que, como receptor, funcionará 
ininterruptamente para as vendas, funcio
nará nos dias úteis, das 4 às 18 horas, com 
interrupção para limpeza das 11,30 às 12,30, 
e aos domingos e feriados, das 4 às 11,30 
horas. 

Parágrafo único - Para os exportadores 
será permitido trabalho e expedição tam
bém da::; 18 às 4 horas. (Art. 2.0 do ato n.0 

888, de 8-7-1935). 
Art. 827 - Não será permitida, no entre

posto, a armazenagem de produtos de rápi
da deterioração e fácil contaminação, como 
sejam carnes, leite, etc. (Art. 3.0 do ato n.0 

888, de 8-7-1935). 
Art. 828 - A juízo da administração, sem

pre que não disponham os entrepostos de 
locais apropriados, poderão ser proibidos os 
reensaques, acondicionamentos, ligas, assim 
como tôda e qualquer manipulação de pro
dutos. (Art. 1.0 do decreto n.0 1.302, de 
15-3-1951, que deu nova redação ao art. 4.0 

do ato n.0 888, de 8-7-1935). 
Art. 829 - Os locatários terão preferência 

para utilização das câmaras frigoríficas da 
Prefeitura e que forem destinadas à conser
yação dos produtos do seu comércio. (Art. 
5.0 do ato n.0 888, de 8-7-1935). 

Art. 830 - As locações serão concedidas 
por espaços com a determinação de metra
gem, em unidades ou metros quadrados. 
(Art. 6.0 do ato n.O 888, de 8-7-1935 e tabela 
III da lei n.0 4.162, de 22-12-51). 

Art. 831 - Serão admitidos os comissários 
(atravessadores) devidamente registrados e 
licenciados com carteira de identidade atual
mente fornecida pela administração do en
treposto e mensalmente anotada, até o dia 
10. (Art. 9.0 do ato n.0 888, de 8-7-1935). 

Art. 832 - A administração organizará um 
registro de agricultores, onde constarão o lo
cal, árEa e tôdas as informações necessá
rias, fornecendo a cada um dêles e sem, 
empregados, uma carteira de identidade, 
anualmente renovada. (Art. 10 do ato n.0 

888, de 8-7-1935). 



Art. 833 - Será também obrigatória a 
passagem pelo entreposto dos gêneros que 
não se destinem à venda direta ao público. 
nas feiras. (Art. 11 do ato n.0 888 de 
8-7-1935). 

Art. 834 - Decorridos os prazos do alu
guel, sem que o locatário desocupe o loca1 
ocupado ou efetue o pagamento devido, a 
administração providenciará a remoção do 
existente para o Depósito Municipal, sem 
responsabilidade da Prefeitura por possíveis 
avarias e sujeitando-se o interessado às des
pesas de remoção e taxas do Depósito Mu
nicipal. (Art. 13 do ato n.0 888, de 8-7-1935). 

Art. 835 - O Entreposto não fornecerá 
adaptação alguma para o acondicionamento 
de mercadorias, limitando-se a ceder os es
paços, cabendo aos locatários executar essas 
adar;tações. 

§ único - Essas adaptações serão do tipo 
aprovado e executadas pela Prefeitura, por 
conta do interessado, sob prévio depósito do 
valôr em que fôrem as mesmas orçadas. 
(Art. 15 do ato 888 de 8-7-1935). 

Art. 836 - A arrumação das mercadorias 
armazenadas, obedecerá às regras que fô
rem estabelecidas pela Administração du 
Entrer:osto, dej:ois de aprovadas pela Divisão 
de Abastecimento. (Art. 16 do ato 888 de 
8-7-1935). 

Art. 837 - Verificada a deterioração de 
qualquer gênero, o depositante dará imedia
to aviso à administração do entreposto, para 
sua inutilização, não podendo, em caso al
gum, retirá-lo mesmo para aproveitamento 
industrial. (Art. 17 do ato n.0 888, de 8-7-
1935). 

Art. 838 - Excer;cionalmente, a juízo da 
Divisão de Abastecimento, as batatas pode
rão ser venç!idâs para plantação. (Art. 18 do 
ato n.0 888; de 8-7-1935). 

Art. 839 - Sempre que a administração 
verificar a existência de mercadorias dete
rioradas ou impróprias para consumo públi
co, sem que o depositante tenha dado aviso, 
procederá à sua apreensão, requisitando, ca
so seja exigida, a sua vistoria pela autori
dade sanitária do Estado. (Art. 19 do ato 
n.0 888, de 8-7-1935>. 

Art. 840 - A inutilização correrá por con
ta do depositante sem prejuízo da multa que 
lhe fôr aplicada, e sem que o mesmo tenha 
direito a qualquer indenização. (Art. 20 do 
ato n.0 888, de 8-7-1935). 

Art. 841 - A limpeza geral do entreposto 
será feita pela administração, duas vêzes ao 
dia, às 11,30 e às 18 horas, procedendo-se 
à coleta do lixo dos depositantes que para 
isso o depositarão em recipientes, nas ruas 
de passagem e front~iramente aos locais. 
(Art. 21 do ato n.0 888, de 8-7-1935). 

Art. 842 - A limpeza interna dos locais 
fica a cargo dos locatários, que devem man
tê-los em perfeito estado de higiene. (Art. 22 
do ato n.0 888, de 8-7-1935). 

Art. 843 - Os interessados que o deseja
rem poderão fazer o seguro contra fogo, 
roubo, etc., correndo, porém, as respectivas 
despesas por conta dos mesmos. (Art. 23 do 
ato n. 0 888, de 8-7-1935). 

Art. 844 - Pela inobservância das dispo
sições desta secção, serão aplicadas multa~ 
de Cr$ 20,00 a Cr$ 200,00 pela forma estabe
lecida no regulamento do Mercado Munici
pal, ao qual também se recorrerá na falta 
de qualquer prescrição ou nos casos aqui 
omissos. (Art. 24 do ato n.0 888, de 8-7-1935). 

Art. 845 - Nos casos não previstos nesta 
secção, o prefeito dará orientação, que de
verá ser mantida, resolvendo em definitivo 
sôbre todos êles, dando-se em tempo conhe
cimento das deliberações aos interessados. 
(Art. 25 do ato n.0 888, de 8-7-1935). 

Art. 846 - As unidades-padrão são cai
xas de 50 x 25 x 35 em., e sacos de 60 litros. 

Parágrafo único - Não será permitido o 
uso de unidades maiores ou menores, a juí
zo da administração, sujeitas aos pagamen
tos proporcionais. (Art. 26 do ato n.0 888, 
de 8-7-1935). 

Art. 847 - Nos entrepostos existentes jun
to ao Mercado Municipal e Mercado de Pi
nheiros, serão adotadas as disposições desta 
secção, no que lhes forem aplicáveis. (Art. 
27 do ato n.0 888, de 8-7-1935). 

Art. 848 - No entreposto haverá um re
gistro de mercadorias e cotações de vendas 
por atacado, para a devida publicidade. (Art. 
28 do ato n.0 888, de 8-7-1935). 

Art. 849 - Os carregadores internos do 
entreposto deverão ser matriculados na ad
ministração, mediante a apresentação de 
atestado de boa conduta da Policia do Es
tado e ficha· sanitária do Serviço Sanitário 
do Estado. 

Parágrafo único - Feita a matricula, a 
administração do entreposto fornecerá uma 
carteira de identidade municipal. (Art. 29 
do ato n." 888, de 8-7-1935). 

CAPíTULO IV 

DOS MERCADOS PARTICULARES 

Art. 850 - O Prefeito Municipal poderá 
conceder licença para a construção de mer
cados particulares nesta Capital, desde que 
o local escolhido não apresente inconvenien
tes ao interêsse coletivo, a juízo do mesmo 
prefeito, ouvida a Divisão de Obr~s. P~bli
cas, e observadas no que forem apl!cave1s a& 
disposições do Código de Obras. (Art. 1.0 do 
ato n.0 289, de 30-12-1931). 

Parágrafo único - O despacho pelo qual 
se denegar licença para construção de mer
cado particular em caso algum dará ao in
teressado o direito de reclamar indenização 
de qualquer natureza. (Art. 1.0 do ato n.0 

289, de 30-12-1931). 
Art. 851 - As mercadorias expostas à 

venda nos mercados particulares não pode
rão ser vendidas por preços superiores aos 
fixados pela Prefeitura. (Art. 3.0 do ato n." 
289, de 30-12-1931). 

Art. 852 - Para os efeitos do serviço de 
policiamento e fiscalização, os mercados par
ticulares são equiparados aos bens públicos 
de uso especial do Município não podendo, 
por isso, ser oposta àquele se~vi9o. a menor 
restrição por parte do propnetano ou ln-



quilino. (Art. 4.0 do ato n.0 289, de 30-
12-1931). 

Art. 853 - O horário para abertura e fe
chamento dos mercados particulares, serão o 
mesmo que o do Mercado Municipal. (Art. 
5.0 do ato n.0 289, de 30-12-1931). 

Art. 854 - Todos os mercados particula
res ficam sujeitos à permanente fiscalização 
municipal. A cargo dos respectivos proprie
tários ficará a garantia dos bens e haveres 
dos seus locatários. (Art. 6.0 do ato n.0 289, 
de 30-12-1931). 

Art. 855 - Para o serviço de fiscalização 
referido no artigo anterior, cada proprietá
rio de mercado particular fica sujeito a uma 
taxa: 

a) - de Cr$ 24. 000,00, anuais, para os 
mercados de 1."' classe; 

bl - de Cr$ 14.400,00, anuais, para os de 
2.• classe; 

c) - de Cr$ 12. 000,00, anuais, para os de 
3." classe. 

Parágrafo único - A classificação será 
feita por ato do prefeito, tendo em vista 
o capital empregado na construção, o valor 
locativo e outros elementos que sirvam de 
base para a classificação dos estabelecimen
tos comerciais e industriais do municlpio. 
(Artigo 7.0 do ato n.0 289, de 30-12-1931, e 
artigo único do ato n.0 573, de 6-3-1934). 

Art. 856 - Pela infração de qualquer dos 
dispositivos desta Secção será aplicada :l 
multa de Cr$ 200,00 e do dôbro nas reinci
dências, podendo o prefeito, neste último 
caso, cassar a licença do infrator, quando 
locatário, e impedir o funcionamento de 
mercado, sem direito a qualquer reparaçãtl 
pecuniária, sendo o proprietário dês te r' 
·autor da infração. (Artigo 8.0 do ato n.0 289, 
de 30-12-1931). 

Art. 857 - Os mercados particulares fi
cam subordinados à Divisão de Gêneros e 
serão dirigidos e fiscalizados por dois admi
nistradores, tendo como auxiliares dois aju
dantes, quatro fiscais e quatro subfiscais. 
(Artigo 7.0 do ato n.0 624, de 28-5-1934). 

CAPíTULO V 

DOS ENTREPOSTOS PARTICULARES 

Art. 858 - Para os efeitos de correntes 
desta secção, considera-se entreposto parti
cular todo estabelecimento de particulares 
que receba em consignação, comissão, conta 
própria, ou em depósito, os gêneros que 
constituem objeto de negócio nos entrepos
.tos municipais, como sejam, aves, ovos, ver
. duras, legumes, frutas e pequenos animais. 
(Artigo único do ato n.0 858, de 20-5-1935). 

Art. 859 - Não será permitida a localiza
ção de entrepostos particulares: 

a) - na zona central da cidade e nas 
zonas residencial&, existentes ou que vierem 
a ser criadas; 

b) - no alinhamento das vias principais 
do tráfego. 

Parágrafo único - Os entrepostos já exis
tentes em local vedado pela presente dis
posição poderão ser tolerados uma vez que 

obtenham licença especial, na forma do ar
tigo seguinte. (Artigo 2.0 do ato n.0 810, de 
2-3-1935). 

Art. 860 - Só serão licenciados os entre
postos particulares que, a juízo da Divisão 
de Abastecimento, satisfaçam às condições 
mínimas de capacidade e higiene reclamadas 
pelos estabelecimentos de tal natureza. 

Parágrafo único - O pedido de licença, 
dirigido ao prefeito, será acompanhado de 
completos esclarecimentos sôbre o local des
tinado ao entreposto, sendo ouvida sõbre 
ele a Divisão de Abastecimento. (Artigo 3.0 

do ato n.0 810, de 2-3-19351. 
Art. 861- Nos entrepostos particulares não 

serão recebidas nem vendidas mercadorias 
que não tenham sido verificadas, pesadas e 
contadas no entreposto municipal mais pró
ximo. 

§ 1.0 - A Divisão de Abastecimento dará 
organização a êsse serviço e ao de fiscali
zação dêle decorrente. 

§ 2.0 - As mercadorias que transitarem, 
para os efeitos dêste artigo, pelos entrepos
tos municipais, gozarão, nas respectivas ta
xas, de um desconto de vinte por cento. (Art. 
4.0 do ato n.O 810, de 2-3-1935). 

Art. 862 - Ficam os entrepostos parti
culares sujeitos ao mesmo horário dos en
trepostos municipais. (Art. 5.0 do ato n.0 

810, de 2-3-1935). 
Art. 863 - Pela infração das disposições 

desta Secção, serão aplicadas multas de 
Cr$ 50,00 11 Cr$ 200,00, elevadas ao dôbro nas 
reincidências, podendo a licença ser cassada 
por ato do prefeito. (Art. 6.0 do ato n.0 

810, de 2-3-1935). 

CAPíTULO VI 

DAS FEIRAS-LIVRES 

Art. 864 - As feiras-livres são destina
das à venda, a varejo, de gêneros alimen
tícios de primeira necessidade e de produtos 
!:l.gricolas, de pequena criação, de horticultu
ra, pomicultura e floricultura, assim como 
artigos de pequena indústria caseira, de in
dústria exclusiva de instituições de carida
de, de cegos ou de beneficência do Município 
e ainda artigos e artefatos de uso domésti
co ou pessoal, manufaturados ou semi-ma
nufaturados, considerados de primeira ne
cessidade. (Art. 1.0 da lei n.0 4.425, de .. 
5-11-1953). 

Art. 865 - As feiras-livres funcionarão 
nos locais e dias designados pela autoridade 
competente, desde 6 horas, no verão e 6h30, 
no inverno, até às 11 h 30. (Art. 2.0 do ato 
n.0 624, de 28-5-1934). 

NOTA - O decreto 1.094, de 9-11-1949, 
em seu artigo primeiro, estabeleceu que as 
feiras-livres terão início às 6 horas, de 1.0 

de outubro a 31 de março e às 6'h horas, de 
1.0 de abril a 30 de setembro, e terminarão 
às 12 horas. 

Art. 866 - Os mercadores que compare-



cerem às feiras-livres deverão exibir as li
cenças do imposto de indústria e profissões 
e pagarão mais a taxa de locação estabele
cida em lei além do imposto de licença pre
vista na tabela «j» do ato 1.083, de 16 de 
maio de 1936 - (Art. 3.0 do ato 624, de 
28-5-1934, tabela VIII, da lei 4.162, de 2g-
12-1051, e r;arágrafo único do artigo 1.0 do 
ato n.0 1.083, de 16 de maio de 1936). 

Art. 867 - Os sitiantes ou produtores de
vidamente registrados na unidade compe
tente da Prefeitura, na forma da legiBlação 
vigente, bem como as cooperativas, gozarão 
do abatimento de 50%: 

I - sôbre o valor da taxa de ocupação 
de área; 

II - sôbre o valor das demais taxas, 
quando baratearem os produtos de seu co
mércio em 20%, na forma fixada por re
gulamento que o Executivo baixará dentro 
de sessenta dias. (Art. 2.0 da lei n.0 4.162, 
de 28-12-1951). 

Art. 868 - São isentos de imposto os 
mercadores de feiras-livres, cujo volume de 
vendas não exceda a Cr$ 10.000,00 (dez mil 
cruzeiros) anualmente. (Art. 26, letra "p" 
da lei n° 3.683, de 31-12-1947). 

Art. 869 - Os preços que vigorarão nas 
feiras-livres serão aprovados, previamente 
pela repartição competente de gêneros, re
vistos quinzenalmente, e constarão de tabe
las bem expostas ao 'público. (Art. 5.o do 
ato n.0 624, de 28-5-1934 e letra «C» do ar
tigo 4, do ato 625, de 28-5-1934). 

Art. 870 - Só poderão vender nas feiras
livres os que se matricularem previamente 
na repartição competente, retirando a com
petente chapa e podendo assim frequentar 
diàriamente .as feiras estabelecidas no Mu
nicípio de. ·são Paulo, que lhes forem de
signadas. 

§ 1,0 - Pela matrícula e chapa a que se 
refere êste artigo, pagarão os mercadores, 
respectivamente, as taxas fixadas em lei. 

§ 2.0 
- O mercador· que fôr encontrado 

a negociar nas feiras-livres, sem a neces
sária matricula, terá a sua mercadoria apre
endida e remetida ao Depósito Municipal. 
(Art. 2.0 do ato n.0 625, de 28-5-1934 e art. 
1.0 do ato n.0 793, de 15-2-1935). 

Art. 871 - As matriculas para as feiras
livres serão concedidas mediante requeri
mento do interessado, instruido com car
teira de identidade fornecida pela Polícia, 
bem como com carteira sanitária expedida 
pelo Serviço Sanitário. (Art. 3.0 do ato n." 
625, de 28-5-1934). 

Art. 872 - Os mercadores observarão as 
seguintes prescrições: 

a) - durante as horas, em que exercerem 
o seu comércio, deverão usar gorros de pano 
branco e blusas da mesma cõr, com exce
ção dos mercadores de aves, ovos e verdu
ras, que usarão gorros e blusas de pano 
azul; 

b) - acatar as ordens e instruções do 
pessoal encarregado da vigilância das fei
ras e observar para com o público boa com
postura e máximo respeito, devendo usar de 

lingua~em atenciosa e conveniente, podendo 
apregoar suas mercadorias sçm vozerio ou 
algazarra; 

c) - respeitar as tabelas de preços que 
forem aprovadas, trazendo-as bem expos
tas ao público; 

d) - manter rigorosamente limpos e de
vidamente aferidos pela Prefeitura, os pesos, 
as balanças e as medidas indispensáveis ao 
comércio dos seus artigos; 

e) - diBpor os seus. artigos de modo a 
não interromper o trânsito, nem danificar 
os jardins, sempre sôbre bancas ou acondi
cionados à altura devida, acima do nível do 
solo; 

f) - não vender gêneros falsificados, de
teriorados ou condenados pelo Serviço Sa
nitário, ou, ainda, com faltas nos pesos e 
medidas; 

g) - não iniciar a venda antes da hora 
determinada para o inicio das feiras, nem 
prolongá-las após a hora estabelecida para 
o seu encerramento; . 

h) - não se deslocar dos pontos em que 
forem localizados; • 

i) - observar o maior asseio, tanto no 
vestuário, como nos utensilios, que sirvam 
para realizar o seu comércio, como também 
no espaço que ocupem nas feiras. (Art. 4.0 

do ato n.0 625, de 28-5-1934). 
Art. 873 - Os mercadores de peixes são 

obrigados, para o seu comércio, a transpor
tá-los e mantê-los, constantemente resfria
dos, em automóvel apropriado, de tipo apro
vado, e deverão ter um recipiente estanque 
destinado exclusivamente a receber todos os 
desperdlcins ou resíduos. 

Parágrafo único - Na frente do auto
transporte é expressamente proibido colocar 
a mercadoria em caixões ou outros recipien
tes, com exceção de sardinhas e camarões, 
devendo tão somente existir uma pequena 
mesa coberta de mármore para servir ao 
público e sôbre a qual se conservará a ba
lança devidamente limpa e aferida. (Art. 
5.0 do ato n.0 625, de 28-5-1934). 

Art. 874 - Nas bancas de peixe só se 
poderá proceder à limpeza e escamagem, 
quando haja recipientes especiais para reco
lherem os detritos que de forma alguma, po
derão ser atirados ao chão. (Art. 6.0 do ato 
n.0 625, de 28-5-1934). 

Art. 875 - Os mercadores de carnes, sa
lames e salsichas deverão ter essas merca-. 
darias sôbre ganchos, devidamente prote
gidos contra o pó e as moscas, perfeitamen
te estanhados e os seus balcões forrados com 
panos brancos, sendo proibido o acondicio~ 
namento em papel impresso. Esses mer
cadores deverão, igualmente, possuir os re
cipientes de que trata o artigo anterior " 
uma vitrina destinada à mercadoria já cor
tada. (Art. 7.0 do ato n.0 625, de 28-5-1934) 

NOTA: 
tigo são 
salgadas. 

As carnes referidas neste ar
as manipuladas, industriadas ou 

Art. 876 - Os mercadores de manteiga e 
queijos deverão, igualmente, manter êsses ar-



tigos ao abrigo de qualquer impureza que 
possa afetar a saúde pública, conservando
os em mostruáric~ apropriados. (Art. 8.0 do 
ato n° 625, de 28-5-1934). 

Art. 877 - Será interditada a venda de 
quaisquer mercadorias, que não estejam de 
acôrdo com as disposições expressas no Có
digo Sanitário. (Art. 9.0 do ato n.0 625, de 
28-5-1934). 

Art. 878 - As aves, expostas à venda, de
verãa estar em gaiolas de fundo móvel, im
permeável, e que permitam a necessária lim
peza, sendo d~vidamente cobertas para res
guardo das mesmas. (Art. 10 do ato n.0 625, 
de 28-5-1934). 

Art. 879 - As aves doentes, ou conside
radas impróprias para o consumo imediato, 
não poderão ser expostas à venda e serão 
apreendidas quando assim encontradas. (Art. 
11 do ato n. 0 625, de 28-5-1934). 

Art. 880 - Nunca deverão faltar para <~S 
a.ves alimentação e aguas frescas. (Art. 12 
do ato n° 625, de 28-5-1934). 

Art. 881 - 'I'odo o mercador de ovos será 
obrigado a apresentar a sua mercadoria já 
selecionada e ter à disposição do público, 
um aparelho verificador. (Art. 13 do ato n.0 

625, de 28-5-1934). 
Art. 882 - E' proibida a venda de frutas 

descascadas, ou retalhadas, e as não sazo
nadas. (Art. 14 do ato n.0 625, de 28-5-1934). 

Art. 883 -- E' proibida a venda de carnes 
verdes nas feiras-livres. (Art. 1.0 da res. n.0 

320, de 27-3-1924). 
Art. 884 - A venda de vísceras de ani

mais de corte, nas feiras-livres do Município 
da Capital, só será permitida quando efe
tuada: 

al - em carros equipados com motor fri
gorífico cujas paredes possuam material iso
lante; 

bl - em carros i~otérmicos, munidos de 
unidades frigoríficas; 

cl - em carros isotérmicos para venda 
exclusiva de vísceras resfriadas ou conge
ladas. 

§ 1.0 
- Os carros serão revestidos inter

namente de chapas de metal e deverão pos
suir caixa isotérmica para a venda da mer
cadoria. 

§ 2.0 
- Será apreendida a mercadoria 

encontrada fora da caixa isotérmica. (Art. 
1.0 da lei n.0 4.479, de 2-6-1954). 

Art. 885 - A autorização para a venda, 
de vísceras nas feiras-livres somente será 
concedida após vistoria dos carros pela Sec
,ção Técnica Veterinária, dt~ Sub-Divisão de 
Carnes e Pescados, do Departamento de 
Abastecimento. (Art. 2.0 da lei n.0 4.479, de 
2-6-1954). 

Art. 886 - A Divisão de Carnes e Pes
cado.s manterá, em caráter permanente, ins
peção veterinária nas feiras-livres. (Art. 3.0 

da lei n.0 4.479, de 2-6-1954). 
Art. 887 - A venda de vísceras de am

mais de corte nas feiras-livres fica sujeita 
aos mesmos tributos que incidem sobre o 
comércio de peixe. (Art. 4.0 da lei n.0 4.479, 
de 2-6-1954). 

Art. 888 - As verduras conduzidas às 

feiras deverão estar despojadas dt: suas ade
rências inúteis. (Art. 15 do ato n.0 625, de 
28-5-1934). 

Art. 889 - De forma alguma será permi
tida a lavagem de tomates ou outra qual
quer mercadoria no recinto das feiras. <Art. 
16 do ato n.O 625, de 28-5-1934). 

Art. 890 - Os mercadores não poderão 
utilizar-se das árvores existentes nas pra
ças, avenidas e ruas para a colocação de 
mostruários, cartazes ou outro qualquer fim. 
(Art. 17 do ato n.0 625, de 28-5-1934). 

Art. 891 - Os veículos que conduzirem 
mercadorias para as feiras deverao ser des
carregados imediatamente após a chegada 
e colocados na situação e ordem que forem 
determinados pelo pessoal encarregado do 
serviço. (Art. lB do ato n.0 625, de 28-5-1934). 

Art. 892 - O encerramento das feiras se
rá anunciado por melo de toques de cam
painhas e na seguinte ordem: - meia hora 
antes do seu encerramento será dado um 
sinal de aviso prévio e meia hora depois 
dêste um segundo sinal~ considerando-se en
tão a mesma terminada, iniciando-se a re
tirada das instalações e a arrumação do 
vasilhame para retõrno. Quarenta minutos 
depois de assim terminada a feira, o local, 
em que a mesma tenha-se realizado, deverá 
estar inteiramente livre, a fim de que a 
turma da Limpeza Pública possa fazer o 
serviço de limpeza completa. (Art. 20 do 
ato n.0 625, de 28-5-1934). 

Art. 893 - Tõdas as licenças para loca
ção nas feiras-livres serão dadas a titulo 
precário, podendo ser cassadas ou anula
das em qualquer tempo sem que assista 
direito aos licenciados a reclamações ou in
denizações de qualquer espécie. (Art. 21 de 
ato n.0 625, de 28-5-1934). 

Art. 894 - Para obter locação nas feiras· 
livres é necessário preencher as seguintes 
condições: 

al - ser maior de idade; 
b) - apresentar atestado de boa conduta 

ou fôlha corrida da polícia, quando a admi
nistração assim julgar conveniente; 

c) - não sofrer de moléstia contagiosa 
ou repugnante; 

d) - cumprir o disposto no artigo 871. 
(Art. 22 do ato n.0 625, de 28-5-1934). 

Art. 895 - Pela inobservância das dis
posições dêste regulamento serão os infra
tores passíveis de multas de Cr$ 10,00 a 
50,00, pela forma estabelecida no regula
mento do Mercado Municipal, ao qual tam
bém se recorrerá nos casos não previstos 
na presente Secção. (Art. 23 do ato n.0 625, 
de 28-5-1934). 

Art. 896 - Além de outras penalidades, 
incorrerão na suspensão temporária ou de· 
finitiva, segundo as circunstâncias, os mer
cadores que: 

a) - desrespeitarem por mais de uma 
vez as ordens e instruções dadas pelos 
funcionários incumbidos da fiscalização; 

b) - a falta dos pagamentos devidos a 
municipalidade; 

c) - a reincidência no desacato ao pú
blico; 

dl - condenação por crime infamante; 



e) - a reincidência em infrações de pe
sos e medidas; 

f) - se alcoolizarem ou perturbarem de 
•qualquer forma a boa ordem nas feiras-li
vres, ou a marcha dos serviços a elas ine-
rentes. (Art. 24 do ato n.0 625, de 28-5-1934). 

Art. 897 - Os casos de multas ficarão a 
·cargo da fiscalização, e a suspensão tempo
rária ou definitiva, confirmada ou não, pe
la Divisão de Abastecimento de Gêneros, 
ficará a cargo da mesma, ouvido o prefeito. 
(Art. 25 do ato n.0 625, de 28-5-1934). 

Art. 898 - A Prefeitura manterá, em lu
gar fixo e de fácil acesso, em cada feira
livre e durante todo o tempo de funciona
mento da mesma, pôsto de fiscalização mu
nicipal, para atender a queixas e reclnma
ções do público. (Art. 1,0 da lei n.0 4.326, 
de 29-12-1952). 

Art. 899 - Nos postos de fiscalização ha
verá balanças devidamente aferidas e que 
seráo colocadas à disposição do público, pa
ra que se verifique a exatidão dos pesos 
·das mercadorias vendidas pelos feirantes. 
(Art. 2.0 da lei n.0 4.326, de 29-12-1952). 

Art. 900 - Para a manutenção da ordem 
pública, quando necessária, a administração 
·das feiras recorrerá à Polícia do Estado. 
(Art. 29, do ato n.0 625, de 28-5-1934). 

Art. 901 - A todo funcionário caberá exe
·Cutar e fazer cumprir as disposições da pre
:sente secção. 

Art. 902 - A localização das feiras-livres 
:será feita por decreto do executivo, em lo
·gradouro de uso público, aberto, de maneira· 
a não dificultar ou restringir a consecução 
de suas finalidades, respeitados os interês
:ses higiênicos/e urbanísticos em geral. (Art. 
1.0 da lei ·i1.0 3.702, de 9-8-1948). 

Art. 903 - O prefeito instalará em cada 
subdistrito e bairro uma feira-livre sema
nal no mínimo. (Art. 2.0 da lei n.0 3.702, de 
9-8-1948). 

TABELAS DE TAXAS COBRADAS PELA 
SECRETARIA DE HIGIENE 

Art. 904 - Ficam aprovadas as tabelas 
anexas que reajustam as taxas cobradas pe
la Secretaria de Higiene, destinadas a fixar 
a remuneração dos serviços a cargo dêsse 
órgão, bem como a retribuição devida pela 
utilizaçáo de áreas das dependências muni
cipais a que se referem. (Art. 1.0 da lei n.0 

4.162 de 28-12-51). 
Art. 905 - Os sitiantes ou produtores de

vidamente registrados na unidade compe
tente da Prefeitura, na forma da legislação 
vigente, bem como as cooperativas, gozarão 
do abatimento de 50%: 

I - sôbre o valor da taxa de ocupa
·Qão de área; 

II - sôbre o valor das demais taxas, 
quando baratearem os produtos de seu 
·Comércio em 20%, na forma fixada por re
gulamento que o Executivo baixará dentro 
de sessenta dias. (Art. 2.0 da lei n.0 4.162, 
.de 28-12-51). 

TABELAS ANEXAS A LEI N.0 4.162, DE 
Z6 DE DEZEMBRO DE 1951 

TABELA I 

MERCADO CENTRAL 

a) - Taxa de ocupação de área: 
Empório . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 39,00 por m2 
Salsicharia . . . . . . . . . . . . . Cr$ 39,00 por m2 
Laticínios . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 39,00 por m2 
Café Moido . . . . . . . . . . . . Cr$ 39,00 por m2 
Café em grão . . . . . . . . . . Cr$ 39,00 por m3 
Café expresso . . . . . . . . . . Cr$ 39,00 por m2 
Peixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 45,00 por m2 
Açougue . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 45.00 por m2 
Tabacos . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 45,00 por m2 
Frutas estrangeiras . . . . . Cr$ 45,00 por m2 
Louças, vidros e aluminio Cr$ 36,00 por m2 
Cereais . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 30,00 por m2 
Aves e ovos .. .. . .. .. . . . Cr$ 30,00 por m2 
Frutas nacionais ....... -. Cr$ 30,00 por m2 
Cebolas e alhos . . . . . . ... Cr$ 30,00 por m2 
Verduras e legumes . . . . Cr$ 30.00 por m2 
Flôres naturais . . . . . . . . . Cr$ 30,00 por m2 

Observação: 1) - Ficam os preços acima 
majorados de 20% para as bancas situadas 
na rua central e para as de testada ou es
quina. 

b) - Taxa de inicio de comércio: 
Importáncia correspondente à taxa de um 

ano de ocupação de área. 
c) - Taxa de transferências de firma: 
Importância correspondente à taxa de dois 

anos de ocupação de área. 
d) - Taxa de transferência ou cessão de 

ocupação de área: 
Importância variável, correspondente à ta

xa de 12 a 36 meses de ocupaçáo de área, 
de conformidade com a valorização da ban
ca, apurada pela autoridade superior, no 
momento de transferência ou da cessão. 

FRIGORíFICO 

e) - Taxa de entrada de volumes: 
Pescados - caixa de 60 

quilos . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 2,00 por dia 
Pescados - caixa de 20 

quilos . . . ............ . 
Pescados - Tabuleiro ... . 

Cr$ 1,00 por dia 
Cr$ 1,50 por dia 
Cr$ 1,50 por dia Carnes - trazeiro de boi 

Carnes - panos de touci-
nho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 1,00 (cada) 

Carnes - pernas e entre-
costa (carioca . . . . . . . . Cr$ 1,00 por dia 

Carnes - cabritos até 25 
quilos . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 1,00 por dia 

Carnes - leitões - 3 C/ 
gancho ............... . 

Carnes - sacos ......... . 
Aves - engradado até 55 

aves . . . .......... · · · · · 

Cr$ 1,50 por dia 
Cr$ 2,00 por dia 

Cr$ 2,00 por dia 
Aves - engradado até 100 

aves . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 3,00 por dia 
Aves- engradados c/ mais 

de 100 aves . .. .. .. .. . Cr$ 5,00 por dia 
Manteigas - Queijos - Carnes Salga

das, etc. 
Volumes de 1 a 10 quilos- Cr$ 1,50 mensais 
Volumes de 11 a 15 quilos - Cr$ 2,00 mensais 



Volumes de 16 a 28 quilos - Cr$ 2,50 mensais 
Volumes de 29 a 40 quilos - Cr$ 3,00 mensais 
Volumes de 41 a 50 quilos - Cr$ 3,50 mensais 
Volumes de 51 quilos ou mais: a taxa cor-

respondente a 50 quilos aumentada de 
Cr$ 1,00 para cada 10 quilos ou fração. 
Frutas estrangeiras ou nacionais: 

Frutas- caixa de 1 a 10 
quilos . . . ............ . 

Uvas Surager ........... . 
Maçãs e peras ........ . 
Barril de uvas ......... . 
Barril de maçãs ....... . 
Nozes, avelãs, amêndoas e 

castanhas (saco de 50 ou 

Cr$ 1,50 mensais 
Cr$ 2,50 mensais 
Cr$ 2,50 mensais 
Cr$ 4,00 mensais 
Cr$ 5,00 mensais 

60 quilos) . . . . . . . . . . . . Cr$ 3,00 mensais 
Gêlo - barra ....... , . . . Cr$ 6,60 mensais 

TABELA 11 
MERCADOS DISTRITAIS 

a) - Taxa de ocupação de área: 
Para as bancas de verdu-

ras . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 80,00 mensais 
Para as demais . . . . . . . . Cr$ 120,00 mensais 

TABELA UI 

ENTREPOSTO DA CANTAREIRA 

a) - Taxa de ocupação de área: 
Bancas circundantes ou do perímetro 

50,00 por m2. 
Bancas na área central - 30,00 por m2. 
bl - Taxa de entrada de volumes: 

Abacaxi - Cr$ 2,00 cento. 
Abóbora madura - Cr$ 12,00 auto grande. 
Abóbora madura - Cr$ 9,00 auto pequeno. 
Aboborinha - Cr$ 0,40 caixa. 
Alcachõfras - Cr$ 4,00 cesto grande 
Alcachôfras - Cr$ 2,00 cesto médio. 
Alcachôfras - Cr$ 0,80 cesto pequeno. 
Alface - Cr$ 1,00 caixa grande. 
Alho - Cr$ 1,50 milheiro. 
Arroz - Cr$ 0,60 saca. 
Banana - Cr$ 0,10 cacho. 
Batata doce - Cr$ 0,50 saco. 
Batatinha - Cr$ 0,40 saco. 
Berinjela - Cr$ 0,50 caixa. 
Cabras - Cr$ 1,00 cada. 
Carneiros - Cr$ 1,00 cada. 
Cabritos - Cr$ 1,00 cada. 
Canários do reino - Cr$ 2,00 cada. 
Cebolas - Cr$ 20,00 cada 2 arrobas 
Cebolas - Cr$ 0,40 caixa. 
Cêra virgem - Cr$ 2,00 arrôba. 
Cereais - Cr$ 0,40 caixa. 
Cereais - Cr$ 0,40 saca. 
Chuchu - Cr$ 0,40 caixa. 
Cobaias - Cr$ 1,00 cada. 
Ervilhas - Cr$ 0,40 caixa. 
Feijão - Cr$ 0,40 saca. 
Frangos - Cr$ 0,20 cada. 
Frutas nacionais - Cr$ 0,40 caixa. 
Frutas nacionais - Cr$ 0,20 cesta. 
Frutas estrangeiras - Cr$ 1,00 caixa. 
Fumo em corda - Cr$ 3,00 arrôba. 
Galinhas - Cr$ 0,20 cada. 
Gansos - Cr$ 0.50 cada. 
Leitões - Cr$ 1,20 cada. 
Lebres - Cr$ 0,20 cada. 
Legumes - Cr$ 0,60 cesta. 
Louro - Cr$ 1,00 saca. 
Mel de abelha - Cr$ 1,00 arroba. 

Melancias - Cr$ 2,00 cento. 
Milho - Cr$ 0,40 saca. 
Milho plpócu - Cr$ 0,40 saca. 
Milho verde - Cr$ 0,40 saca. 
Ovos - Cr$ 0,10 dúzia. 
Palmitos - Cr$ 0,40 dúzia. 
Pássaros nacionais - Cr$ 0,20 cada. 
Patos - Cr$ 0,30 cada. 
Pepinos - Cr$ 0,40 caixa. 
Peru - Cr$ 0,80 cada. 
Perua - Cr$ 0,60 cada. 
Pimentão - Cr$ 26,00 auto grande. 
Pimentão - Cr$ 17,00 auto pequeno. 
Pimentão - Cr$ 0,40 caixa. 
Pombos - Cr$ 0,10 cada. 
Repolhos - Cr$ 0,40 saca. 
Toucinho - Cr$ 1,00 arrôba. 
Tomate - Cr$ 0,40 caixa. 
Tomate - Cr$ 0,20 cesta. 
Vagem - Cr$ 0,40 caixa. 
Vagem - Cr$ 0,50 saca. 
Volumes não discriminados - Cr$ 0,20 cada. 

Observação: ll - Ficam os ocupantes 
de áreas de entreposto .isentos das taxas de 
entradas de volumes quando destinados ao 
abastecimento exclusivo das bancas. 

c) - Para as taxas de início de comér
cio transferência de firma e transferência 
ou' cessão de ocupação de área aplicam-se 
os preços estabelecidos, na tabela n.0 I, para 
o Mercado Central. 

dl - Além das taxas acima especifica
das, haverá ainda a incidência das seguin
tes por: 

Denósitos de vasilhames - Cr$ 10,00 
por m2. 

Diarista produtor - Cr$ 3,30 por m2. 
Diarista não produtor - Cr$ 5,00 PO!' m2. 
Comissários exçortadores - Cr$ 500,00 

mensais. 
Carregadores internos - Cr$ 5,00 mensasi 
Diárias de praça, produtores - Cr$ 0,30 

por m2. 
Diárias de praça não produtores - Cr$ 

0,70 por m2. 
Veículos de produtores (duas rodas) 

Cr$ 3,00 entrada. 
Veículos de produtores (quatro rodas) 

- Cr$ 4,00 entrada. 
Carros de mão de produtores - Cr$ ... 

1,00 entrada. 
Veículos de não produtores (duas rodas) 

- Cr$ 4,50 entrada. 
Veículos de não produtores (quatro ro

das) - Cr$ 6,00 entrada. 
Carro de mão de não produtores -

Cr$ 1,50 entrada. 

TABELA IV 

ENTREPOSTO DE PINHEIROS 

a) - Taxa de ocupação de área: 
I - Por barracas circundantes ou do 

perímetro - Cr$ 50,00 por m2. 
II - Por barracas na área central 

Cr$ 30,00 por mz. 
III - Quando utilizadas para: 
Açougue - Cr$ 32,00 por m2 
Vísceras - Cr$ 32,00 por mz 
Aves e Ovos - Cr$ 25,00 por m2 
Artigos domésticos - Cr$ 25,00 por m:t 



Cereais - Cr$ 25,00 por m2 
Café em xícara - Cr$ 32,00 por m2 
Escritórios - Cr$ 25,00 por m2 
Empório - Cr$ 32,00 por m2 
Frutas e verduras - 25,00 por m2 
Laticinios - Cr$ 32,00 por m2 
Moagem de café - Cr$ 32,00 por m2 
Massas alimentícias - Cr$ 25,00 por m2 
Pássaros - Cr$ 25,00 por m2 
Restaurante - Cr$ 37,00 por m2 
Sacos vazios - Cr$ 25,00 por m2 
Frutas estrangeiras - Cr$ 40,00 por m2 
Peixes - Cr$ 32,00 por m2 
Salsicharia - Cr$ 32,00 por m2 
b) - Taxa de entrada de veículos de 

produtores; 
De duas rodas - C1 $ 3,00 entrada 
De quatro rodas - Cr$ 4,00 entrada 
Carro de mão - Cr$ 1,00 entrada 
c) - Taxa de entrada de veículos de 

não produtores: 
De duafl rodas - C'r$ 4,50. 

De quatro rodas - Cr$ 6,00 
Carro de mão - Cr$ 1,50. 
d) - Para entrada de volumes, as r.tes

mas taxas e observação estabelecidas na ta
bela n." III, para o Entreposto da Canta
reira. 

e) - Para as taxas de inicio de comércio, 
transferência de firma e transferência ou 
cessão de ocupação de áreas, aplicam-se ol 
preços estabelecidos na tabela I, para o 
Mercado Central. 

TABELA V 

TENDAL 

a) - Taxa de ocupação de área; 
Escritórios' - Cr$ 20,00 por m2 
Lojas ...:.:.. Cr$ 10,00 por m2. 
b) - Taxa de pesagem: 
Carnes, vísceras, toucinho, aves, banha 

ou sebo não industrializado - Cr$ 0,10 por 
quilo. 

c) - Taxa de refrigeração; 
Idem, como acima - Cr$ 0,30 por quilo 
d) - Taxa de congelação: 
Idem como acima - Cr$ 0,40 por kg. 
e) - Taxa de Laboratório Sarcológico: 
Exames e pesquisas - Cr$ 50,00 cada. 
O - Taxa de uso de trilhos, pelos 

marchantes; 
Mensalmente - Cr$ 3,00 por metro. 

Observação: 1) - As taxas devidas serão 
recolhidas no dia imediato, das 10 às 12 
horas. Transcorrido êsse prazo, o pagamen
to efetuar-se-á com o acréscimo de 20%, 
salvo quando decorrente de demora no pró
prio serviço do Matadouro. 

TABELA VI 

MATADOURO NACIONAL DE 
CARAPICUíBA 

a) -Taxa de matança: 

Bovinos - Cr$ 30,00 cada 
Suínos - Cr$ 15,00 cada 
Ovinos - Cr$ 7,00 cada 
Caprinos - Cr$ 6,00 cada 
Leitões - Cr$ 12,00 cada, até 20 quilos 
Vitelas - Cr$ 15,00 cada, até 100 quilos 
Coelhos - Cr$ 1,00 cada. 
Frangos e galinhas - Cr$ 0,50 cada. 
Patos - Cr$ 1,00 cada 
Perus - Cr$ 1,00 cada 
Pombos - Cr$ 0,30 cada. 

Observação; 1) - A taxa de matança de 
emergência, por espécie, passa a ser a de 
matança, acrescida de 50% por cabeçd. 

bl -Taxa de ocupação de área: -Cr$ .. 
25,40 por m2. 

c) - Taxa de refrigeração; 
Qualquer animal - Cr$ 0,30 por quilo. 

Observação: 1) - Será cobrada por dia, 
desde que os produtos sejam deixados nas 
câmaras por prazo excedente de 24 horas. 

d) - Taxa de congelação: 
Qualquer animal Cr$ 0,40 por quilo. 

e) - Outras taxas: 
I - Para uso dos currais do Matadouro, 

Cr$ 0,30 para bovino: - Cr$ 0,15 para pe
quenos animais. 

II - Para salga de couros, Cr$ 5,00 
por unidade. . 

III - Pela ocupação de estendedouros, 
Cr$ 0,20 por unidade. 

IV - Pela incineração de animais gran
des, Cr$ 10,00 por animal; pela incine~ação 
de animais pequenos, Cr$ 5,00 por ammal. 

V - Pela esterilização de carcaça de 
bovinos, Cr$ 8,00 cada carcaça: pela este
rilização de suínos, Cr$ 3,00, cada suino; 
pela esterilização de outros animais, Cr$ 
2,00 cada. 

VI - Pela esterilização de peças de 
carne, para cada quilo. Cr$ 0,40. 

TABELA VII 

MATADOURO AV!COLA 

a) - Taxa de pesagem: 
Aves e pequenos animais - Cr$ 0,10 

por quilo. 
b) - Taxa de matança: 

Ovinos - Cr$ 7,00 cada. 
Caprinos - Cr$ 6,00 cada. 
Leitões - Cr$ 12,00, até 20 quilos. 
Coelhos - Cr$ 1,00 cada. 
Frangos e galmhas - Cr$ 0,50 cada. 
Patos - Cr$ 1,00 cada 
Perus - Cr$ 1,00 cada. 
Pombos - Cr$ 0,30 cada. 



Observação: 1) - Os marchantes e com
panhias, b{.m como seus prepostos, para 
usarem o Matadouro Avícola, deverão matri
cular-se previamente na secção competente, 
e estão sujeitos ainda ao imposto anual de 
licença. 

TABELA VIII 

FEIRAS-LIVRES 

a) - Taxa de ocupação de área: 
Por dia - Cr$ 0,55 por m2. 

b) - Taxa de matricula: 
Chapa e carteira - Cr$ 12,00 anuais. 

c) - Taxa de Inspeção Médica: 
Prova de invalidez e incapacidade -

Cr$ 100,00. 
dl - Taxa de transferência de barraca 

ou tabuleiro: 
Importância correspondente às taxas pa

gas por feirante novo. 
e) - Taxa de transferência de uma feira 

para outra, baixa ou acrésf:imo parcelado 
de feiras - Cr$ 30,00. 

f) - Taxa de alteração no registro: 
Será devida por empregado que passar do 

emprêgo de um para outro feirante - Cr$ .. 
20,00. 

g) - Taxa de licença - Cr$ 25,00. 

TíTULO XIV 

DO COMÉRCIO E INDúSTRIA 

CAPíTULO I 

DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, 
INDUSTRIAIS E SIMILARES 

Art. 906 - Nenhum estabelecimento co
mercial ou industrial poderá funcionar no 
Município sem licença e pagamento do im
posto respectivo, de acôrdo com o presente 
ato. (Artigo 1.0 do ato 1.083, de 16-5-36). 

§ único - Enquadram-se nas disposições 
dêste artigo os negociantes, estabelecidos ou 
não e os ambulantes, que negociarem nas 
feiras-livres, os quais, além do pagamento 
da taxa de locação, ficarão sujeitos ao im
posto constante da tabela «J». (Artigo 1.0 

§ único, do ato 1.083, de 16-5-36). 
Art. 907 - A licença será pedida medkn

te preenchimento da «Ficha de Inscrição 
para licença de «Funcionamento», constan
te da formula oficial n.0 1 e o pagamento 
na mesma, da taxa de expediente. (Artigo 
2.0 do ato 1.083, de 16-5-36). 

Artigo 908 - A ficha de inscrição deverá 
ser firmada por qualquer dos responsáveis 
pela direção do negócio, com a assinatura 
individual e assinatura comercial, ambas re
conhecidas r:or tabelião. (Artigo 3.0 , do ato 
1.083, de 1fi-5-36). 

Art. 909 - O lançamento do imposto de 
Iiceu.ça de funcionamento será feito à vista 
das inscrições ou "ex-o.fffcio", pela Divisão 
da Receita, sendo expedidos avisos dos lan
çamentos aos contribuintes ou contempla
dos, que deverão efetuar o pagamento entre 

o 16.0 e 45.0 dia da data da expedição do 
aviso. 

§ 1.0 - Dentro de 10 dias, contados da 
data da entrega do aviso poderá o interes
sado apresentar reclamação contra a taxa
ção não tendo efeito suspensivo quanto ao 
prazo para pagamento. 

§ 2.0 - No caso de ser reduzido o quan
tum do imposto depois de pago, a diferença 
será restituída em dinheiro contra recibo e 
à vista do despacho no processo da recla
mação. 

§ 3° - As reduções concedidas por des
pacho antes do pagamento do imposto serão 
regularizadas na Divisão da Receita por 
meio de um aviso de extorno do antigo e 
expedição de um novo aviso pela quantia 
certa. (Artigo 4.0 do ato 1.083, de 16-5-36). 

Art, 910 - A licença valerá até o fim do 
exercício em que fôr concedida e o impos
to será devido por todo o ano, quando con
cedida licença no primeiro semestre e por 
seis meses quando concedida no segundo. 

§ único - Quando • o imposto fôr igual 
ou inferior a 30$000 será pago inteiro. 
(Artigo 5.0 do ato 1.083, de 16-5-1936). 

Art. 911 - O imposto será cobrado de 
conformidade com a tabela «A» anexa e, 
quando recolhido fora de prazo do artigo 
909, será acrescido de 10%. (Artigo 6.0 do 
ato 1.083, de 16-5-36). 

Art. 912 - Quando um mesmo estabele
cimento fôr de comércio e indústria, serão 
devidas ambas as contribuições referentes 
a cada uma dessas atividades. (Artigo 7.0 

do ato 1.083, de 16-5-36). 
Art. 913 - Qualquer alteração que se ve

nha a verificar a respeito das indicações re
feridas no artigo 907, será comunicada ao 
Departamento da Receita, dentro do prazo 
de 30 dias. (Art. 8.0 do ato 1.083, de 16-5-36). 

Art. 914 - No caso de estar o estabeleci
mento sujeito a mais de uma rubrica das 
previstas na tabela, será devida a contri
buição mais elevada. (Art. 10.0 do ato 1.083, 
de 16-5-36). 

Art. 915 - Serão consideradas como es
tabelecimentos distintos, para os efeitos dês
te capitulo, as dependências como escritó
rios, depósitos, etc., quando situadas em local 
diverso ao da sede. (Art. 11 do ato 1.083, 
de 16-5-36). 

Art. 016 - Ficam proibidos na primeira 
zona da cidade a instalação ou o funcio
namento de estabelecimentos comerciais ou 
industriais de qualquer natureza, em com
partimentos que ni\.o tendo sido construídos 
como «armazons» ou «lojas», deixem de sa
tisfazer os requisitos estabelecidos, a res
peito, na lei n.0 4.615, de 13-1-55. (Art. 1.0 

do dec.-Jei n.0 76, de 12-2-41). 
Art. 917 - A partir do exercício de 1941, 

inclusive não serão licenciados para funcio
namento, nem mesmo em renovação de li
cença, os estabelecimentos que não satisfi
zerem o disposto no artigo anterior. (Art. 
2.0 do dec.-lei n.0 76 de 12-2-41). 

Art. 918 - As infrações serão punidas 
com as comunicações previstas no artigo 935, 



sem prejuízo das sanções estabelecidas no 
Código de Obras, a que porventura tam
bém estejam sujeitos os infratores. (Art. 3.0 

do dec.-lei. n.0 76, de 12-2-41). 
Art. 919 - Não é permitido expor nem 

depositar materiais, mercadorias ou objetos 
na rua e passeios, inclusive do lado de fora 
dos estabelecimentos comerciais. 

§ 1.0 - Os infratores ficam sujeitos, além 
da multa à apreensão da coisa exposta ou 
deixada no local público, com desrespeito 
do disposto neste artigo. 

§ 2.0 - Continua regulada pelo Código de 
Obras a descarga e remoção de materiais 
destinados a edificações. (Art. 1.0 da lei n.0 

3.891, de 15-5-50). 
Art. 920 - Os estabelecimentos que ex

ploram o comércio por meio de leilões só 
poderão funcionar mediante a apresentação, 
por parte do interessado da prova de achar
se êste matriculado na Junta Comercial co
mo leiloeiro, e o pag·amento mensal, e adian
tadamente, do imposto devido. (Art. 1.0 do 
ato n.0 1.438, de 30-7-38). 

Art. 921 - Os estabelecimentos industriais 
deverão cumprir as exigências e disposições 
da legislação federal relativa ao horário de 
trabalho e descanso dos or;erários sob pe
na de lhes ser cassada a licença. (Art. 37 
do ato 1.08!.:, de 30-7-36). 

Art. 922 - Fica proibida a venda de 
carvão nos armazens de gêneros alimentí
cios, inclusive quitandas, sendo permitida a 
sua venda, nesses estabelecimentos, apenas 
quando em local completamente isolado das 
demais mercadorias. (Art. 1.0 do ato 275, de 
18-12-31 e art. 1.0 do ato 525, de 17-10-33). 

§ 1.0 - :íl:sse comércio só poderá ser exer
cido em depósitos separados dos estabeleci
mentos reféridos, destinados exclusivamente 
àqurle produto. (§ 1.0 do art. 1.0 do ato 375, 
de 17-10-31). 

§ 2° - Tais depósitos terão piso de ma
terial liso, impermeável e não absorvente e 
as paredes revestidas até à altura de 2 me
tros de material que resista à lavagem fre
quente. (§ 2.0 do art. 1.0 do ato 275, de 
18-12-31). 

§ 3.0 - E' dispensado das exigências con
tidas no parágrafo anterior o estoque de 
carvão quando mantido isoladamente em 
depósitos fechados e fora dos armazens ou 
quitandas. (§ único do art. 1.0 do ato 525, 
de 1933). 

§ 4° - Pela infração das disposições do 
parágrafo anterior e segunda parte dêste 
artigo, será aplicada a multa de Cr$ 100,00, 
elevada ao dôbro na reincidência. (Art. 2.0 

do ato 525, de 1933). 
§ 5.0 - Os depósitos destinados à venda 

exclusiva de carvão ficam dispensados das 
exigências contidas no § 2.0 dêste artigo. 
(Art. 1.0 do ato 576, de 12-3-1934). 

Art. 923 - Pela infração de qualquer das 
disposições anteriores em que não sejam co
minadas multas especiais, será aplicada a 
multa de Cr$ 200,00 e elevada ao dôbro nas 
reincidências. (Art. 2.0 do ato n.0 275, de 
18-12-31). 

Art. 924 - Quando transportado em vei
culas pelas ruas da cidade, o carvão deverá 

estar contido em sacos fechados ou em 
qualquer outro envoltório, e não sôlto, de 
modo a ser conduzido para o interior das ca
sas, sem sujar as ruas e os passeios. (Ato 
n.0 7, de 7-12-1895). 

Art. 925 - A classificação das fábricas 
ou estamparias de kcido de algodão con
tinuará a ser feita pelo número de teares, 
que serão contados por dois, três e assim 
por diante, se forem duplos, triplos, etc. (Art. 
21 da lei n.0 1.4>37, de 31-10-1911). 

Art. 926 - Para o funcionamento de bo
tequins e outros quaisquer estabelecimentos 
comerciais na avenida Paulista, é impres
cindível alvará de licença da Prefeitura, que 
não permitirá que nenhum dêles se abra, 
senão em casa completamente isolada, à dis
tância mínima de 4 metros do prédio vizi
nho. (Art. 1.0 da lei n.0 626, de 7-2-1903). 

Art. 927 - Fica proibido o estabelecimen
to de fábricas nas quadras que dão frente 
para a avenida Paulista, bem assim a cons
trução, ali de edifícios para tal fim. (Art. 
1.0 da lei n.0 960, de 19-11-1906). 

Art. 929 - Não se concederá nenhuma li
explore o comércio de g·êneros alimentícios 
poderá obter o alvará de licença para fun
cionar no Município da Capital, sem juntar 
ao respectivo requerimento dsclaração de se 
achar registrado no Serviço Sanitário do Es
tado, fornecida pela Inspetoria do Policia
mento da Alimentação Pública. (Art. 11 do 
ato n.0 108, de 26-2-1931). 

Art. 929 - Não se concederá nenhum li
cença para instalação e funcionamento de 
estabelecimentos comerciais ou industriais 
no município, sem prévia vistoria e apro
vação por parte do Serviço Sanitário do 
Estado. (Art. 1.0 do ato n.0 911, de 24-8-1935). 

Art. 930 - Para os fins dêste artigo, os 
pedidos de licença formulados pelos interes
sados deverão vir instruidos com a prova 
do cumprimento dessa exigência. (Parágrafo 
único do art. 1.0 do ato n. 911, 24-8-1935). 

Art. 931 - Fica sujeito à multa e fecha
mento o estabelecimento que fôr encontrado 
funcionando sem licença, ou depois da cassa
ção dessa. - (Art. 43 do Ato 1.083, de 1fi de 
maio de 1936). 

Art. 932 - Será considerado como não li
cenciado, para fins dêste artigo, o estabele
cimento que deixar de observar o disposto 
no artigo 1.000 e seu parágrafo e cujo res
ponsável se recusar a exibir a licença do en
carrEgado da fiscalização. (Art. 43 do Ato 
1.083, de 16 de maio de 1936). 

Art. 933 - Não é permitida, na 1." e na 
2." zonas, a existência de depósitos de papéis 
servidos e trapos, dependendo de alvará de 
vistoria na 3." zona e na rural. (Art. 32, ato 
1.083 de 16-5-1936). 

Art. 934 - As fábricas, oficinas e os depó
sitos de inflamáveis e explosivos sujeitos a 
vistorias pela Divisão e Fiscalização Indus
trial do Departamento de Obras e Serviços 
Municipais, ficam dispensados de alvará de 
funcionamento a que alude o art. 553 do ato 
n. 0 663, de 1934, e isentas das taxas especi
ficadas no parágrafo único do art. 115 e pa
rágrafos 4.0 e 6.0 do artigo 117 do mesmo 
ato. (Art. 38 do ato n.0 1.083 de 16-5-1936). 



Art. 935 - As vistorias determinadas pelo 
Código de Obras, para fábricas, oficinas e 
depósitos de inflamáveis e explosivos serão 
orocedidas à vista da «<NSCRICÃO PARA 
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO" ou "ex
offício" (Art. 39 do ato n.0 1.083, de 16-5-36). 

Art. 936 - Continuam a vigorar as taxa~ 
determinadas pelo art. 558 combinado com 
o art. 117, letrP. "a" do ato n.0 663 de 10 de 
agôsto de 1934, excetuando-se os motores e 
caldeiras empregadas como geradores de po
tência. (Art. 40 do ato n.0 1.083 de 16 de 
maio de 1936). 

Art. 937 - A infração, por part.~ dos es
tabelecimentos licenciados de qualquer das 
disposições dos artigos anteriores será pu
nida com a multa de Cr$ 100,00 (cem cru
zeiros) a Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros, 
conforme o caso, e do dôbro na reincidência, 
sem prejuízo do disposto no parágrafo 1.0 do 
art. 919 e da cobrança de imposto porven
tura devido. (Art. 2 da lei n.0 3.891, de 15 
de maio de 1950). 

CAPíTULO H 

DOS HOT:Jl:IS 

Art. 938 - O pedido de licença, nos têr·· 
mos dos arts. 907 e 908, em se tratando do 
comércio de hotéis, pensões ou casas de hos
pedagem de qualquer natureza, deverá vir 
acompanhado de um certificado ou atestado 
passado pela Polícia do Estado sôbre ante
cedentes criminais do proprietário individual 
ou de todos os membros componentes da 
sociedade ou emprêsa aque pertencer o es
tabelecimento. (Art. 1.0 do decreto-lei n.0 

68 de 23-12-1940). 
Art. 939 - Não serão licenciados os es

tabelecimentos de que trata o artigo ante
rior, cujo proprietário ou proprietários te
nham sido pronunciados e condenados, no 
juizo comum, por crime previsto nos titu
las VIII e IX, do livro II da Consolidação 
das Leis Penais. (Art. 2.0 do decreto-lei 
n.0 68 de 23-12-1940). 

Parágrafo único - O disposto neste ar
tigo aplica-se às licenças, para funciona
mento em continuação, renováveis anual
mente. (Decreto lei n.0 68 de 23-12-1940). 

Art. 940 - ll: proibida nos hotéis, hospe
darias, pensões e casas de alugar cômodos, 
salvo o comércio de revistas, dôces, jornais, 
bebidas, cigarros e os exercícios dos ofícios 
de barbeiro, manicure, pedicure e engraxa
te, a instalação de quaisquer outros negó
cios estranhos ao seu comércio. (Art. 1.0 

da lei 11.0 3.:.!45 de 8-12-1928). 
§ 1.0 

- Esta proibição é extensiva às ca
sas de diversões, onde será permitido so
mente durante os espetáculos o funciona
mento de botequins e bomboneiras, bem 
assim a venda de artigos de carnaval, na 
época própria, mediante licença especial. 
(Lei n.0 3.245 de 8-12-1928). 

§ 2.0 ·- Ficam excetuados do disposto 
neste artigo, as exposições de pintura, ob
jetos de arte, mostruários de estabelecimen
tos comerciais devidamente licenciados. (Lei 
n.0 3.245 de 8-12-1928). 

§ 3° - Não · poderão ser objeto de co
mércio, no local da exposição, os respecti
vos artigos constantes dos mostruários a 
que se refere o § anterior, sob pena de mul
ta de Cr$ 200,00, que será elevada ao dôbro 
nos casos de reincidência, com apreensão 
das mercadorias. (Lei n. 0 3.245 de 8-12-1928). 

Art. 941 - A instalação de qualquer ne~ 
gócio em contravenção às ):rescrições es
tabelecidas no art. antecedente será puni
da com a multa de Cr$ 200,00, que será 
extensiva aos proprietários dos hotéis, pen~ 
sões, hospedarias ou casas de alugar cômo
dos, que deixarem de comunicar à Prefei
tura o funcionamento dos negócios estra
nhos nos seus estabelecimentos na forma 
estabelecida por esta lei. (Art. 2.0 da lei 
n.0 3.245 de 8-12 de 1928). 

Art. 942 - Fica o Executivo Municipal 
autorizado a cassar os alvarás concedidos 
para funcionamento de hotéis, pensões, hos
pedarias, casas de cômodos ou qualquer ou
tra denominação tenham, que atentarem 
contra o disposto no inciso XIV, parágrafo 
1.0 , artigo 16 da lei n.0 "'., de 18 de setembro 
de 1947. (Art. 1.0 da lei n. 0 4.726 de 8-6-1955). 

Parágrafo único - A cassação ocorrerá 
sem1~re que a fiscalização municipal ou a 
Secretaria da Segurança Pública apontar vs 
estabelecimentos que desvirtuarem a sua h
nalidade. (Lei n.0 4.726 de 8-6-1955). 

CAPíTULO IH 

DOS CARREGADORES 

Art. 943 - Fica proibido o exercício da 
profissão de carregador, no Município, sem 
prévia licença da Prefeitura. (Art. 1.0

, ato 
303 de 2-2 de 1932). 

Art. 944 - Para obter a licença a que se 
refere o art. 943 o interessado, deverá ter 
mais de 18 anos, e solicitará ao Prefeito, 
por meio de requerimento em que declarará 
o nome, Idade, estado, naturalidade, ocupa
ção atual e residência. (Art. 2.0

, ato 303-32). 
Parágrafo único - O requerimento será 

instruido com os seguintes documentos: 
a) - carteira de identidade e atestado de 

antecedentes criminais; 
b) - atestado médico de que não sofre 

de moléstia contagiosa ou repugnante; 
c) - atestado de boa oonduta; 
d) - atestados, sendo estrangeiro, de que 

fala o idioma nacional (art. 2.0
, § único, 

ato 303-32; art. 1.0 lei 3.920, de 10-7-1950). 
Art. 945 - A licença não será concedida. 

àquele que não cumprir o disposto no art. 
944, ou já tiver sofrido condenação por cri
me contra propriedade, ou tiver sido pro
cessado mais de uma vez, por crime dessa 
natureza. (Art. 3.0 , ato 303-32). 

Parágrafo único - Não será licenciado, 
igualmente, aquêle cuja vida pregressa acuse 
gênio irascível ou violento, embriaguez ha
bitual ou conduta irregular, devendo no 
pedido de licenciamento, ser juntado ates
tado de boa conduta, subscrito pela autori
dade policial do distrito em que resida o 
interessado (art. 1.0 , lei 3.020-50). 

Art. 946 - A licença constará de uma ca-



derneta com o nome do licenciado, o núme
ro da carteira de identidade e o local do 
estacionamento (art. 4.0 , ato 303-32). 

§ 1.0 - O carregador trará sempre con
sigo a caderneta de licença e a carteira de 
identidade. (Art. 4.0 , § único, ato 303-32). 

§ 2.0 - Os carregadores deverão, a cada 
dois anos, submeter-se a exame de saúde 
na Divisão de Saúde e Identificação da Se
cretaria de Higiene, contra o pagamento da 
taxa de Cr$ 20,00. (Art. 1.0

, lei 3.920-50). 
Art. 947 - A Prefeitura fixará o número 

de carregadores para os mercados e feiras
livres, assim como, para as estações de es
tradas de ferro e suas proximidades, de 
acôrdo com as respectivas administrações. 
(art. 5.0 , ato 303-32). 

§ 1.0 - Os pontos de estacionamento fo
ra daqueles lugares serão fixados de acôrdo 
com a polícia, não podendo os carregadores 
estacionar em ponto diferente do que lhes 
foi fixado. (Art. 5.0 , § único, ato 303-32). 

§ 2.0 - Sempre que os carregadores exer
cerem suas atividades no interior de pró
prios ou edifícios administrados pela muni
cipalidade, conceder-lhes-á esta, sala ou re
cinto destinado a vestiário. (Art. 1.0 , lei 
3.920-50). 

Art. 948 - Atendidas as exigências dos 
incisos anteriores, será expedida ao interes
sado a respectiva licença. (Art. 1.0 , lei .. 
3.920-50). 

Art. 949 - A Prefeitura organizará a ma
trícula dos carregadores de acôrdo com os 
documentos a que alude o artigo 944, cons
tando da mesma, também, o ponto de esta
cionamento. (Art. 8.0

, ato 303-32). 
Parágrafo único - No caso de transferên

cia de residência, o carregador, por escrito, 
comunicará o ·fato à Policia do Estado e à 
Prefeitura, no prazo de 48 horas, e esta 
fará, no livro de matrícula, a devida aver
bação. (Art. 8.0 , § único, ato 303-32; art. 
1.0 , lei 3.920-50). 

Art. 950 - Os carregadores das estações 
ferrovlári~s. rl?doviárias ou aeroporto, mer
cado e feiras-liVres, no exercício de sua pro
fissão, usarão blusa branca, boné, da mesma 
cõr, com pala de couro, e calça azul. (Art. 
9.", ato 303, de 1932; - art. 1.0 , lei 3.920-50). 

§ 1. 0 
- O boné terá na frente uma chapa 

de metal com o número da matricula e a 
inscrição «Carregador>.> (Art. 9.", § 1.0 , ato 
303-32). 

§ 2.0 - O carregador deverá trazer à 
mostra, ao lado esquerdo da blusa, uma 
chapa de metal com o número da matricula 
no centro, e as inscrições «Carregador», em 
cima e «Mercado Central» (ou a do local 
em que vai exercer a profissão) embaixo. 
(Art. 9.0 , § 2. 0 , ato 303-32). 

§ 3.0 - Os carregadores dos mercados e 
feiras-livres usarão fardamento de côr, te
cido e modêlo apropriados a serem indicados 
pela Prefeitura, que poderá, ainda, dispensá
los do mesmo, se conveniente. (Art. 1.0 , lei 
3.920 de 1950). 

Art. 951 - O carregador restituirá à Pre
feitura a caderneta a que se refere o art. 944, 
logo que deixe o exercício da profissão. (Art. 
10, ato 303, de 1932; - art. 1.0 , lei 3.920-50). 

Art. 952 - Se, por qualquer circunstância, 
não fôr possível ao carregador entregar o 
objeto ou objetos que lhe foram confiados, 
ao respectivo destmatário, poderá deixá
los na administração do edifício no qual 
exerça a sua profissão, solicitando recibo, 
entregá-los à autoridade municipal, no caso 
de trabalhar em :t:róprio ou edifício da ad
ministração municipal, ou entregá-los, à re
partição municipal competente. (Art. 1.0

, lei 
3.920-50). 

§ 1.0 - No caso de recebimento pela Pre
feitura, de objeto ou objetos anteriormente 
confiados a carregadores, fará a adminis
tração municipal publicar, no «Diário Ofi
cial», relação dos mesmos, assinando o pra
zo de dez dias para que os interessados os 
reclamem contra o pagamento dos serviços 
de transporte, devidos ao carregador e da 
taxa de expediente de Cr$ 20,00. (Art. 1.0 , 

lei 3.920-50). 
· § 2.0 - Decorrido aquêle prazo sem que 
o objeto ou objetos sejam reclamados pelo 
proprietário, procederá ""a Prefeitura à venda 
dos mesmos, em leilão. (Art. 1.0

, lei 3.920-50). 
Art. 953 - E' expressamente proibido aos 

carregadores conduzir pelos passeios quais
quer volumes, ainda que pequenos. (Art. 13, 
ato 303-32). 

Art. 954 - Nenhum carregador poderá re
cusar-se a dar o seu número, nome e resi
dência ou exibir a sua carteira, se isto lhe 
fôr exigido pela pessoa que o contratou ou 
pela polícia. (Art. 14, ato 303-32). 

Art. 953 - É expressamente proibido aos 
reunirem-se em grupos: conservar-se-ão dis
seminados, de modo que mais prontamente 
possam atender aos chamados. (Art. 15, atu 
303-32). 

Art. 956 - Serão punidos com multa de 
Cr$ 100,00, elevada ao dôbro nas reincidên
cias, os que infringirem o art. 943, § 1.0 do 
art. 946 e o art. 950 e seus parágrafos. (Art. 
16, ato 303-32). 
· § 1.o - Pela.s demais infrações será apli
cada a multa de Cr$ 50,00, e, nas reincidên
cias, de Cr$ 100,00. (Art. 16, § 1.0

, ato 303-32). 
§ 2.0 - As multas deverão ser pagas den

tro de 10 dias, sob pena de cassação da li
cença. (Art. 16, § 2.0 , ato 303-32). 

Art. 957 - A Prefeitura, quando julgar 
conveniente, organizará uma tabela de pre
ços para os carregadores das estradas de 
ferro, mercados e feiras-livres. (Art. 17, ato 
303-32). 

Parágrafo único - Será cassada a licen
ça do carregador que fôr encontrado em 
contravenção à tabela de preços. (Art. 17, 
parágrafo único, ato 303-32). 

Art. 958 - Ao carregador que se ache em
briagado em serviço, ou no estacionamento, 
será aplicada a pena de suspensão de 15 
dias a 3 meses, sendo-lhe cassada a licença 
na reincidência. Também será cassada a li
cença ao carregador pronunciado por crime 
contra a propriedade e sempre que o inte
rêsse público o exigir, a juízo do prefeito. 
(Art. 18, ato 303-32). 

Art. 959 - A fiscalização dos carregadores 
será exercida pelo Município, quando traba
lharem em próprios ou edifícios sob a ad-



ministração municipal, ou por funcionários 
designados pela Prefeitura, se o trabalho se 
verificar nas feiras, estações ferroviárias, ro
doviárias ou aeroportos. (Art. 1.0 , lei .... 
3.920-50). 

Art. 960 - Ficam isentos das disposições 
dêste capítulo os menores de 18 anos, que 
poderão nas feiras e mercados, se encarre
gar da entrega de mercadorias, desde que o 
seu peso não exceda de 10 quilos. (Art. 21, 
ato 303-32). 

Art. 961 - As disposições dêste capítulo 
não se aplicam ao serviço de entrega de 
mercadorias por empregados dos estabeleci
mentos comerciais. (Art. 22, ato 303-32). 

CAPíTULO IV 

ENGRAXATES 

Art. 962 - Será licito aos engraxates ~evj
damente licenciados exercer sua profissao 
nas ruas e logradouros públicos da cidade. 
(Lei n.0 3.976 de 12 de dezembro de 1950 -
Art. 1.0 , § 2.0 ). 

Art. 963 - A licença profissional compre
enderá (2) duas espécies: licença para a 
zona central e licença para as zonas ur
banas ou rural, cabendo a~ interessado re
querer uma ou outra, de acordo com as suas 
conveniencias. (Art. 3.0 da lei n.0 3.976 de 
12 de dezembro de 1950). 

Art. 964 -- As licenças profissionais são 
pessoais e intransferíveis, custando para a 
zona central Cr$ 150,00 por ano, e para as 
zonas urbanas e rural Cr$ 100,00. (Art. 4.0 

da lei n.0 3.976 de 12 de dezembro de 1950). 
Art. 965 - Fica expressamente vedado ao 

engraxa te licenciado para determinada zona 
exercer suas atividades em zona ou zonas 
diferentes sob pena de multa de Cr$ 50,00 
a Cr$ 200,00, cobrada ~m dôbro na reinci
dência. (Art. 5.0 da lel n.0 3.976 de 12 de 
dezembro de 1950). 

Parágrafo único - Aos engraxates licen
ciados fica vedado, igualmente, exercer suas 
atividades nas imediações dos estabeleci
mentos comerciais congêneres, devendo si
tuar-se à distância mínima de 100 (cem) 
metros dos salões respectivos. (Lei n.0 3.976 
de 12 de dezembro de 1950). 

Art. 966 - A Prefeitura apreenderá a 
caixa e os respectivos pertences de trabalho 
dos engraxates não licenciados. (Art. 6.0 da 
lei n.0 3.976 de 12 de dezembro de 1950). 

§ 1.0 
- A apreensão dar-se-á igualmente 

sempre que o profissional, embora licenciado, 
pratique, pela terceira vez e dentro do mes
mo ano, a infração prevista no artigo 4.0 , 

independentemente da multa respectiva. (Lei 
n.0 3.976, de 12 de dezembro de 1950). 

§ 2.0 
- Ao engraxate licenciado serão de

volvidos a caixa e os pertences se assim o 
requerer dentro de trinta dias após a ap~e
ensão, satisfeita a taxa de Cr$ 50,00 Ccm
quenta cruzeiros). (Lei n.0 3.976 de 12 de 
dezembro de 1950). 

Art. 967 - A Prefeitura poderá indicar 
aos engraxates pontos ou locais de trabalho 
nas ruas e logradouros públicos com a proi
bição do exercício da proüssão fora dos 

mesmos. (Lei n.0 3.976, de 12 de dezembro 
de 1950, art. 7.0 ). 

Parágrafo único - Os pontos ou locais in
dicados situar-se-ão, à medida do possível, 
nos trechos de maior movimento da zona ou 
zonas respectivas, atendidas as necessidades 
dos engraxates, a higiene, o trânsito e a es
tética citadinas. (Lei n.0 3.976 de 12 de de
zembro de 1!J50). 

Art. 968 - Sujeitam-se à multa de Cr$ .. 
50,00 a Cr$ 200,00, imposta em dôbro, na re
incidência os engraxates que exercerem suas 
atividades' fora dos respectivos pontos de 
trabalho. (Art. 8.0 da lei n.0 3.976 de 12 de 
dezembro de 1950). 

§ 1.o - A terceira infração, sempre 9ue 
perpetrada dentro do mesmo ano, será un
posta ao infrator, além da pena pecuniária, 
a de suspensão das suas atividades, pelo 
prazo quo oscilará entrEe 15 dias o três me
ses. (Lei n.0 3.076 de 12 de dezembro de 1950). 

§ 2.0 
- Ao engraxate suspenso de suas 

atividades, e encontrado na vigência da pe
na exercend-o a profls~ão, será cassada, em 
ca1:áter definitivo, a respectiva licença. (Lei 
n° 3.976, de 12-12-50). 

Art. 969 - Os pontos ou locais designados . 
pela Prefeitura para trabalho deverão ser 
conservados pelos engraxates em boas con
dições de asseio e limpeza, sob pena de 
multa de Cr$ 20,00 a Cr$ 100,00 in;posta in
dividualmente a todos os que neles exer
cem sua profissão. (Art. 9.0 da lei n.0 3.976 
de 12 de dezembro de 1950). 

Parágrafo único - N~o será dado ao~ t;_n
graxates conduzir cadeiras, bancos~ caixoes 
ou pertences semelhantes para aquele.s pon
tos ou locais, sob pena de multa prevista no 
art. 963, sem prejuízo da apreensão do per
tence. (Lei n.0 3.976 de 12 de dezembro de 
1950). 

Art. 970 - Os engraxates, uma vez li
cenciados, receberão da municipalidade duas 
(2) placas metálica~ nl!meradas, uma. das 
quais deverá ser presa a altura do peito e 
a outra afixada à caixa de trabalho. (Art. 
10 da lei n.0 3.976 de 12 de dezembro de 1950). 

Parágrafo único - Sujeita-se à multa de 
Cr$ 50,00 a Cr$ 200,00, cobrada em dôbro, na 
reincidência o profissional que fôr encon
trado no exercício de suas atividades, sem 
o uso de ambas as chapas de identificação. 
(Lei n.o 3.976 de 12 de dezembro de 1950). 

Art 971 - A Prefeitura poderá impor aos 
engra'xates o emprêgo de uniforme,_ consti
tuindo a desobediência infração pumvel com 
a multa prevista no parágrafo único do arti
go anterior. (Art. 11 da lei n.0 3.976 de 12 
de dezembro de 1950). 

Art. 972 - São elementos para a obten
ção de licença profissional: 

1) - Requerimento selado, com a quali
ficação completa e ~ indicação ~a zona ou 
zonas de trabalho, firmado pelo mteressado 
ou a rôgo dêste. 

2) - Certidão de nascimento, ba~ismo ou 
casamento, ou pública-forma, devidamente 
autenticada. 

3) Boletim de antecedentes criminais. 
4) - Atestado de saúde passado, por au-



toridade estadual ou municipal. (Art. 12 da 
lei n.0 3.976 de 12 de dezembro de 1950). 

§ 1.0 - A Prefeitnra licenciará o profis
sional de menor idade sempre que junte ao 
requerimento autorização expressa do pai, 
tutor, rrsponsável ou Juizado de Menores, 
para o exercício da profissão, com a firma 
devidamente reconhecida. (Lei n." 3.976 de 
12 de dezembro de 1950). 

§ 2.0 - Ao menor substituir-se-á o do
cumento sob n.0 2 por atestado de boa con
duta assinado por três pessoas idôneas, com 
flrmas reconhecidas. (Lei n." 3.976 de 12 de 
dezembro de 1950). 

Art. 973 - Os engraxates estarão sujeitos 
à renovação anual de exame de saúde, que 
será prestado na Divisão de Saúde e Identi
ficação da Secretaria de Higiene, contra o 
pagamento da taxa de Cr$ 20,00. (Art. 13 
da lei n.0 3.976 de 12 de dezembro de 1950). 

Parágrafo único - Sujeitam-se à multa 
de Cr$ 20,00 a Cr$ 100,00, os engraxates que 
infringirem o disposto neste artigo, consi
derando-se como tal todos aquêles que de
pois do dia 30 de julho de cada ano sejam 
encontrados em suas atividades sem que se 
tenham submetido, no mesmo ano a exame 
médico. (Art. 13 da lei n.0 3.976 de 12 de 
dezembro de 1950!. 

CAP1TULO V 

DOS FOTóGRAFOS 

Art. 974 - Os fotógrafos estacionados nas 
praças e jardins, conforme os pontos desig
nados pela Prefeitura, pagarão impôsto de 
licença na seguinte base: 

Cr$ 
Ponto P Ordem . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 000,00 
Ponto 2.8 Ordém . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 
Ponto 3.8 Ordem . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00 
Ponto 4. 8 Ordem . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 
Art. 8.0 , n." 4.•, da lei 2.440, de 29-10-1921). 

Art. 975 - As localizações e o número 
de fotógrafos designados em cada um dos 
pontos estabelecidos no artigo anterior fo
ram tratados pelos decretos n.0 2.206, de 
27-6-1953, 2.371, de 9-1-1954 e o ato 1.679 de 
9-12-1921. 

CAPtTULO VI 

DO HORARIO DE COMÉRCIO 

Art. 976 - Os estabelecimentos comerciais, 
tanto atacadistas como varejistas, salvo os 
casos previstos nesta consolidação, não po
derão funcionar aos domingos, feriados na
cionais, feriados locais e dias santos de guar
da, segundo usos locais, e nem nos dias 
úteis antes das 8 ou depois das 18,30 horas, 
com exceção dos sábados em que poderão 
funcionar somente até 13 horas. (Art. 1.0 

do decreto-lei n.0 313, de 30-11-1945). 
Parágrafo único - Ficam sujeitos ao ho

rário fixado neste artigo os escritórios co
merciais em geral, as secções de vendas dos 
estabelecimentos industriais, os depósitos de 
mercadorias e tudo o mais que embora sem 
o caráter de estabelecimento, seja mantido 
para fins comerciais. ( § único do art. 1.0 

do. decreto-lei n.0 313, de 30-11-1945). 

Art. 977 - O período de funcionamentô 
fixado no artigo anterior é considerado co,o 
mo horário normal de funcionamento do co~ 
mércio. (Art. 2.0 do decreto-lei n.• 313, de 
30-11-1945). . " 

Art. 978 - Fora do horário normal sàA 
mente será permitido, a juízo da Prefeitura;', 
o funcionamento dos estabelecimentos co• 
merciais varejistas, mediante prévia licença· 
extraordinária, outorgada sempre a titulo 
precário, que compreende as seguintes mo~ 
dalidades: 

a) - de antecipação, para funcionamento 
das 2 às 8 horas; 

bl - de prorrogação, para funcionamentr 
das 18,30 às 2 horas do dia seguinte; 

c) - de dias excetuados, para funciona
mento aos domingos, feriados nacionais, fe
riados locais e dias santos de guarda, segun
do os usos locais, das 2 às mesmas horas 
do dia subsequcnte. 

§ 1.0 - Aos sábados a licença de pror
rogação será válida a partir das 13 horas. 

§ 2.0 - Quando a licença extraordinária 
de dias excetuados fôr concedida isolada
mente, valerá ela das 8 às 18,30 horas. 

§ 3.0 - O horário de funcionamento fa
cultado pelas licenças extraordinárias pode
rá ser limitado, sempre que e~sa limitação 
convier ao interêsse público. (Art. 3.0 do 
decreto-lei n.• 313, de 30-11-1945, e pará
grafos). 

Art. 979 - Não será outorgada licença ex
traordinária, qualquer que seja a sua mo
dalidade, a estabelecimentos que não estive
rem licenciados para funcionamento no ho
rário normal. (Art. 4.0 do decreto-lei n.• 313, 
de 30-11-1945). 

Art. 980 - As licenças extraordinárias de 
antecipação e prorrogação somente serão ou
torgadas aos estabelecimentos ou atividades 
adiante enumeradas: 

1 - comércio de pão e biscoitos; 
2 - comércio de frutas e verduras; 
3 - comércio de aves e ovos; 
4 - comércio de café em xícaras ou em pó; 
5 - comércio de leite fresco e condensado; 
6 - comércio de laticínios; 
7 - comércio de bebidas; 
8 - comércio de frios; 
9 - comércio de balas, confeitos, doces, 

inclusive os em conserva; 
10 - comércio de sorvetes; 
11 - produtos dietéticos; 
12 - restaurantes e pastelarias; 
13 - comércio de peixe; 
14 - comércio de carnes frescas; 
15 - comércio de flôres e coroas; 
16 - comércio de combustíveis, lubrifican

tes e acessórios de automóveis; 
17 - comércio de fumos, derivados, fósfo

foros, artigos para fumantes e ou
tros objetos concernentes; 

18 - alugadores de bicicletas e motocicle
tas, inclusive o comércio dos res
pectivos acessórios; 

19 - ervanarias; 
20 - casas de sementes e plantas; 
21 - comércio de velas e objetos de cêra; 
22 - casas de paramentos e artigos reli-

giosos; 



23 - estudios fotográficos; 
24 - casas de artigos fotográficos; 
25 - vendedores ou alugadores de pelícu-

las e aparelhos cinematográficos; 
26 - casas de banhos ou massagens; 
27 - casas de carvão e lenha; 
28 - comércio de águas minerais; 
29 - depósitos de bebidas; 
30 - garagens; 
31 - empresas de mensageiros P. de trans

portes de cargas; 
32 - comércio de perfumarias, bijuterias e 

artigos de toucador, em farmácias; 
33 - agêncms de jornais e revistas; 
34 - emprêsas de publicidade; 
35 - secções comerciais das emprêsas de 

radiodifusão; 
36 - secções comerciais das emprêsas jor

nalísticas; 
37 - mercearias; . 
38 - comércio de massas alimentícias. (Art. 

5.0 do decreto-lei n.• 313, de 30-11-1945 e lei 
n.0 4.573 de 10-11-1954). 

Parágrafo único - Quando no mesmo es
tabelecimento houver diferentes ramos de 
comércio, prevalecerá o principal para o 
efeito de outorga das licenças extraordiná
rias de antecipação e de prorrogação. (§ 2.0 

do art. 5.0
, do decreto-lei n.• 313, de .... 

30-11-1945). 
Art. 981 - Fora do horário normal, os 

estabelecimentos que funcionarem com as li
cenças extraordinárias de antecipação e de 
prorrogação, somente poderão vender merca
dorias pertencentes aos ramos de comércio 
enumerados no artigo 980. (Art. 6.0 do de
creto-lei n.0 313, de 30-11-45). 

Parágrafo único - Pela inobservância do 
disj:osto neste artigo, serão cassadas, a julzo 
de prefeito, as licenças extraordinárias de 
antecipação e de prorrogação do estabeleci
mento que, no mesmo exercicio, cometer mais 
de uma infração, sem prejuizo das multas 
que couberem. (§ único do art. 6.0 do de
creto-lei n.• 313, de 30-11-1945). 

Art. 982 - A licença extraordinária de 
dias excetuados somente poderá ser outor
gada a estabelecimentos que explorarem em 
caráter habitual e exclusivo, em conjunto 
ou isoladamente, os ramos de comércio ou 
atividades especificados nas alíneas 1 a 33, 
inclusive, do artigo 980 (art. 7.• do decre
to-lei n.0 313, de 30-11-1945). 

§ 1.• - Se após a outorga da licença ex
traordinária de dias excetuados vier a ser 
constatada a existência de mercadorias es
tranhas, será no ato da constatação lavrado 
têrmo circunstanciado, para o efeito de ces
sação imediata da mencionada licença. ( § 
1.• do art. 7.0 do decreto-lei n.0 313, de 
30-11-1945). . 

§ 2.0 
- Fora do caso previsto neste ar

tigo, poderá ser autorizado o funcionamento 
de outros estabelecimentos comerciais aos do
mingos e feriados nacionais, feriados locais 
e dias santos de guarda, segundo os usos 
locais, desde que, por motivo de interêsse 
público seja pela autoridade competente em 
matéria de trabalho permitido o trabalho 
nas respectivas atividades. (§ 2.0 do art. 7.0 

do decreto-lei n.0 313, de 30-11-1945). 

Art. 983 - Não estão sujeitos ao horário 
fixado no artigo n.0 976 os seguintes esta
belecimentos: 

a) - aquêles instalados rigorosamente no 
interior das estações aéreas e ferroviárias, 
das casas de diversões, com cobrança de 
iugresso e dos clubes legalmente constitui
dos, os quais deverão obedecer ao horário 
de funcionamento dos mesmos, inclusive nos 
dias excetuados desde que a atividade exer
cida tenha relação com qualquer dos ramos 
dO! comércio discriminados nas alineas 1 a 
33 do artigo 980. 

b> - as emprêsas de comunicações tele
gráficas, radiotelegráficas e telefônicas, os 
estúdios de rádiodifusão, os depósitos servi
dos por chaves ferroviárias, as agências e 
emprêsas de navegação ou de transporte de 
pessoas, o serviço de correio aéreo, o serviço· 
funerário, os hotéis, hospedarias e casas de 
pensão, os hospitais, clínicas e casas de saú
de e farmácias que poderão funcionar sem 
limite de horário; 

c) - os bancos e casas bancárias. (Art. 8.0 

do decreto-lei n. 0 313, de" 30-11-1945). 
Art. 984 - O horário de funcionamento 

dos estabelecimentos lotéricos, quando cons
ti.tuirem sede de agência da loteria federal. 
será das 8 às 18 h 30 nos dias úteis, corri 
exceção dos sábados em que poderão fun
cionar somente até as 15 horas. (Art. 9.0 · 

do decreto-lei n.0 313, de 30-11-45). 
Art. 985 - Para efeito do horário de fun

cionamento ficam estabelecidas as seguinte~ 
classes de salões de barbeiros e cabeleireiros. 
e de institutos de beleza: 

I - classe «A». 
II - classe «B». (Art. 1.0 da lei n.0 4.132 

de 3-12-1951). 
§ 1.• - A classificação será feita median

te requerimento e poderá ser realizada em 
qualquer tempo. (§ 1.0 do art. 1.0 da lei n.• 
4.132, de 3-12-1951). 

§ 2.• - Na falta de requerimento, os sa
lões de barbeiros e cabeleireiros e institutos 
de beleza serão considerados da classe «A». 
(§ 2.0 do art. 1.9 da lei n.0 4.132, de 3-12-1951). 

Art. 986 - Os salões de barbeiros e cabe
leireiros e institutos de beleza da classe «A» 
localizados no perímetro da primeira subdi
visão da zona urbana, sàmente poderão fun
cionar nos dias úteis das 8 h 30 às 19 horas,. 
exceto aos sábados em que o horário de 
funcionamento será das 8 às 13 horas. (Art. 
2.0 da lei n.• 4.132, de 3-12-1951). 

Parágrafo único - Os salões de barbeiros 
e cabeleireiros e institutos de beleza da clas
se «A» localizados fora do mencionado peri
metro, sàmente poderão funcionar nos dias 
úteis, das 8 h 30 às 19 horas, com exceção 
das segundas-feiras em que o horário de 
funcionamento sertl. daH 1:! h 30 às 19 horas. 
( § único do art. 2.0 da lel n.0 4.132, de .... 
3-12-1951). 

Art. 987 - Os salões de barbeiros e cabe
leireiros e Institutos de beleza da classe «B», 
qualquer que seja a sua localização, sàmente 
poderão funcionar, nos dias úteis, das 14 às: 
24 horas. (Art. 1.0 da lei n.0 4.803, de .... 
26-9-1955). 



Art. 988 - Os salões de barbeiros e ca
beleireiros e institutos de beleza, localiza
dos no interior de clubes e casas de diver
sões,. desde que sejam para uso privativo dos 
associados e frequentadores respectivamente, 
e que não dêem para a via pública ou luga
res de acesso livre, terão o horário de fun
donamento dos estabelecimentos congêneres. 
(Art. 4. 0 da lei n.0 4.132, de 3-12-1951). 

Parágrafo único - Nas casas de diver
sões, os salões de barbeiros e cabeleireiros e 
institutos de beleza, que não estiverem lo
calizados na parte onde o acesso somente é 
permitido mediante pagamento de ingresso, 
ficam sujeitos ao regime estatuído no art. 
·985. (§ único, do art. 4.0 da lei n.0 4.132, 
de 3-12-1951). 

Art. 989 - Os salões de barbeiros e cabe
leireiros e institutos de beleza, localizados 
no interior de hotéis, desde que sejam para 
uso privativo dos hóspedes e que não dêem 
para a via pública ou lugares de acesso 
livre poderão funcionar das 8 às 24 horas, 
com turmas de revezamento. (Art. 4.• da 
lei n.0 4.803, de 26-9-1955). 

Art. 990 - Nos feriados civis e religiosos, 
-que coincidirem com sábado ou segunda-fei
ra, os salões de barbeiros e cabeleireiros e 
institutos de beleza em geral poderão fun
cionar das 8 às 12 horas. (Art. 5.0 da lei 
n.0 4.132, de 3-12-1951). 

Parágrafo único - O mesmo horário será 
observado em relação ao segundo e seguin
tes feriados quando os houver consecutivos. 
(§ único do art. 5.0 da lei n.• 4.132 de 
3-12-1951). 

Art. 991 - A infração de qualquer das 
disposições desta consolidação será punida 
com a multa .de Cr$ 200,00 a Cr$ 1.000,00, 
cobrável il!.diéialmente, nos têrmos da le
gislação municipal. (Art. 6.• da lei n.0 4.132, 
de 3-12-1951). 

Parágrafo único - Será cassada a licen
ça de funcionamento dos salões de barbeiros 
e cabeleireiros e institutos de beleza que, no 
mesmo ano, forem punidos, pela mesma fal
ta, mais de três vêzes. (Parágrafo único do 
art. 2.' da lei n.0 4.803, de 26-9-1955). 

Art. 992 - As disposições desta consolida
ção se aplicam à zona compreendida pela 
subprefeitura de Santo Amaro. (Art. 7.• da 
lei n.0 4.132, de 3-12-1951). 

Art. 993 - Os salões de engraxate, ane
xos aos salões de barbeiros, cabeleireiros, e 
similares, poderão funcionar, nos horários 
estabelecidos nos artigos n.0 986 e seguintes, 
obedecidas, quanto ao regime de trabalho, 
as determinações da legislação federal em 
vigor. (Art. 1.• da lei n.0 3.976, de 12-12-1950). 

Art. 994 - Os salões de engraxate ficam 
.subordinados às mesmas regras estabeleci
das no art. 985. <Art. 12 do decreto-lei n.• 
313, de 30-11-1945). 

§ 1.• - Para que possam funcionar os sa
lões de engraxate, devem estar isolados, por 
qualquer forma, dos salões de barbeiros, ca
beleireiros e similares. ( § 1. • do art. 1.0 da 
lei n.0 3.976, de 12-12-1950). 

§ 2.0 - Será licito aos engraxates devida
mente licenciados exercer sua profissão nas 

ruas e logradouros públicos aa cidade. (§ 2.• 
do art. 1. • da lei n.0 3.976, de 12-12-1950). 

Art. 995 - E' proibido fora do horário 
normal: 

a) - praticar ato de compra e venda; 
bl - manter abertas ou semicerradas as 

portas do estabelecimento, ainda quando 
dêem acesso ao interior do prédio e êste sirva 
àe residência ao responsável; 

c) - manter iluminação dentro das lojas,· 
salvo quando o interior das mesmas puder 
ser examinado visualmente por quem se 
achar do lado de fora; 

d) - vedar por qualquer meio a visibili
dade do interior do estabelecimento, quando 
êste estiver fechado apenas ·por porta envi
draçada interna. (Art. 13 do decreto-lei n.0 

313, de 30-11-1945). 
Parágrafo único - Não se considera in

fração a abertura de estabelecimento para 
lavagem ou limpeza, ou quando o responsá
vel, não tendo outro meio de se comunicar 
com a rua, conservar aberta uma das por
tas de entrada para e1'eito de embarque e 
desembarque de mercadorias, durante o tem,. 
po estritamente necessário à efetivação dos 
mencionados atos. (Parágrafo único do art. 
13 do decreto-lei n.• 313, de 30-11-1945). 

Art. 996 - Mediante licença especial os 
estabelecimentos comerciais poderão funcio". 
nar fora do horário normal, nas seguinted 
épocas: · 

a) - por ocasião do carnaval, festa de· 
Santo Antônio, São João e São Pedro e co" 
memoração de finados exclusivamente para 
o comércio de mercadorias peculiares, se~ 
limite de horário; , 

b) - durante o mês de dezembro, para 
o comércio de mercadorias de qualquer es-, 
pécie, das 18 h 30 às 22 horas diàriamente, 
e das 18 h 30 às 20 horas nas vésperas de 
Natal e Ano Bom. (Art. 1.• da lei n.0 4.435, 
de 28-11-1953). 

§ 1.0 - A exclusão dos domingos, feriados 
nacionais, feriados locais e dias santos de 
guarda, segundo os usos locais, não preva
lecerá, desde que o estabelecimento, pela 
sua natureza, possa ser enquadrado no caso 
do artigo 982. ( § 1.0 do art. 15, do decreto
lei n.• 313, de 30-11-1945). 

§ 2.0 - A licença especial poderá ser ex
tensiva aos salões de barbeiros e cabeleirei
ros, institutos de beleza e salões de engra~ 
xate, durante as festividades referidas na 
letra «b» dês te artigo. ( § 2.0 do art. 15, do 
decreto-lei n.0 313, de 30-11-1945). 

Art. 997 - As licenças extraordinárias e 
a licença especial referidas neste capitulo 
são as mesmas que constam das tabelas «b», 
"c" e "d" anexas ao ato n.0 1.083, de 16 de 
maio de 1936, correspondente à licença ex
traordinária de dias excetuados à de do
mingos e feriados. (Art. 16 do decreto-lei n.• 
313, de 10-11-1945). 

Art. 998 - Não constitui infração do ar
tigo 976 o estabelecimento que fôr encon
trado funcionando fora do horário normal 
para o efeito de mudança, balanoo ou ar
rumação, desde que, quanto às duas últi
mas eventualidades, seja observada rigoro
samente a proibição expressa na letra «h» 



;. do artigo 995. (Art. 17 do decreto-lei n.0 313, 
lei n.0 313, de 10-11-1945). 
· Parágrafo único - A comprovação das 
operações mencionadas neste artigo será fei
ta com o instrumento da licença especial a 

·· que se refere a tabela «f» do ato n.• 1.083, 
de 16 de maio de 1936. ( § único do art. 17 do 
decreto-lei n.0 313, de 10-11-1945). 

Art. 999 - As disposições desta consolida
ção aplicam-se à zona compreendida pela 
Subprefeitura de Santo Amaro. (Art. 18 do 
decreto-lei n.0 313 de 10-11-1945). 

Art. 1.000 - Na zona rural os estabeleci-
• mentos comerciais não ficam sujeitos ao 

disposto no artigo 976, podendo funcionar 
sem limite de horário. (Art. 19 do decreto

. 313, de 10-11-1945). 
Art. 1.001 - As licenças ordinárias, extra

ordinárias e especiais serão obrigatoriamen
, te afixadas em lugar visível no estabeleci-

mento. (Art. 23 do ato n.0 1.083 de ..... . 
16-5 -193•8). 

Parágrafo único - Os estabelecimentos 
licenciados para funcionamento fora do ho

~· rário normal, deverão, também, afixar em 
·· lugar visível, por meio de cartaz de 50x65 
,, em o horário de trabalho de cada empre
f gado, de acôrdo com a legislação federal e 
i estadual vigente. (Parágrafo único do art. 23 
!'' do ato 1.083, de 16-5-1936). 
· Art. 1.002 - A infração das disposições 

dêste Capitulo será punida com a multa de 
Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros) a Cr$ .... 
10.000,00 (dez mil cruzeiros), conforme a gra
vidade da falta. (Art. 4.0 da lei n.• 4.345, 
de 7-1-1953). 

Parágrafo único - Será cassada a licença 
de funcionamento ao estabelecimento que, 
no mesmo ano, fôr punido, pela mesma fal
ta, mais de três vezes. (§ único do art. 4.0 

da lei n.0 4.345, de 7-1-1953). 
Art. 1.003 - O desacato a qualquer agen

te fiscal, quando no exercício de suas fun
ções, sujeita o infrator à multa de Cr$ 50,00 
a Cr$ 2.000,00, sem prejuízo do procedimneto 
policial e criminal cabível. (Art. 21 do de
creto-lei n.0 313, de 10-11-1945). 

CAPíTULO VII 

COMÉRCIO AMBULANTE 

Art. 1.004 - O comércio ambulante nas 
vias e logradouros públicos do Município só 
será permitido aos negociantes devidamente 
licenciados. (Art. 1.0 , ato n.• 1.115, de .... 
13-6-1936). 

Art. 1.005 - As licenças serão concedidas 
·por intermédio da Divisão de Rendas Diver
sas no Departamento da Receita. (Art. 2.•, 
ato 1.115-36; artigo 7.0 , decreto-lei 347, de 
13-2-1946). 

Art. 1.006 - Para obtenção da licença o 
interessado deverá preencher as seguintes 
formalidades: 

a) - entregar, na repartição competente 
a ficha de inscrição, de acôrdo com o mo~ 
dêlo oficial; 

b) - apresentar no ato da inscrição duas 
fotografias de frente de. 3x4 em; 

c) - assinar ou pedir a alguém que as
sine a rôgo, a ficha de inscrição; 

dl - apresentar carteira de identidade 
fornecida pela Divisão de Fiscalização do 
Serviço Doméstico, do Departamento Muni
cipal de Higiene; 

e) - pagar emolumentos de Cr$ 30,00, em 
e5tampilha municipal, que será aposta no 
cartão da licença, e mais a taxa de regis
tro e fiscalização; 

f) - mediante guia da Secção de Fiscali
zação, obter na Divisão de Saúde do De
partamento Municipal de Higiene, atestado 
de que não sofre de moléstia contagiosa 
infecto-contagiosa ou repugnante; ' 

g) - o interessado deverá obter do Ser
viço Sanitário do Estado atestado do qual 
conste não haver impedimento para o exer
cício do comércio, sempre que se tratar de 
gêneros destinados à alimentação; 

h) - pagar contra recibo, na Subdivisão 
de Pesos e Medidas, a taxa correspondente, 
quando fôr o caso; 

i) - apresentar atestado de antecedentes, 
passado pela repartição policial competente. 
(Art. 3.0 , ato 1.115-36, art. 1.•, decreto n.• 381, 
de 20-12-1946). 

Parágrafo único - Poderá ser negada a 
licença, desde que, a juizo da administração, 
considerados seus antecedentes os interes
sados não se recomendem ao gênero de co
mércio referido. (Art. 1.0 , § único, decreto
lei n.0 381-46). 

Art. 1.007 - Mediante a apresentação dos 
documentos enumerados no artigo anterior, 
serão fornecidos ao interessado o cartão de 
licença, pessoal e intransferível, e uma cha
pa numerada, cujo número constará tam
bém do cartão. (Art. 4.0 , ato 1.115-36). 

Parágrafo único - O cartão de licença 
deverá estar sempre em poder do ambulante, 
para ser exibido aos encarregados da fisca
lização quando solicitados, e a chapa será 
colocada em lugar bem visível, na cesta, ta
buleiro ou quaisquer outros continentes usa
dos pelos ambulantes para condução de 
mercadoria. (Art. 4.0 , § único, ato 1.115-36). 

Art. 1.008 - Será facultado aos ambulan
tes de frutas, peixes, cebolas, alhos, batatas, 
aves e ovos o pagamento diário dos emolu
mentos, segundo o determinado na tabela 
anexa ao artigo 904, ressalvadas as disposi
ções do artigo 1.006, itens "d", "f" e "1", os 
dois últimos quando fôr o caso. (Art. 5.0

, ato 
1.115-36). 

Art. 1.009 - Só poderão ser usados pelos 
ambulantes sinais audíveis que não pertur
bem o sossêgo público, de tipo previamente 
aprovado pela Prefeitura. (Art. 6.0 , ato _ . 
1.115-36). 

Art. 1.010 - Os ambulantes já licenciados 
no exercício anterior deverão renovar a li
cença até 31 de janeiro, na forma dos ar
tigos anteriores. (Art. 7.0 , ato 1.115-36). 

Art. 1.011 - O comércio ambulante, salvo 
o de carne, leite e pão, só será permitido den
tro do horário normal de funcionamento dos 
estabelecimentos comerciais. (Art. 8.0

, ato 
1.115-36). 

§ 1.0 - 0 comércio de aves e ovos e ou
tros que digam respeito à alimentação pú-



blica será também permitido nos domingos 
e dias feriados às mesmas horas dos dias 
úteis. (Art. 8.0 , § único, ato 1.115-36). 

§ 2.0 
- Aos infratores, no caso de reinci

dência, será aplicada a pena de apreensão 
da mercadoria r:ara satisfação da multa. 
(Artigo 2.0

, lei 1.818, de 3-10-1914). 
Art. 1.012 - Os ambulantes que forem en

contrados sem o necessário cartão de licen
ça, serão multados em Cr$ 150,00 e terão 
apreendidas as mercadorias. (Artigo 9.0 , ato 
1.115-36). 

§ 1.• - As mercadorias apreendidas serão 
removidas para o Depósito Municipal e de
volvidas somente após a regularização do li
cenciamento e pagamento das despesas de
correntes da apreensão e depósito, além da 
multa. (Art. 9.•, § 1.•, ato 1.115-36). 

§ 2.• - Não regularizando o interessado 
a sua situação nos têrmos do parágrafo an
terior, serão as mercadorias, dentro de 8 dias 
contados da apreensão, vendidas em leilão, 
para a cobrança da multa e demais despesas, 
salvo deterioráveis, cujo prazo para destino 
será de 24 horas. (Art. 9.0 , § 2.•, ato 1.115-36). 

§ 3. 0 
- As mercadorias apreendidas que 

apresentarem vest!gios de deterioração serão 
inutilizadas a critério do diretor do Depar
tamento. (Art. 9.0 , § 3.0 , ato 1.115-36). 

Art. 1.013 - Não será permitido o comér
cio ambulante dos seguintes artigos: 

al - medicamentos ou quaisquer outros 
produtos farmacêuticos; 

bl - aguardente ou quaisquer outras be
bidas alcoólicas; 

c) - jóias e relógios; 
d) - gasolina, querosene ou quaisquer 

substâncias in{.lamáveis ou explosivas, salvo 
«lança-perfumes», por ocasião do carnaval; 

e) - pastéis, doces, balas e outras gulo
seimas, desde que não estejam protegidos 
por envoltórios rigorosamente impermeáveis. 
(Art. 10, ato 1.115-36). 

Art. 1.014 - São isentos do impôsto de li
cença os vendedores de jornais quando me
nores de 18 anos. (Art. 11, ato 1.115-36). 

Art. 1.015 - Os vendedores ambulantes de 
frutas, verduras, ovos, aves vivas, leite, quei
jos e outros latic!nios, amendoim, pipoca, bis
coitos e semelhantes, caldo de cana, cereais 
e outros produtos de pomicultura e horticul
tura, ficnm isentos de todos e quaisquer im
postos e emolumentos municipais a que pos
sam estar sujeitos em razão dessa atividade. 
(Art. 1.0

, decreto-lei 256, de 24-8-1944). 
Parágrafo único - Para que possam go

zar de isenção concedida neste artigo, os 
beneficiários deverão provar que cumpriram 
as exigências e formalidades do decreto-lei 
estadual n.0 13.859, de 29 de fevereiro de 
1944. (Art. 1.0

, § 1.•, decreto-lei n.• 256-44). 
Art. 1.016 - As isenções referidas no ar

tigo anterior serão concedidas independente
mente de requerimento. (Art. 2.0 , decreto
lei 256-44). 

CAPíTULO VIII 

DOS INFLAMAVEIS E EXPLOSIVOS 

SECÇÃO I 

DA INSTALAÇÃO DE APARELHOS AUTO
MATICOS PARA O FORNECIMENTO DE 

GASOLINA AOS AUTOMOVEIS 

Art. 1.017 - Fica a Prefeitura autorizada 
a conceder licença, sem importar em privi
légio, para a instalação, no Munic!pio, de . 
bombas para o fornecimento de gasolina am; 
automóveis. (Art. 1.• da lei n.o 2.545, de 
10-10-1922). 

Parágrafo único - O tipo dessas bombas 
dependerá de aprovação da Prefeitura, e, 
em caso algum, poderão os aparelhos ser uti
lizados para fim diferente. (Lei n.o 2.545, 
de 10-10-1922). 

Art. 1 018 - Os lugares para as instala
ções dos aparelhos nas ruas e praças serão 
indicados pela Prefeitura, ficando o contra
tante obrigado a mudar a instalação den
tre da mesma praça, passeio ou rua, ou 
retirá-la tôdas as vezes· que por qualquer 
motivo de interêsse público ou razões de es
tética ou de tráfego, isto se tornar neces
sário, a juízo da Prefeitura, correndo as 
despesas por conta exclusiva do contratante, 
sem direito a indenização alguma. (Art. 2.~ 
da lei n.' 2.245, de 10-10-1922). 

Art. 1.019 - Nenhuma licença será conce" 
dida para a instalação e exploração de apa
relhos para a venda de gasolina nas vias 
públicas, sem prévia concorrência pública. 
(Art. 1.• do ato n.o 198, de 27-6-1931). 

Art. 1.020 - A concorrência, para os fins 
do artigo anterior, versará sôbre uma taxa 
de inicio de comércio. (Art. 2.' do ato n.• 
198, de 27-6-1931). 

§ 1.0 - Será escolhida a proposta que 
melhor taxa oferecer. (Ato 198, de 27-6-1931). 

§ 2.0 - No caso de propostas iguais, o 
prefeito optará livremente. (Art. 3.0 do ato n.• 
198, de 27-•8-1931). 

Art. 1.021 - Não poderão ocupar pontos 
contiguos que o contratante ou contratantes 
que fornecerem gasolina da mesma marca 
ou procedência. (Art. 3. • da lei n.o 2.545, de 
10-10-1922). 

Art. 1.022 - Tôdas as instalações proje
tadas deverão ser previamente submetidas à 
aprovação da Prefeitura. (Art. 4.9 da lei n.• 
2.545, de 10-10-1922). 

Art. 1.023 - Os depósitos de gasolina se~ 
rão subterráneos e de capacidade estipula
da pela Prefeitura, não podendo levantar-se 
sôbre o solo outra instalação que não a da 
bomba, propriamente dita, que, quando na 
via pública, a Prefeitura poderá determinar 
seja também esta colocada em subterrâneo. 
Tôdas as instalações, em todo o tempo, de
verão manter-se em perfeito estado de con" 
servação e pintura, dispondo as bombas . de 
aparelhos registradores do fornecimento de 
gasolina, devidamente selados e aferidos pe
la Prefeitura. (Art. 5.0 da lei n.0 2.545, de 
10-10-1922). 

Art. 1.024 - Qualquer dano no sêlo ou 
qualquer irregularidade na medida deverá 
ser imediatamente comunicado à Prefeitura 
para nova aferição da medida e colocação de 



novo sêlo. (Art. 6. • da lei n.• 2.545, de 
10-10-1922). 

Parágrafo único- Enquanto não fôr feita 
a aferição e colocado o novo sêlo, a bomba 
não poderá funcionar, sob pena de cada 
fornecimento feito ser considerado uma in
fração e passível da multa de Cr$ 50,00 (Lei 
n.• 2.545, de 10-10-1922). 

Art. 1.025 - Os aparelhos deverão ser mu
nidos de um registrador contínuo que mar
que a quantidade de litros de gasolina ven
dida de modo a facilitar a fiscalização da 
Prefeitura. (Art. 7.• da lei n.• 2.545, de 
10-10-1922). 

Art. 1.026 - Os contratantes deverão ter 
permanentemente em der:ósito a quantidade 
de gasolina arbitrada pelo prefeito a que 
fôr necessária para o consumo de um mês, 

. salvo caso de fôrça maior, a juizo da Pre-
feitura. (Art. 8.0 da lei n.0 2.545, de ..... . 

. 10-10-1922). . 
Art. 1.027 - O suprimento dos depósitos 

subterrâneos será feito por meio de carros-
. tanques ou de tambores de ferro que per

manecerão sôbre os veículos que o transpor
tarem, devendo ambos os sistemas reunir 
as condições de segurança necessária, e 

. adar:tar-se perfeitamente ao depósito sub

. terrâneo por meio de tubos de borracha re
forçados e protegidos na extremidade por 

· telas metálicas. (Art. 9. • da lei n. • 2.545, 
de 10-10-1922). 

Art. 1.028 - O tipo dos carros-tanques que 
· forem adotados para os serviços das bombas 
será igualmente submetido à aprovação da 
Prefeitura. (Art. 10.0 da lei n.0 2.545, de .. 
10-10-1922). 

Art. 1.029 - A licença para a instalação 
de bombas para a venda de gasolina se con
sidera prorrogada por prazo indetermina
do, podendo, porém, o prefeito, a qualquer 
tempo cassar a referida licença, na confor
midade com o estabelecido no art. 1.018, des
ta consolidação. (Art. 2.• da lei n.• 2.545) 
(Art. 1.0 , da lei n.0 2.903, de 20-8-1925, e 
Art. 2.• do ato n.• 117, de 13-3-1931). 

Art. 1.030 - O contratante ficará sujeito 
ao pagamento das taxas de reposição de 
calçamento, passeios e outras obras, em con
sequência das instalações dos aparelhos, de 
acôrdo cnm as posturas municipais vigentes. 
(Art. 12 da lei n.• 2.545, de 10-10-1922). 

Art. 1.031 - Para o não cumprimento de 
quaisquer das disposições da presente lei, por 
parte do contratante, a Prefeitura estabele
cerá no contrato multas, segundo a gr,wi
.dade da contravenção, até ao máximo 1e 
•.Cr$ 300,00, com garantia do depósito de que 
trata o artigo seguinte. C Art. 14 d'l. lei n., 
2.545, de 10-10-1922). 

Art. 1.032 - Para garantia do fiel cum
primento das disposições da presente lei por 
cada bomba que instalar, o contratante de
positará no Tesouro Municipal a quantia de 
Cr$ 1.000,00, em moeda corrente brasileira, 
ou em tltulos da Câmara Municipal de São 
Paulo, ao par, depósito êsse que será devol
vido ao terminar o prazo do contrato. 
(Art. 15 da lei n.0 2.545, de 10-10-1922). 

Parágrafo único - Quando êsse depósito 
flir atingido, em consequência da imposição 

de multas, deverá ser integralizado dentro do 
prazo de 48 horas da intimação feita ao 
contratante, sob as :r:enas do art. 1.031, in
fine. (Lei n.• 2.545, de 10-10-1922). 

Art. 1.033 - Os proprietários de bombas 
de gasolina, instaladas no interior de es
tabelecimentos particulares, e que se d<osti
nem ao uso exclusivo do proprietário, ficam 
isentos do contrato e ·caução, a que se refe
rem os arts. 1031 e 1032 desta Consolida
ção. (Art. 5.• do ato 59, de 16-1-1931, e ato 
n.• 59, de 16-1-1931, e art. 1.0 do ato n.0 117, 
de 13-3-1931). 

Art. 1034 - As casas de comércio devida
mente licenciadas, que se acharem situadas 
em ruas ou praças suficientemente espaçosas 
e que possuam bombas de tipo aprovado 
pela Prefeitura, instaladas internamente, po
derão vender gasolina aos automóveis na via 
pública, com uma pequena instalação exter
na, na gula do passeio, ou elevada, desde 
que niío perturbe o trânsito e não ofenda 
a estética, a juizo d!t P~>efeitura. Art. 16 da 
lei n. • 2.54B, de 10-10-1022), 

Art. 1.035 - Os aparelhos colocados ex
ternamente sôbre o passeio, destinados ao 
fornecimento de gasolina, não poderão distar 
menos de quinhentos metros, um do outro, 
medidos pelas guias dos passeios, quando 
nas ruas. (Art. 20 da lei n. • 2.545, ·de 
10-·10-1922). 

Art. 1036 - Nas praças, a Prefeitura po
derá conceder licença para mais de um 
aparelho fornecedor de gasolina, . desde que 
sejam de procedências diversas e atendendo 
às condições do tráfego e comodidade públi
ca. (Art. 21 da lei n.0 2.545, de 10-10-1922). 

Art. 1.037 - O contratante se obrigará a 
dar preferência à gasolina nacional, caso a 
mesma seja fabricada e desde que ela pos
sa concorrer com as de procedência estran
geira, em preço e qualidade. (Art. 22 da lei 
n.0 2.545, de 10-10-1022). 

Art. 1.038 - O contratante manterá junto 
a cada aparelho um empregado habilitado 
para o serviço. (Art. 23 da lei n.0 2.545, de 
10-10-1922). 

Art. 1.039 - As bombas colocadas na via 
pública, que, sem motivo justificado, deixa
rem de funcionar por espaço de seis meses, 
serão removidas pela municipalidade, caso 
o contratante, intimado pessoalmente ou por 
edital de trinta dias, não o fizer dentro de 
um mês. (Art. 24 da; lei n. 0 2.545, de 
10-10-1922). 

Art. 1.040 - Em cada bomba, durante ·o 
funcionamento à noite, será mantido um 
farol sempre aceso, com indicação do horá
rio em que funciona. (Art. 25 da lei n.0 

2.545, de 10-10-1922). 
Art. 1.041 - O contratante poderá explo

rar a concessão da licença por si, ou por 
emprêsa que organizar. (Art. 26 da lei n." 
2.545, de 10-10-1022). 

Art. 1.042 - A partir de seis meses da 
instalação do número de aparelhos que a 
Prefeitura julgar corresponder às necessid<t
des do consumo, em cada zona da cidade, 
tornará efetiva a proibição, na zona, do 
abastecimento de gasolina aos automóveis na 
via pública, despejada por meio de latas ou 



outro vasilhame, sob pena de multa de Cr$ .. 
50,00. (Art. 27 da lei n.0 2.545, de 10-10-1922). 

§ único - Dessa proibição a Prefeitura 
fará ciente aos interessados, por meio de 
editais, pela imprensa, durante sessenta dias. 
(Lei n.0 2.545, de 10-10-1922). 

Art. 1.043 - Em casos que a garantia da 
ordem pública possa exigir, a Prefeitura po
derá proibir o funcionamento de um ou de 
todos os aparelhos e mesmo requisitá-los 
pelo tempo que julgar necessário, não ca
bendo aos contratantes direito algum de 
indenização, além do aluguel proporcional ao 
custo de cada um quando sejam requisita
dos e passem a funcionar por conta da 
Prefeitura. (Art. 28_ da lei n.0 2.545, de .. 
10-10-1922). 

NOTA: -Os postos de serviço e de abas
tecimento para automóveis, bem como a 
instalação de bombas e de depósitos de ga
solina, no que se relaciona à localização, 
construç-ão, etc., deverão obedecer ao dis
posto no capítulo 5, 12 e 5-13-3, anexo à 
lei n.0 4.165, de 13-1-55. 

SECÇÃO 11 

DOS ENTREPOSTOS E DEPOSITOS DE 
INF!...AMA VEIS LíQUIDOS 

Art. 1.044 - Nos estabelecimentos do tipo 
a que alude o Código de Obras (capitulo 
5.131 da lei n.0 4.615, de 13-1-1955), é proi
bido: 

a) fumar, riscar fósforos, produzir qual
quer faisca Ol,J..-·Centelha; 

b) guardar ou armazenar cascos ou re
cipientes vazios, estopas, palhas, feno, etc., 
e de maneira geral qualquer material que 
não sejam os inflamáveis devidamente acon
dicionados. 

Parágrafo único - Na entrada do depó
sito dêste tipo deverá ser colocado o se
guinte aviso: «E' proibido fumar». (Art. 10 
do ato n.• 608, de 18-4-1934). 

Art. 1.045 - Em tôdo o depósito dessa 
classe e dêsse tipo, haverá igualmente liga
dos com a sala ou quarto de guarda, apare
lhos sinaladores de incêndios de sensibilidade 
comprovada em experiências oficiais deter
minadas pela Diretoria de Obras e Viação, 
na presença dos seus agentes autorizados, e 
a expensas do interessado ou interessados. 

O número de tais aparelhos e a sua loca
lização serão determinados pela mesma di
retoria. 

§ 1.0 
- A passagem do líquido para nível 

inferior será feita por meio de torneiras, sem 
escapamento e, para nível superior, por 
meio de bombas fixas sem vazamento. 

§ 2.0 - Se os líquidos forem armazenados 
em seu vasilhame de origem, este será man
tido inta.cto e perfeitamente conservado. 

§ 3° - Todo o vasilhame contendo infla
máveis deverá trazer externamente a desi
gnação da categoria a que pertence e a sua 
natureza. 

I - Os vasilhames contendo inflamáveis 

de 1.11 categoria, levarão uma listra vermelha 
inalterável, bem visível, com os seguintes di
zeres: "Benzina" (por exemplo) - 1.a cate
goria. 

II - Tratando-se de inflamáveis de 2." 
categoria, levarão uma listra azul com o sse~ 
guintes dizeres: «Aguardente» (por exemplo) 
- 2.a categoria. 

III - No caso de inflamáveis de 3.a ca
tegoria,• a listra será preta, e os di2leres: "Oleo 
de lubrificação» (por exemplo) - 3.a cate
goria. (Art. 13 do ato 608, de 18-4-1934). 

a) - Dos depósitos de carbureto de cálcio 
e a fabricação de acetileno. · 

Art. 1.046 -- Os recipientes de qualquer 
tipo para carbureto de cálcio devem ser de 
estanho, ferro, aço ou folha de flandres. 
Serão hermeticamente fechados e à prova 
de água ou umidade. , ·, 

Parágrafo único- :ll:stes recipientes deverãO·: 
ser examinados cuidadosamente de modo qué' 
todos se encontrem, quando armazenados 1 

nas condições acima. (Art. 36 do ato 608, de. 
18-4-1934). 

Art. 1.047 - E' proibido expor ao comér•. 
cio ou ter armazenado carbureto de cálcio',· 
que, ao contacto com água, produza acetile..lii 
no contendo porcentagem superior a 2% de' 
hidrogênio fosforado. (Art. 37 do ato 608; .. 
de 18-4-1934). ;, 

Art. 1.048 - Haverá na entrada do de.' 
pósito, em local visível o aviso seguinte:'.! 
Depósito de carbureto, entrada proibida, não~ 
use água em caso de incêndio. (§ 5.0 do ar-' 
tigo 38, do ato 608, de 18-4-1934). 

Art. 1.049 - Todos os recipientes, ou tam•' 
bores contendo carbureto de cálcio, devem 
ter visível a legenda: «Carbureto de cálcio 
- perigoso, conservar sêco.» 

Parágrafo único - O carbureto de cálcio 
sem o acondicionamento acima referido não 
poderá ser transportado ou negociado, fi
cando sujeito à apreensão pela fiscalização. 
(Art. 39, do ato 608, de 18-4-1934). 

Art. 1.050 - E' terminantemente proibido 
o emprêgo de acetileno em mistura tonante 
com o ar atmosférico ou oxigênio, sob qual
quer pressão ou proporção que seja. 

Parágrafo único - Esta proibição não é 
aplicável se as misturas tonantes forem pro
duzidas nos bicos dos maçaricos, ou nas pro
ximidades dos aparelhos empregados para 
~ua combustão. (Art. 42, do ato 608, de 
18-4-1934). 

Art. 1.051 - E' permitido o emprêgo e 
produção de mistura r.ontendo menos de 50% 
de acetileno com hidrocarburetos, óxido de 
carbono, hidrogênio ou gás inerte. (Art. 43, 
do ato 608, de 18-4-1934). 

Art. 1.052 - E' permitido o emprêgo de 
acetileno comprimido, desde que a 15° cen
tígrados a pressão não exceda: 

a) a 2 atmosferas quando puro; 
b) a 10 atmosferas, quando em misturas 

com óleos apropriados nas condições do ar
tigo anterior; 

c) a 15 atmosferas, quando dissolvido em 
acetona absorvida em substância porosa. 

Parágrafo único - A pressão não deverá 
ultrapassar a 25 atmosferas quando o ace
tileno estiver dissolvido em substância 



:·,porosa e a temperatura do conjunto atin
; gir 40° centígrados. (Art. 44 i • ato 608, de 
18-4-1934). 

Art. 1.053 - Os recipientes ou garrafas 
de ferro, contendo acetileno liquido ou dis
solvido, devem trazer a legenda: . - «Aceti-

· leno - comprimido, perigoso». 
§ 1.0 - :Ê:Sses recipientes deverão obedecer 

aos preceitos técnicos necessários, de modo 
a ficar afastado todo o perigo que possa 

·advir na sua manipulação e transporte. 
§ 2.0 - Essas garrafas ou recipientes de

vem ficar em lugar protegido e afastado da 
ação do sol, e de qualquer chama ou foco 
de calor. (Art. 45 do ato 608, de 18-4-1934). 

b) - Disposições diversas 
Art. 1.054 - Os g8radores devem ser ins

talados de preferência fora dos edificios e, 
quando no interior, em locais bem ventila
dps protegidos por um guarda corpo, de mo
do a ficarem isolados. 

§ 1.0 - Quando o aproveitamento dos ga
ses fôr feito dentro dos edifícios deverão 
eles ser previamente purificados. 

§ 2.0 - A manipulação e conserva dos 
~parelhos só deverão ser permitidas por pes
soas habilitadas. (Art. 67 do ato 608, de 
18-4-1934), 
,. Art. 1.055 - Nos geradores, o carbureto de 

.cálcio empregado deverá ser completamente 
absorvido, de modo que os resíduos retira
dos não mais possam produzir gases. (Art. 

i'6B do ato 608, de 18-4-1934). 
. Art. 1.056 - Sendo o conteúdo gasolina, 

'ou outro inflamável de uso doméstico, tole
:ra-se aos particulares conservar a quantidade 
! máxima de 200 litros, desde que seja conti
~.do em tambores de aço, providos de tampões 
t'rosqueados e de bombas portáteis apropria-

l·.,d· as para retirada do líquido, se localizado 
~fora do edifício. (Art. 69 do ato 608, de 
18-4-1934). r Art. 1.057 - Não são considerados depó

~s. !tos de inflamáveis os reservatórios e a~tC?
félaves empregados na fusão de matena1s 
kgordurosos, fábricas de velas, sabões, etc. 
J«netoyage» a sêco, bem como os tanques de 
~.g.asol.ina, essencia, alcool, que fazem parte 
~integrante dos motores de explosão ou com
~:bustão interna, ou qualquer parte em que 
gestejam instalados, salvo se em más condi
lições de segurança. (Art. 70 do ato 608, de 
NS-4-1934). 
( Art. 1.058 - Os inflamáveis líquidos coni .. tidos em bisnagas, pequenos recipientes, de
l>•vidamente acondicionados em caixas, etc., 
~deverão. satisfazer às exigências dêste capi
:·tulo Iio que lhes fôr aplicável. (Art. 71 do 
fato 608, de 18-4-1934). 
i. Art. 1.059 - Todos os depósitos de infla
imáveis ficam sujeitos a vistorias previstas 
' em lei, bem como ao pagamento anual das 
rtaxas correspondentes. (Art. 72 do ato 608, 
t de 18-4-1934). 
r; Art. 1.060 - Nos tanques, quando visita-
1• dos por necessidade de limpeza ou de con
~~ serto, serão observados no serviço os pre-

j'. celtas e requisitos exigidos pela técnica com 
· o emprêgo de máscaras e apetrechos de 
. modo a evitar acidentes que possam ser 

causados por omissão das necessanas cau
telas. (Art. 74 do ato 608, de 18-4-1934). 

Art. 1.061 - Os proprietários de estabe
lecimentos, que tenham inflamáveis em de
pósitos, deverão requerer ao prefeito, anual
mente, o respectivo alvará de licença, que 
será expedido pela Divisão de Fiscalização 
Industrial do Departamento de Serviços Mu
nicipais, desde que os interessados estejam 
quites com o Fisco Municipal e os depósitos 
em condições de serem licenciados. (Art. 7i> 
do ato 608, de 18-4-1934). 

Art. 1.062 - íl:sses alvarás deverão ficar'' 
sempre nos locais dos depósitos, à disposi
ção e à vista dos fiscais da municipalidade. 
(Art. 76 do ato 608 de 18-4-1934). 

Art. 1.063 - Para que as casas comerciais 
possam ter em disponibilidade inflamáveis e 
explosivos de seu comércio, deverão as res
pectivas firmas registrar seus depósitos na 
Divisão de Fiscalização Industrial do Depar
tamento de Serviços Municipais, retirando a 
necessária licença. (Art. 77 do ato 608, de 
1&-4-1934). 

§ único - As quantidades máximas que 
puderem ser permitidas em depósito serão 
fixadas, tendo em vista sua categoria, lo
calização, condições de segurança, etc., a 
juízo da repartição comnet~nte. 

Art. 1.064 - A Prefeitura sollcit!trá da 
repartição competente a colocação de enca
namentos de água para incêndio nas pro
ximidades dos depósitos que julgar conveni
ente. (Art. 79 do ato 608, de 18-4-1934) . 

Art. 1.065 - Se a Prefeitura julgar con
veniente exigirá que os depósitos de infla
máveis de 1.0 e 2.0 tipos, sejam circundados 
por muros ou grades, assim como não per
mitirá que nos recintos do depósito fique 
localizada outra residência que não seja a 
do guarda. (Art. 80 do ato 608, de 18-4-1934). 

Art. 1.066 - As infrações de quaisquer 
disposições dêste ato serão punidas com mul
tas de Cr$ 50,00 a Cr$ 200,00, e do dôbro 
na reincidência. (Art. 81 do ato 608, de 
18-4-1934). 

§ único ·- Iguais penalidades serão im
postas aos proprietários dêsses estabeleci
mentos que impedirem as vistorias que de
vem ser feitas pelos agentes municipais, sem 
prejuízo de ser a licenç ade funcionamento 
já concedida, cassada pelo prefeito. (Art. 81 
do ato 608, de 18-4-1934). 

SECÇÃO 111 

DOS INFLAMAVEIS SOLIDOS 

Art. 1.067 - E' proibido armazenar, guar
dar ou manipular fitas cinematográficas em 
quantidades superiores a 10 bobinas ou ro
los de 100 metros por unidade, sem prévia 
licença da Prefeitura Municipal. (Art. 83 do 
ato 608, de 18-4-1934). 

Art. 1.068 - Em qualquer depósito de fi
tas cinematográficas é proibido fumar, acen
der lume de maneira geral, ter qualquer fon
te de calor capaz de produzir incêndio. (Art. 
86 do ato 608, de 18-4-34). 

Art. 1.069 - Para os depósitos de infla
máveis sólidos outros que as fitas cinemato-



gráficas, a Prefeitura Municipal se reserva 
o direito em cada caso, particular, de for
mular e exigir as medidas que julgar con
venientes para a segurança pública. (Art. 89 
do a to 608, de 18-4-1934). 

a) - Dos explosivos 
Art. 1.070 - Para todos os efeitos da pre

sento Secção, serão considerados <<explosivos» 
os corpos de composição química definida, 
·OU misturas de compostos químicos que, sob 
a ação do cal-or, atrito, choque, percussão, 
faisca elétrica, ou qualquer outra causa pro
duzam reações exotérmicas instantâneas, 
dando em resultado, formação de gases su
peraquecidos, cuja pressão seja suficiente 
para destruir ou danificar as pessoas ou a3 
coisas. (Art. 90 do ato n.0 608, de 18-4-1934). 

Art. 1.071 - Em tôda a extensão do Mu
nicípio de São Paulo, é expressamente proi
bido, sem prévia licença da Prefeitura Mu
nicipal fabricar, guardar, armazenar, ven
der ou transportar matérias explosivas de 
·qualquer espécie ou natureza. (Art. 93 do 
ato 608, de 18-4-1934). 

Art. 1.072 - A coexistência no mesmo de
pósito de explosivos de categorias diferentes 
fica ao critério da Prefeitura Municipal que 
determinará em cada caso particular, as 
quantidades referentes a cada categoria e a 
.sua localização dentro do referido depósito. 
(Art. 99 do ato 608, de 18-4-1934). 

Art. 1.073 - Nas portas, paredes exterio
res e dependência do depósito, haverá car
tazes com os seguintes dizeres: "Depósito de 
explosivos». (Item VII do artigo 104 do ato 
•608, de 18-4-1934). 

Art. 1.074 - Os depósitos serão exclusiva
mente destinados à guarda ou armazenamen
to dos explosiyos; neles não será permitida, 
em partic~la:f a permanência de caixas ou 
caixões vazios, serragem, papéis soltos e ma
térias sujeitas à combustão espontânea. Item 
VIII, artigo 104 do ato 608, de 18-4-1934). 

Art. 1.075 - E' proibido, em todo depósito: 
fumar, riscar fósforos, fazer lume, soldar ou 
fazer conserto mecânico, manter qualquer 
fóco de caloria. (Item XI, artigo 104 do 
ato 608, de 18-4-1934). 

Art. 1.076 - O ingresso aos depósitos será 
proibido a menores e pessoas doentias: êle 
.só terá lugar de dia. (Item XII, artigo 104, 
do ato 608, de 18-4-1934). 

Art. 1.077 - Quando os pesos de explosi
vos armazenados fôrem inferiores ou iguais 
aos constantes do artigo precedente, os de
pósitos obedecerão às prescrições dos arts. 
1.073 a 1.076. (Art. 105 do ato 608, de 18-4-
1934). 

Art. 1.078 - Todo e qualquer explosivo 
será armazenado em vasilhame resistente e 
estanque levando cada um, em caracteres 
bem legíveis, a natureza do explosivo e o 
Eeu pêso liquido. (Art. 106 do ato 608, de 
18-4-1934). 

b) - Das fábricas de explosivos 
Art. 1.079 - Os edifícios destinados ao alo

jamento dos empregados, à administração ou 
gerência, aos escritórios e laboratórios, à usi
na geradora de energia, não poderão ser 
construidos por entre os edifícios destinados 
à fabricação propriamente dita, ao embar-

ricamento ou empacotamento, ao armazena
mento das pólvoras fabricadas e das maté
rias-primas. (Art. 108, ato 608, de 18-4-1934). 

Art. 1.080 - No que diz respeito ao pessoal·• 
empregado na fabricação, serão observadas 
as seguintes prescrições: 

I - O J:essoal das oficinas será em nú
mero o mais reduzido possível. 

II - Do pessoal das oficinas não poderão 
fazer parte os menores, os enfermos e as 
pessoas idosas. ' 

III - Os operários utilizarão vestuário la- . 
vado semanalmente e incombustivel. 

IV - Os calçados permitidos serão exclu
sivamente tamancos de madeira, desprovidos ·. 
de taxas de ferro e os sapatos «tenis» ou 
outros equivalentes. 

V - Os operários serão revistados ao en
trarem em serviço, de maneira a não per-' · 
mitir o ingresso clandestino de palitos fos
forados e isqueiros, bem assim como de todo' 
e qualquer objeto ou utensilio capaz de pro
duzir incêndio ou explosão. · 

VI - E' proibido aos operários deixarem 
atirados a esmo, pelo cnão, trapos engordu
rados, estopa suja, papéis e outros detritos. 
suscetíveis de inflamar-se espontâneamente.' 
(Art. 112 do ato n.0 608 de 1934). 

Art. 1.081 - Os edifícios destinados ao 
a.rmazenamento das matérias-primas obede
cerão à3 seguintes prescrições: 

I - haverá um edifício próprio para cada· 
matéria-prima; a distância separativa de edi~' 
fício a edifício será de 5 metros no mí
nimo. 

II - Os depósitos de matérias-primas se
rão exclusivamente destinados a tal fim; 
nêles não poderão permanecer sacos usados, 
barricas, etc.; 

III - Os sacos de nitrato, à medida que 
forem empregados, serão lavados, cuidadosa
mente empilhados em galpão separado, re
tirado a 20 metros de qualquer dependência 
da fábrica. (Art. 113 do ato 608, de 18-4-
1934). 

1 - Das fábricas de pólvoras clorotadas 
Art. 1.082 - As fábrica sde pólvoras clo

rotadas ou cromatadas obedecerão aos arti
gos referentes às fábricas de pólvoras pre
tas, e, outrossim, às seguintes disposições: 

I - As alavancas destinadas à desloca
ção dos barris de clorato serão exclusiva
mente de madeira de lei e resistentes; não 
devendo apresentar em tôda a sua exten
são qualquer peça metálica por mínima que 
seja. Ditas alavancas serão mantidas lim
pas de qualquer impregnação de cloratos e 
substituídas frequentemente. 

II - As oficinas serão regadas várias ve-. 
zes ao dia com água potável e por meio de 
regadores de zinco. 

III - Nas oficinas será proibido manipu
lar, guardar permanente ou temporàriamen
te trapos limpos ou sujos, palha, acessórios 
de madeira, papéis, jomaf.s, etc. 

IV - As barricas, servindo ao transporte 
dos cloratos, serão examinadas cuidadosa
mente, não devendo apresentar em tôda a 
sua extensão qualquer solução de continui
dade por onde possa vazar o produto. 

V - As quantidades máximas de cromato 



c clorato que poderão ser manipuladas dià
riamente em cada oficina serão determina
das pela repartição competente. Em caso 
de excesso, deverão ser aplicadas as regras 
referentes aos depósitos. (Art. 114 do ato 
608 de 18-4-1934). 

2 - Das fábricas de explosivos orgânicos 
Art. 1.083 - Nos edifícios destinados à fa

bricação propriamente dita, serão cumpri
das as seguintes prescrições: 

I - O piso será resistente, incombustivel 
e impermeável e mantido úmido de maneira 
permanente, evitando-se o mais possível, as 
poeiras de tôda a espécie. (Item IV do ar
tigo 116). 
li - Os sais muito sensíveis ao choque, 

tais como os fulminatos e os azotatos, só 
. poderão ser manipulados no estado úmido 
e sem emprêgo de objeto de metal, de por
celana ou de vidro. (Item V do artigo 116). 

III - Aos operários· será vedado o uso 
de anéis metálicos pulseiras, colares, etc. 
(Item VI do artigo 116). 

IV - Nas fábricas de espoletas, escorvas, 
cápsulas detonantes, etc., uma vez ultima
da a sua fabricação, tais produtos serão re
colhidos às caixas de madeira e nelas man
tidas imóveis por meio de serragem sêca. 
(Item VII do artigo 116 do ato 608, de 
18-4-1934). 

Art. 1.084 - Ditas fábricas obedecerão aos 
artigos precendentes de n.0 s 1.079 e 1.081 e às 
seguintes disposições: 

I - Nas fábricas de algodão-nitrado, pi
roxila, etc. será efetuada, após a terminação 
dos trabalhos, uma inspeção cuidadosa dos 
vigamentos internos, de maneira a remover 
qualquer partlcula de algodão ou celulose 
ali existente. (Item V do artigo 117). 
li - Na proximidade de cada oficina, ha

verá sempre, de prontidão, uma canalização 
de água com descarga e pressão suficientes, 
provida de mangueiras adequadas em bom 
estado de conservação. Uma turma especial 
de operários adestrados para tal fim, estará 
sempre de prontidão ao pé das referidas 
mangueiras para dar combate ao minimo 
começo de incêndio. <Item VIII do arti
go 117). 

III - O transporte de material de uma 
secção para outra só poderá ser feito por 
vagonetes em cuja construção entrará a ma
deira, ou outro material de pouca dureza. 
(Item IX do artigo 117). 

IV - Em todo o ediflcio destinado a uma 
fase qualquer da fabricação, é proibido fu
mar, riscar fósforos e acender lume. Os 

.. consertos mecânicos só poderão ser executa
dos com instrumentos ou ferramentas de 
qualquer metal de pouca dureza. (Item X 
do artigo 117). 

V - As misturas sulfonítricas a caminho 
das oficinas de nitração serão manipuladas 
por bombas de modêlo aceito pela repartição 
competente. Citem XI do artigo 117). 

VI - Na fabricação de ácido picrico se
rão afastados metais como chumbo, o ferro, 
o cobre, cujos picratos são muito sensíveis 
ao choque. As soluções fracamente ácidas 
serão manipuladas em recipientes de madei
ra; as soluções concentradas, em vasilhame 

de cimento esmaltado. (Item XII do artigo 
117 do ato 608, de 18-4-34). 

Art. 1.085 - No que diz respeito ao pes
soal empregado nas fábricas supra referi
das, serão observadas as seguintes prescri
ções: 

I - O pessoal das oficinas será em nú
mero o mais reduzido possível. 

II - Serão afastados de tais serviços os 
menores, os enfêrmos e as pessôas idosas. 

III - Na manipulação dos fenóis nitra
dos serão utilizadas máscaras apropriadas, 
de modêlo aceito pela repartição competente; 

IV - Após o trabalho, deverão os empre
gados tomar duchas e trocar de roupa bran
ca e de vestido. 

V - Ao pessoal trabalhando na prepara
ção de certos compostos, tais como: nitro
tuenos, nitrocresóis, ácido pícríco, nitro-ani
sol etc., deverá ser fornecido leite ao meio
dia e ao findar os trabalhos em quantidade 
previamente fixada pela autoridade sanitá
ria. 

VI - Os operários utflizarão vestuário la
vado semanalmente e incombustível. 

VII - Os calçados permitidos serão ex
clusivamente tamancos de madeira, despro
vidos de pregos de ferro, e sapato «tenis» 
ou outros equivalentes. Nas oficinas de 
secagem de nitro-celulose ou do algodão -
pólvora, os operários poderão usar exclusi
vamente chinelas de pano ou de borracha. 

VIII - Os operários serão revistados ao 
entrarem em serviço de maneira a não per
mitir o ingresso clandestino de palitos fos
forados, isqueiros e acendedores. 

IX - E' proibido aos operários deixarem 
atirados pelo chão, trapos engordurados, pa
péis, estopa e outros detritos suscetiveis de 
inflamar-se espontâneamente. (Art. 118 do 
ato 608, de 18-4-1934). 

Art. 1.080 - A edificação de fábricas de 
outras matérias explosivas e sua regulamen
tação, variando essencialmente conforme a 
natureza e quantidade dos produtos mani
pulados, a Prefeitura se reserva o direito em 
cada caso particular de fixar as condições 
principais da instalação e funcionamento 
das referidas fábricas. (Art. 119 do ato 608, 
de 18-4-1934). 

c - Do transporte de explosivos 
Art. 1.087 - O transporte de qualquer 

substância explosiva, se fará da seguinte 
maneira: 

al - Os volumes convenientemente co
bertos de modo a ficarem preservados do 
fogo, e acondicionados de maneira que se 
evitem choques ou atritos de metal contra 
metal; . 

b) - Qualquer ligação se fará por meio 
de cordas e não de correntes; 

c) - A condução só se fará por meio de 
veículos apropriados e do modêlo que hou
ver merecido a aprovação da repartição com
petente; 

d) - Os veiculas circularão lentamente, 
só podendo parar no local do destino, salvo 
caso de fôrça maior, e passarão pela zona 
central da cidade de meia-noite às cinco ho
ras, quando._ não fôr possível outro trajeto; 



e) - Em caso algum, porém, se efetuará 
o transporte sem licença da Prefeitura que 
poderá designar outra hora e outras con
dições; 

f) - Quando se empregarem dois ou mais 
veiculas cada um se conservará à distância 
de dez metros, pelo menos do outro; 

g) - Durante o serviço trarão os veículos 
uma bandeira vermelha, de dia, ou uma 
lanterna vermelha de segurança, à noite; 

hl - Aos condutores de veículos não se 
permitirá que fumem; 

il - As pessoas, por cuja conta se fizer 
o transporte, tomarão tôdas as medidas de 
cautela conveniEntes, em cada caso, para 
evitar acidentes. (Art. 120 do ato 608, de 
18-4-1934). 

SECÇÃO IV 

DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 1.088 - E' proibido: 
a) empregar dinamite, nitroglicerina ou 

outras substâncias explosivas, que não seja 
pólvora, na fabricação de fogos de artiflcio; 

b\ vender nas ruas e praças públicas 
produtos em cuja confecção entrem maté
rias explosivas e inflamáveis; 

c) usar buscapés, foguetes, rojões, mortei
ros e outros fogos que não sejam os de sa
lão. (Art. 121 do ato 608, de 18-4-1934). 

Art. 1.089 - Fica também proibido lançar 
ao ar balões com mechas de fogo. (Art. 122 
do ato 608, de 18-4-1934). 

Art. 1.090 - A Prefeitura poderá permi
tir que em festejos populares e com as de
vidas precauções, se queimem determinados 
fogos de artifício, com exceção daqueles a 
que se refere.-a. letra «a» do artigo prece-
dente. ..·· · 

§ 1.0 - Para êsse fim, os interessados de
positarão no Tesouro Municipal a quantia 
de Cr$ 1.000,00, para garantia dos danos que 
acaso se verificarem. 

§ 2.0 
- Se se constar dano e ocuber res

ponsabilidade aos depositantes, a caução não 
será restituída. (Art. 123 do ato 608 de 
18-4-1934). . 

Art. 1.091 - Pelo modo que a Prefeitura 
determinar, incumbirá aos ficais que forem 
designados : 

1.0 
- Velar pelo fiel cumprimento de tõ

das as disposições das leis e regulamentos 
municipais, sôbre os gêneros explosivos e in
flamáveis; 

2.0 
- Ins~Jecionar com frequência todos 

os estabelecimentos de explosivos e infla
máveis; 

3.0 
- Apresentar parte dos trabalhos a 

que procedem e, no fim de cada semestre, 
um relatório circunstanciado do serviço efe
tuado, propondo as medidas que entende
rem convenientes. (Art. 124 do ato 608, de 
18-4-1934). 

Art. 1.092 - Pelas infrações do disposto 
no presente capitulo, serão aplicadas multas 
de Cr$ 50,00 a Cr$ 200,00 e o dôbro nas 
reincidências. 

§ único - O prefeito poderá, além de 
impor a multa, cassar a licença para o fun-

cionamento da fábrica ou do depósito que 
não se mantiver de acôrdo com a presente 
consolidação. (Art. 125 do ato f.08, de .... 
18-4-1934). 

Art. 1.093 - Os depósitos de inflamáveis, 
bem como os postos para abastecimento de 
gasolina e produtos congêneres, poderão ter 
as suas licenças cassadas, embora pagos os 
impostos, quando as instalações não satisfi
zerem às exigências das legislações federal 
e estadual e às disposições das leis munici
pais vigentes sôbre o assunto. (Art. 22 do 
ato n.0 1.083, de 16-5-1936). 

Art. 1.094 - A guarda dos depósitos serâ 
confiada a pessoas que mostrem idoneidade 
para o exercício do cargo. (Art. 126 do ato 
n.O 608, de 18-4-1934). 

Art. 1.095 - As licenças de que trata o 
presente Capítulo só serão concedidas até 
que, dado o desenvolvimento da cidade, se 
devam exigir novas condições de Eegurança 
para o funcionamento das fábricas e depó
sitos de inflamáveis e explosivos. (Art. 127 
do ato 608, de 18-4-1934'). 

CAPíTULO IX 

DAS BANCAS PARA VENDA DE JORNAIS 
E REVISTAS 

Art. 1.096 - As bancas para venda de jor
nais e revistas podem ser instaladas: 

al - nos canteiros e refúgios de pedestres 
das praças e largos; 

b) - nas proximidades dos cruzamentos 
das ruas e avenidas, junto às guias dos 
passeios e a 5 metros da intersecção dos ali
nhamentos dos prédios. (Art. 1.0 do ato 822, 
de 13-3-1935). 

§ 1.0 - Nas praças, o número de bancas 
será determinado pela repartição competente 
do Departamento de Serviços Municipais, de 
modo a haver entre elas o espaço mínimo de 
25 metros. (Art. 1." § 1.0

, ato 822-35). 
§ 2.0 - Nas ruas e avenidas só será per

mitida a instalação de duas bancas em cada 
cruzamento de acõrdo com a letra "b" dêste 
artigo e situadas nas proximidades das es
quinas diagonalmente opostas. (Art. 1.0 § 2." 
ato 822-35). 

§ 3.0 - Nos pontos de paradas de bondes, 
as bancas serão localizadas nos limites da 
zona em que o estacionamento de veículos 
fôr proibido. (Art. '6.0 do ato 609, de ... , 
23-4-1934; art. 1.• § 3.0 , ato 822-35). 

§ 4.0 - Não será permitida a instalação 
de bancas nos passeios de largura inferior 
a 3 metros. (Art. 1.0 , § 4." do ato 822-35). 

Art. 1.097 - Nenhuma licença será conce
dida para a instalação a que se refere o 
art. 1.096', sem prévia concorrência pública. 
(Art. 2.0 , ato 822-35). 

§ 1.0 - A concorrência versará sôbre uma 
taxa mensal pela área a ser utilizada, cujo 
mínimo será estabelecido no respectivo edi
tal. <Art. 2.", § 1.0

, to 822-35). 
§ 2.0 - Será escolhida a proposta que me

lhor taxa oferecer. (Art. 2.0
, § 2.", ato 822-35). 

§ 3.0 - No caso de se verificarem pro-



postas iguais, será dada preferência ao con
corrente que provar ter exercido a venda de 
jornais e revistas, a qualquer título no lo
cal. (Art. 1.0

, lei 4.447, de 9-1-1954). 
§ 4.0 

- A disposição dêste artigo não se 
aplica às llcenças concedidas no ano de 
1934, que poderão ser revalidadas observadas 
as demais disposições do ato 822, de 1935, 
mediante o pagamento dos impostos e taxas 
da tabela em vigor. (Art. 2.0 , § 4.", ato 
822-35). 

§ 5.0 - Entre as bancas postas em con
corrência 1/3 (um têrço) será reservado a 
aleijados que entre si disputarão a conces
são, observada essa proporção pelas diversas 
zonas do Município cabendo à Prefeitura 
determinar quais as bancas que serão objeto 
desta concorrência. (Art. 2.0 , lei 4.447-54). 

§ 6.0 
- Não serão postos em concorrência 

os pontos acupados, de fato por jornaleiros 
há mais de 5 (cinco) anos desde que êste<> 
da submeterá o desenho da banca à apro
tam às normas da legislação vigente, fican
do sujeitos ao pagamento de taxas estabe
lecidas com base nas que pagam as bancas 
das imediações. (Art. 2.0 , lei 1.447-54). 

Art. 1.098 - li: vedada a concessão de mais 
de um ponto à mesma pessoa. (Art. 4.0 , 

ato 822-35) . 
Art. 1.099 - O autor da proposta escolhi

da submeterá o desenho da banca à apro
vação do Departamento de Serviços Muni
cipais, que poderá negar-lhe a aprovação ou 
exigir-lhe modificações, tendo em vista o 
lugar a ser ocupado, bem como as condições 
de tráfego, trânsito e estética. (Art. 5.0 , ato 
822-35). 

Art. 1.100 - Aprovado o modêlo da banca 
e pagar a taxa estabelecida pelo § 1.0 do 
art. 1.097, pela repartição competente, será 
expedido o competente alvará de licença. 
(Art. 6.0 do ato 822-35). · 

Art. 1.101 - A taxa inicial corresponderá 
ao mês do calendário em que fôr expedido 
o alvará de licença. As subsequentes serão 
pagas, adiantadamente, até o dia 5 de cada 
mês, sob pena de serem cobradas com o 
acréscimo de 10% e da cassação da licença. 
(Art. 7.0 , do ato 822-35). 

Parágrafo único - A licença para a ins
talação de qualquer banca ficará sem efeito, 
caso não comece a funcionar até 30 dias 
da data do despacho julgando a concor
rência. (Art. 7.0 , § único, ato 822-35). 

Art. 1.102 - Nenhuma modificação poderá 
ser feita nas bancas sem autorização da 
Prefeitura. (Art. 8.0 , ato 822-35). 

Art. 1.103 - A Prefeitura pode, a todo o 
tempo, determinar a remoção ou supressão 
das bancas concedidas, assistindo ao inter
ressado apenas direito à restituição do im
posto pago, correspondente ao tempo que 
faltar para o seu vencimento. (Art. 9.0 , ato 
822-35). 

Art. 1.104 - O licenciado explorará pes
soalmente o negócio e poderá ter empregados 
ou auxiliares. (Art. 10.0 , ato 822-35). 

Parágrafo único - O alvará a que se re
fere o art. 1.100 só será expedido depois de 

terem os concessionanos e seus empregados 
ou auxiliares apresentado atestado de vacina 
e de que não sofrem de moléstia contagiosa 
ou infecto-contagiosa. (Art. 10.0 , § único, 
ato 822-35) . 

Art. 1.105 - O licenciado, seus empregados 
ou auxiliares estão sujeitos às exigências es
tabelecidas vara os vendedores de jornais em 
geral. (Art. 11, ato 822-35) . 

Art. 1.106 - A licença concedida para a 
exploração das bancas é pessoal, Intransferí
vel e intransmissível, pelo que não pode o 
licenciado doar, vender, emprestar ou su
blocar o seu ponto de comércio, nem trans
miti-lo por morte (Art. 1.0

, lei 3.863, de 
5-4-1950). 

§ 1.0 - Ocorrido o falecimento do licen
ciado, poderá, não obstante, a viúva prosse
guir na exploração do ponto com os direitos 
e deveres anteriormentt- atribuídos àquele. 
(Art. 1.0 , § 1.0 , lei 3.863-50). 

§ 2.0 - Para suceder> ao espõso, deve a 
intereEsada fazer prova, dentro de trinta 
(30) dias, de pobreza 'legal, que anexará, 
juntnmont.o com a certidão de casamento ao 
requerimento em que solicita a concessão do 
ponto. (Art. 1.0 , § 2.", lei 3.863-50). 

§ 3.0 - Na hipótese do licenciado não 
deixar viúva, sucederá na exploração da 
banca o filho ou filhos menores, em idade 
do comércio ou expressamente autorizados 
para tal, até que haja o primogênito atin
gido a maioridade, após o que será o ponto 
respectivo pôsto em concorrência, gozando 
então, em igualdade de condições, o filho ou 
filhos, preferência para a obtenção do pon
to. (Art. 1.0 , § 3.0 , lei 3.863-50) 

§ 4.0 - No caso do parágrafo anterior 
fica assinado ao filho menor do licenciado 
ou a seu representante legal o prazo de ses
senta (60) dias para a apresentação do re
querimento de concessão do ponto, que de
verá ser instruido com a sua certidão de 
idade e com a do primogênito, se houver 
mais de um filho, e, ainda, com a autori
zação para o exercício de comércio, se ne
cessária. (Artigo 1.0 , § 4.0 , lei n.• 3>863-50). 

§ 5.0 - Os favores ora concedidos não se 
transmitem ao cônjuge ou descendentes de 
pessoa já beneficiada pelos mesmos. (Artigo 
1.o, § 5.0 , da lei 3. 863-50). 

Art. 1.107 -o licenciado é obrigado: 
a) - a manter a banca em bom estado 

de conservação e limpeza; 
b) - a conservar em boas condições de 

asseio suas imediações; 
c) - a não se recusar a expor à venda 

os jornais diários ou revistas nacionais que 
lhe sejam consignados. (Art. 13, ato 822-35). 

Art. 1.108 - É vedado aos vendedores de 
jornais e revistas ocupar os passeios, muros 
ou paredes com a exposição de suas merca
dorias. (Artigo 14, ato 822-35). 

Art. 1.109 - Por qualquer infração dêste 
capítulo ou leis e regulamentos municipais 
sôbre a matéria ora regulada, será aplicada 
a multa de Cr$ 50,00 a Cr$ 200,00, elevada 
ao dôbro na reincidência e de cassação da 
licença. (Artigo 15, ato 822-35). 



Parágrafo único - O titular da licença 
responderá perante a administração pelas 
falta de seus auxiliares ou empregados. (Ar
tigo 15, parágrafo único, ato 822-35). 

Art. 1.110 - Fica abolido o impôsto de 
estacionamento para venda de jornais, cria
do pela lei n.0 3.008, de 1926. (Artigo 16, ato 
822-35). 

Art. 1.111 - Aos concessionários das ban
cas de jornais e revistas que infringirem o 
disposto no artigo 234 do Código Penal, ex
pondo à venda, vendendo ou distribuindo 
publicações imorais ou pornográficas, a Pre
feitura aplicará as seguintes penalidades, 
quando as referidas bancas forem de con
cessão do Município: 

a) - fechamento da banca durante 10 
(dez) dias, na primeira infração, após veri
ficado o flagrante pelas autoridades com
petentes; 

b) - fechamento da banca durante 30 
(trinta) dias, na reincidência; 

c) - cassação definitiva da concessão da 
banca na terceira infração (Art. 1.0 , lei 
4.041, de 11-5-1951). 

Parágrafo único - A Prefeitura, atra
vés dos seus órgãos, competentes, em com
binação com o meritíssimo juiz de meno
res, tomará as providências cabíveis para a 
execução do que vem disposto neste artigo. 
(Artigo 2.0 , lei 4. 041-51). 

SECÇãO I 

DOS PAVILHõES ARTíSTICOS PARA 
VENDA DE JORNAIS, REVISTAS 

E FLORES 

Art. 1.112 '7' Fica o prefeito autorizado a 
conceder licenças para instalação, nos lar
gos e praças do Município, de pavilhões ar
tísticos destinados exclusivamente à venda 
de jornais, revistas e flôres. (Artigo 1.0 da 
lei n.• 2. 433, de 15-9-1921). 

Art. 1.113 - Os pavilhões serão de tipos 
aprovados pela Prefeitura, deverão satisfa
zer as mais rigorosas condições de estética 
e não poderão dificultar o trânsito nem 
impedir de qualquer forma a servidão dos 
logradouros públicos. (Artigo 2.0 da lei n.0 

2.433, de 15-9-1921). 
Art. 1.114 - As licenças serão dadas a 

título precário sem que constituam direito 
adquirido, monopólio ou privilégio dos con
cessionários, podendo ser revogadas a qual
quer tempo, sem direito a qualquer indeni
zação, ou restituição dos impostos ou taxas. 
(Artigo 3.0 da lei n.• 2.433, de 1921). 

Art. 1.115 - As instalações, remoções de 
um para outro ponto, ou a retirada defi
nitiva dos pavilhões, serão feitas à custa 
exclusiva dos concessionários, que perderão 
a propriedade de todo o material empre
gado na exploração em beneficio da muni
cipalidade, no caso de não obedecerem as 
exigências que lhes forem impostas por esta. 
(Artigo 4.0 da lei 2. 433, de 1921). 

Art. 1.116 - Os concessionários não po
derão sublocar os pavilhões sob pena de cas-

sação imediata da licençà, com perda da 
caução e do material empregado. (Artigo 
5.0 da lei n.O 2. 433, de 1921). 

Art. 1.117 - Os concessionários pagarão as 
taxas que forem arbitradas pela Prefeitu
ra, pela ocupação da via pública e que não 
serão restituídas, qualquer que seja o tem
po de efetiva ocupação. (Artigo 6.0 da lej 
n.0 2 .433, de 1921). 

Art. 1.118 - Havendo mais de um pre
tendente à exploração dos pavilhões a Pre~ 
feitura fará entre êles a distribuição equl
tativa dos pontos a serem ocupados. (Ar· 
tigo 7 .O da lei n.O 2 .433, de 1921) . 

SECÇãO li 

DO EXERCíCIO DA PROFISSÃO 
DE VENDEDOR DE JORNAL 

Art. 1.119 - Sem licença da Prefeitura, 
ninguém poderá exercer a profissão de . 
vendedor de jornal nas ruas, praças e ou, i 
tros lugares públicos <la cidade de São, 
Paulo. (Artigo 1.0 do ato n.0 816 de 9-3~, 
1935). 

Art. 1.120 - Para obter a licença, o in
teressado deverá apresentar carteira de 
identidade, e, quando menor de 18 anos, 
mais o competente alvará do Juízo de Me
nores e Carteira de Saúde. (Artigo 2.o 
do ato 816, de 1935, e 910 de 24-8-35). 

Art. 1.121 - O vendedor de jornais será 
matriculado na Prefeitura. 

§ 1.0 - A matrícula dos maiores de 18 
anos será feita mediante requerimento, e 
a dos menores dessa idade mediante guia 
do Juízo de Menores. 

§ 2.0 - O têrmo de matrícula conterá 
o nome, idade, filiação, naturalidade e re
sidência do matriculado. (Artigo 3.0 do 
ato 816, de 1935). 

Art. 1.122 - O vendedor de jornais é 
obrigado a trazer sempre consigo a sua 
carteira de identidade e, bem ostensiva
mente, ao lado esquerdo do peito, a cha
pa de metal com o número. de sua matri
cula e a inscrição "Jornais". (Artigo 4.0 

do ato 816, de 1935). 
Art. 1.123 - A taxa de matrícula, in

cluindo o preço da chapa de metal, será 
de Cr$ 5,00. (Artigo 5.0 do ato 816, de 
1935). 

Art. 1.124 - Os vendedores de jornais, 
quando maiores de 18 anos, pagarão, além 
da taxa de matricula, o impôsto anual de 
Cr$ 50,00. (Artigo 6.0 do ato 816 de 1935). 

Art. 1.125 - São isentos do imposto de 
licença os vendedores de jornais, quando 
menores de 18 anos. (Artigo 11, do ato 
1.115, de 13-6-1936). 

Art. 1.126 - O infrator desta secção 
fica sujeito à multa de Cr$ 50,00 e do dô
bro no caso de reinciâência, em que tam
bém poderá ser cassada a sua licença. 

Parágrafo único - Quando menor de 
18 anos, o infrator não incorrerá nas pe
nas de multa, mas, sendo reincidente, se
rá encaminhado ao Juízo de Menores, que 



} lhe dará o competente destino. (Artigo 7.0 , 

( do ato 816, de 1935) . 
Art. 1.127 - Os impostos e multas arre

cadados em virtude desta secção serão 
, aplicados na criação ou manutenção de es-

colas para os pequenos trabalhadores, a 
•. juízo do prefeito. (Artigo 8.0 , do ato U16, 
: de 1935). 
· Art. 1.128 - As disposições desta ~ecção 

serão também aplicáveis aos menores que, 
nas ruas, e outros lug::o.res públicos, exer
çam qualquer profissão, como seia a de 

• engraxate, vendedor de flôres, de frutas, 
' de bilhetes de loteria, etc. (Art. 9. 0 , do 

ato 816, de 1935). 
Art. 1.129 - As chapas de matrícula 

dos menores referidos no artigo anterior, 
serão as m!"smas do artigo 1.122, e auto
rizam o exercício de qualquer das profis-

·. sões aqui regulamentadas. (Art. 10, do ato 
· 816, de 1935). 

Art. 1.130 - 11: proibido ao vendedor de 
jornal subir aos estribos dos bondes, sal
vo quando a chamado de qualquer passa
geiro. (Art. 5.0 , da lei 1.428, de 1911). 

TíTULO XV 

DIVERSõEf:l PúBLICAS 

CAPíTULO I 

LICENCIAMENTO 

Art. 1.131 - O funcionamento de jogos, 
espetáculos, bailes e quaisquer divertimen
tos públicos, só será permitido mediante 
a expedição prévia de alvará pela secção 
competente. <Art. 5.0 , ato 1.154, de 6-7-
1936) o 

Art. 1.132 - Antes da expedição do al
vará, os empresários, proprietários, arren
datários, diretores e mais responsáveis, in
dividual ou coletivamente, pelas casas de 
divertimentos públicos, assinarão um têr
mo de responsabilidade pelo exato cum
primento dêste capítulo. (Art. 6.0 , ato 
1.15:-36). 

Art. 1.133 - Os alvarás serão mensais 
e diários, de acôrdo com a tabela anexa 
ao ato n.0 1.004, de 1936, e só serão con
cedidos a titulo precário. (Artigo 7.0 , ato 
1.154-36) o 

Parágrafo único - Os alvarás, mensais 
ou diários, roderão ser pagos e retirados 
adiantadamente, até para todo o exercício, 
mediante requerimento, desde que estejam 

·quites com os respectivos impostos. (A_·t. 
7.0

, § único, ato 1.154-36). 
Art. 1.134 - Nenhum alvará será expedi

do sem que seja exibida a prova de qui
tação dos impostos municipais. (Art. 9.0

, ato 
1.154-36) o 

Art. 1.135 - O alvará de funcionamento 
conterá: 

a) - o nome da pessoa ou instituição 
promotora de divertimento e por êle res
ponsável; 

b) o fim a que se destina; 
cl - o local; 

d) - a data da expedição e prazo de sua 
vigência. (Art. 10, ato 1.154-36). 

Art. 1.136 - O pedido de renovação de 
alvará obriga à prova da autorização ante
rior. (Art. 11, ato 1.154-36). 
· Art. 1.137 - Os espetáculos e diverti

mentos públicos, uma vez licenciados, po
derão, por motivo de fôrça maior, ser trans
feridos para outra data, mediante o paga
mento de Cr$ 10,00, relativos à taxa de 
transferência, anotando-se a revalidação 
no verso do próprio alvará. (Art. 12, ato 
1.154, de 1936) . 

Art. 1.138 - O alvará destinado a quer
messe ou certame dessa natureza, bem co
mo feiras, exposições e festivais de finali
dades lucrativas, além do exigido no artigo 
1.135, discriminará o número exato de bar
racas, coretos e outras instalações para lei
lão, venda de bebidas e de outros objetos 
ou mercadorias, bem como o fim a que se 
destina o seu produto. (Art. 13, ato 1.154-36; 
art. 1.0 , lei 3.964, de 4-12-1950). 

§ 1.0 - Nenhuma licença para novas ins
talações será concedida posteriormente, 
além das citadas no alvará. (Art. 13, § 1.0 , 

ato 1.154, de 1936). 
§ 2.0 - O número de instalações será 

limitado à capacidade do local, devendo ser 
precedido de vistoria, ouvindo-se a Divisão 
de Parques, Jardins e Cemitérios, do De
partamento de Serviços Municipais, quando 
se tratar de logradouro sob sua fiscaliza
ção ou administração. (Art. 13, § 2.", do ato 
1.154-36) o 

§ 3.0 - Para a concessão de alvará é 
necessário prova de idoneidade ou de iden
tidade, conforme o caso, ficando a parte 
obrigada à caução de Cr$ 500,00, tôda vez 
que, terminado o festival, se fizer ne
cessária a reposição do calçamento ou re
paros de ajardinamento. (Art. 13, § 3.•, do 
ato 1.154, de 1936). 

§ 4.0 - Quando houver queima de fogos 
de artifícios, presos, a caução de Cr$ .... 
1. 000,00 será feita na Subdivisão de Tri
butos Não Lançados, para a garantia de 
danos eventuais, e só será devolvida após 
a indispensável vistoria. (Art. 13, § 4.0 , do 
ato 1.154-36). 

Art. 1.139 - Não serão concedidos alva
rás de funcionamento aos parques de di
versões, quermesses ou festas congêneres, 
que explorarem jogos de azar de qualquer 
espécie, inclusive os chamados de habili
dade. (Art. 1.•, lei 3 .964-50). 

Art. 1.140 - Para funcionamento nas 
proximidades de estabelecimentos hospi
talares e de ensino, não se concederá alvará 
a casas de diversões que utilizem alto~fa
lantes, bnnda e tudo que perturbe o sos
sêgo ]Jl)blico. (Art. 1.0 , lel 3.964-50). 

Parágrafo único - Observar-se-á, para 
aplicação dêste artigo, como mínima, a dis
tância de 500 metros. (Art. 3.•, parágrafo 
único, lei 3. 964-50). 

Art. 1.141 - A instalação de barracas, co
retos ou ornamentação externa de qual
quer espécie para fim de divertimento pú-



bllco, _ não poderá iniciar-se sem prévia 
concessão de alvará. (Art. 14, ato 1.154-36). 

Art. 1.142 - Todo o divertimento públi
co que estiver funcionando sem alvará, 
será, sem prejuízo de multa e mais san
ções, imediatamente fechado. (Art. 8.0 , ato 
1.154-36). 

Art. 1.143 - Nenhum teatro, casa de es
petáculo, estabelecimento, parque de di
versões, circo, pavilhão, feiras particula
res, campos de esportes ou de atletismo, 
piscina, rinque, cassino ou qualquer cons
trução de caráter permanente ou não des
tinados a divertimentos públicos, com ou 
~Sem cobrança de entradas, poderá ser 
franqueado ao público sem que se veri
fique, Jl9!' vlstgrja prévia. satisfazer às ne
cessárias condições de segurança, higiene, 
comodidade e confôrto (Art. 16, ato 
1.154-36). 

Art. 1.144 A vistoria de que trata o 
artigo anterior será realizada, após reque
rimento, pela Divisão de Fiscalização In
dustrial do Departamento de Serviços Mu
nicipais, aplicando-se o disposto no Códi
go de Obras e demais disrosições em vi
gor. (Art. 17, ato 1.154-36). 

Art. 1.145 - Todos os teatros, cinemas, 
casas de espetáculos de qualquer natureza, 
campos de esportes ou atletismo, deverão 
ser vistoriados, no mínimo, duas vêzes por 
ano, a requerimento do responsável, além 
das ocasiões em que sofrerem qualquer 
modificação. (Art. 18, ato 1.154-36). 

Art. 1.146 - Os responsáveis pelo fun
cionamento de cinemas, teatros, auditó
rios, salas de conferências, salões de es
portes, salões ,de bailes e outros locais de 
diversões, .oú' onde se reuna grande nú
mero de pessoas, ficam obrigados a apre
sentar anualmente à Prefeitura laudo téc
nico referente à segurança e estabilidade 
do edifício e das respectivas instalações, 
assinado por dois engenheiros registrados 
no Departamento de Arquitetura, da Se
cretaria de Obras. (Art. 1.0 da lei n. 0 4.454, 
de 20-2-54). 

§ 1.0 
- Dêsse laudo constará que fo

ram cuidadosamente vistoriados e achados 
em ordem os elementos construtivos do 
edifício, em especial a estrutura, ou pisos 
e a cobertura, e bem assim as instalações 
respectivas, tendo em vista a utilização do 
imóvel (§ 1.0 da lei 4.454, de 20-2-1954). 

§ 2.0 - A Prefeitura é facultado ex1g1r 
a apresentação de plantas, cortes, deta
lhes e cálculos, que iustifiquem o laudo 
apresentado, assim como provas de resis
tência de materiais. (§ 2.0 da lei n.o 4.454, 
de 20-2-1954). 

Art. 1.147 - Os laudos deverão ser en
caminhados à Prefeitura, com requerimen
to apresentado no Protocolo Geral durante 
o mês de dezembro de cada ano, para o 
efeito de licenciamento no ano seguinte. 
(Art. 2.0 da lei n.0 4.454, de 20-2-1954). 

§ 1.0 - No caso de tratar-se de primeira 
licença, o laudo será oferecido simultânea
mente com o pedido de funcionamento. (§ 

1.0 Cio art. 2.0 da lei n.0 4.454, de 20-2-1954), 
§ 2.0 - No corrente ano, poderá a Pre

feitura estabelecer prazo diferente, dentro 
do qual ficarão os interessados obrigados a 
apresentar o laudo. (§ 2.0 do art. 2." da lei· 
n.0 4.454, de 20-2-1954). 

Art. 1.148 - No caso de não ser apre
sentado o laudo, ou sendo nêle porventu
ra encontrados pela Fiscalização defeitos 
ou deficiências, poderá a Prefeitura cassar 
imediatamente a licença de funcionamento 
e, se fôr o caso, interditar o local de reu
nião. (Art. 3.0 da lei n.0 4.454, de 20-2-
1954). 

Art. 1.149 - A vistoria nos circos, pavi~ 
lhões, barracões de lona ou de madeira, 
será feita bimestralmente e sempre que mo
dificadas as instalações ou transferidas de 
local. (Art. 19, ato 1.154-36). 

Art. 1.150 - Os parques de diversões, com 
ou sem pagamento de entradas, não serão 
licenciados se não tiverem a área mínima 
de mil meti-os quadrad!Js, sendo obrigató
rio o alvará mensal, que devera especificar · 
o número e natureza dos aparelhos. (Art. 
20, ato 1.154-36). 

CAPíTULO 11 

FUNCIONAMENTO 

Art. 1.151 - Não será permitido o fun
cionamento de qualquer sociedade recrea• 
tiva, dançante, carnavalesca ou semelhan
te, sem que seja antes registrada na re
partição competente. (Art. 2.0 , ato 1.154-36). 

§ 1.o - Do registro constarão: 
a) - nome da sociedade e seus esta-

tutos; 
bl - finalidade; 
c) ·- enderêço da sede; 
d) - nome, nac:onalidade e residência 

dos respectivos diretores; 
e) - autorização policial de funciona. j 

menta; · 
f) - têrmo de responsabilidade pelo ri

goroso cumprimento dêste capítulo. (Art. 2.0 , 

§ 1.0 , ato 1.154-36) . 
§ 2.0 - Sempre que se dê qualquer mo

dificação nos itens acima, deverá ser feita 
comunicação à SubdiviEão de Tributos Não 
Lançados. (Art. 2.0 § 2°, ato n.• 1.154-36). 

Art. 1.152 - As sociedades recreativas de 
que trata êste capítulo são obrigadas a 
usar o idioma ~!ac:onal nos Eeus livros, 
atas, estatutos, regulamentos, avisos, pro
gramas, convites e quaisquer documentos do 
seu expediente. (Art. 3.0 , ato 1.154-36) . 

Art. 1.153 - A secção terá uma relação 
minuciosa das sociedades, casas e lugares 
de divertimentos públicos, socorrendo-se 
para isso, não só do registro de que trata 
o artigo 1.152 e do assentamento de alva
rás, como a.inda da lista obtida diàriamente 
da repartição estadual de polícia, a cujo 
cargo estiver afeto o serviço de policia
mento dos divertimentos em geral. (Art. 4.o, 
ato 1.154-36). 

Art. 1.154 - As casas noturnas de di-



vertimentos públioos ficam sujeitas às se
guintes exigências para o seu funciona
mento: 

1 - aprovação prévia do elenco artístico, 
renovada sempre que sofra alteração; 

2 - proibição da entrada de menores de 
dezoito anos, respeitadas as determinações 
do respectivo juizo: 

3 - não haver no estabelecimento dor
mitório ou compartimento fechado; 

4 - horário estrito das 23 às 4 hc!·as, de 
· acôrdo com o regime policial, devendo o 

funcionamento, antes daquela ou depois 
desta, depender de licença especial para 
cada hora; 

5 - rigoroso asreio interno e externo; 
6 - rigorosa obediência à tabela aprova

da para a venda Cl.e bebidas, que não po
derão ser fornecidas a pessoas embriagadas; 

7 - censura antecipada e visto, pela sec-
ção competente, de todos os números do pro
grama. (Art. 21, ato 1.154-36). 

Parágrafo único - A infração do disposto 
neste artigo, será punida com a multa de 
Cr$ 100,00 a Cr$ 500,00, elevada ao dôbro 
na reincidência, sem prejuízo da suspensão 
de funcionamento, a critério da autoridade 
fiscalizadora. (Art. 21, § único, ato 1.154-36). 

Art. 1.155 - Nos teatros, uma vez ini
ciado o espetáculo, não será permitido o 
ingresso de espectadores na platéia, bal
cões, varandas e galerias, a não ser entre 
um e outro ato ou número. (Art. 23, ato 
1.154-36). 

Art. 1.156 - ll: expressamente proibido nos 
teatros e cinemas, de localidades não nu
meradas, resrevar lugares com chapéus ou 
qualquer objeto, antes do início do espe
táculo ou sessão, sob pena de apreensão 
dos mesmos. (Artigo 24, ato 1.154-36). 

Parágrafo único - ll:ste dispositivo de
verá constar, em destaque, dos programas, 
nas bilheterias, e ser focalizado na tela. 
(Artigo 24, § único, ato 1.154-36) . 

Art. 1.157 - Fica proibido o excesso de 
lotação nos recintos em que se realizem 
sessões cinematográficas, teatrais e congê
neres. (Artigo 1.0 da lei n.0 4. 348, de 
18-3-1953). 

§ 1.0 - A violação dêsse preceito sujei
tará o infrator à multa de Cr$ 2.000,00 (dois 
mil cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinco mil 
cruzeiros) , imposta em dôbro no caw de 
re:ncidência. (§ 1.0 do artigo 1.0 da lei n.0 

4.348, de 18-3-1953). 
§ 2.0 - Na terceira infração, além da co

minação da multa no grau máximo e em 
dôbro, será cassada a licença de funciona
mento concedida ao autuado. (§ 2.0 do ar
tigo 1.0 da lei n.0 4.348, de 18-3-953). 

Art. 1.158 - Lotado o recinto, somente 
poderão ser vendidos ingressos para as fun
ções ou espetáculos imediatamente seguin
tes, devidamente advertido o público por 
me:o de aviso afixado em local bem visível. 
(Artigo 2.0 da lei n,0 4. 348, de 18-3-1953). 

Parágrafo único - A inobservância do 
disposto acima sujeitará o infrator às pe
nalidades estabelecidas no artigo 1. 157 e 

seus parágrafos. (Parágrafo único do ar
tigo 2,0 dn lei n,0 4. 348, de 18-3-1953). 

Art. l.l51J - Verlfleada qualquer viola
ção da presente lei, a autoridade municipal 
competente lavrará o respectivo auto de 
multa, na forma estabelecida pela legisla
ção em vigor. (Artigo 3.0 da lei n.0 4.348, 
de 18-3-1953). 

Nota: - A legislação em vigor, referida 
neste artigo, e o ato n.0 434, de 14 de 
março de 1953, com as modificações intro
duzidas pelo ato 797, de 15 de fevereiro de 
1935, e pelo decreto n.0 873, de 24 de junho 
de 1946. 

Art. 1.160 - Não será concedido alvará 
de licença a cinemas que projetem filmes 
ou dispositivos de propaganda comercial de 
produtos ou ramos de negócios de qualquer 
natureza nas sessões cinematográficas, cujo 
ingresEO seja pago. (Artigo 1.0 da lei n.0 

4 .412, de 15-10-1953). 
Art. 1.161 - Verificada a inobservância 

do artigo anterior, a fiscalização lavrarã 
auto de infração em três (3) vias, uma das 
quais será entregue à Gerência ou direção 
do estabelecimento autuado. (Artigo 2.0 da 
lei n.0 4.412, de 15-10-1953). 

Parágrafo único - O auto de infração 
conterá além da data, hora local, nome 
do estabelecimento e outras circunstâncias 
ou indicações julgadas úteis, o título ou o 
objeto da película em exibição, os nomes 
e endereços de pelo menos dois (2) espec
tadores e o valor da multa. (Parágrafo úni
co, do artigo 2.0 da lei n.0 4.412, de 15-10-
1953). 

Art. 1.162 - Ficará sujeito à multa de 
Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) a Cr$ .... 
10.000,00 (dez mil cruzeiros), o cinemató
grafo que infringir o estatuído nesta conso
lidação, imposta em dôbro em caso de re
incidência. (Artigo 3.0 da lei n.0 4.412, de 
15-10-1953). 

Art. 1.163 - A terceira infração, além 
da cominação da multa no grau máximo e 
em dôbro, será cassada a respectiva licen
ça de funcionamento. (Artigo 4.0 da lei n.0 

4 .412, de 15-10-1953). 
Art. 1.164 - É vedado fumar cigarros, 

charutos e cachimbos no interior de salas 
de espetáculo cinematográfico, teatral, cir
cence e esportivo. (Artigo 1.0 lei 3. 938, de 
8-9-1950). 

Art. 1.165 - A inobservância do precei
tuado no artigo anterior sujeitará os infra
tores ao seguinte: 

a) - sei·ão convidados a se desfazer dos 
cig·arros, charutos ou do fumo dos cachim
bos, ou, caso não o queiram, a se retirar 
das salas de espetáculo&; 

bl - caso se neguem a observar tal re
comendação, será pedida a intervenção po
licial. (Artigo 2.0 , lei 3. 938-50). 

Art. 1.166 - É obrigatória a afixação de 
avisos proibitivos nas s:;Jas de espetáculos, 



com indicação do dispositivo legal, aplicada 
aos responsáveis pela manutenção dêsse avi
so, em caso de sua ausência, a multa de 
Cr$ 200,00 a Cr$ 1. 000.00. (Artigo 3.0, lei 
3.938-50). 

Parágrafo único - Na aplicação dessas 
multas será observada, sempre, em sua fi
xação, a situação econômica dos trans
gressores e, quanto ao processo de sua im
posição, o disposto no ato 434, de 14 de 
março de 1933. (Artigo 4.0 , lei 3.938-EOl. 

Art. 1.167 - É obrigatória a aspersão 
quinzenal de emulsão aquosa a 5% (cinco 
por cento) de D.D.T., nos recintos desti
nados ao público e aos artistas, em casas 
de espetáculo teatral, cinematográfico, ou 
circense. (Artigo 1.0 , lei 4.076, de 30-6-1951). 

Parágrafo único - Tais recintos serão 
inspecionados para êsse fim, pelo órgão 
competente da Secretaria de Higiene. (Ar
tigo 1.0

, § único, lei 4. 076-51). 
Art. 1.168 - Verificado o não cumpri

mento do disposto no artigo anterior, o 
infrator será notificado para, no prazo de 
5 (cinco) dias, realizar a pulverização exi
gida. (Artigo 2.0 , lei 4. 076-51). 

Parágrafo único - Não cumprida a no
tificação,· o infrator será passível da multa 
de Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros), aplica
da em dôbro na reincidência. (Artigo 2.0 , 

§ único, lei 4. 076-51) . 
Art. 1.169 - Qualquer alteração nos pro

gramas anunciados deverá ser afixada ex
teriormente, em caracteres visíveis, junto 
à bilheteria. (Artigo 25, ato 1.154-36). 

Art. 1.170 - Incumbe à secção compe
tente fiscalizar a rigorosa observância das 
disposições legai~. que vedam a entrada de 
menores nos . -téatros, cinemas e casas de 
divertimentos· de qualquer natureza. (Art. 
28, ato 1.154-36). 

§ 1.0 
- Sendo o espetáculo impróprio 

para menores, tal circunstância constará, 
obrigatoriamente, dos programas, cartazes 
e anúncios e será afixada à porta das ca
sas de espetáculos. (Artigo 28, § 1.0 , ato 
1.154-36). 

§ 2.0 - A infração do disposto neste ar
tigo será punida com a multa de Cr$ .... 
500,00, elevada ao dôbro na primeira rein
cidência e com a suspensão na segunda. 
(Artigo 28, § 2.0 , ato 1.154-36). 

Art. 1.171 - Não é pl'rmitida aposta por 
meio de "book-makers" nos prados e nos 

·recintos dos divertimentos. (Artigo 30, ato 
1.154-36). 

Parágrafo único - Os infratores serão 
encaminhados às autoridades competentes, 
contra êles se procedendo na forma da lei. 
(Art. 30, § único, ato 1.154-36). 

Art. 1.172 - Não será permitida, nas 
sociedades recreativas ou dançantes, sob 
pena de imediato fechamento, cassação de
finitiva do alvará e multa de Cr$ 500,00, 
a prática de qualquer jôgo de azar, inclu
sive loteria ou rifa. (Art. 31, ato 1.154-36). 

Parágrafo único - É absolutamente proi
bida, sob pena de multa e apreensão, nos 
aparelhos mecânicos ou máquinas distrl-

buidoras de brindes, a substituição ou tro
ca de fichas por dinheiro ou a prática de 
qualquer espécie de jôgo. (Art. 31, § único, 
ato 1.154-36) . 

Art. 1.173 - As sociedades carnavalescas 
não poderão realizar ensaios que possam 
ser ouvidos de fora das respectivas sedes, 
ou ainda dos prédios vizinhos, senão até 
23 horas, e, no máximo, duas vêzes por 
semana, salvo na quinzena antecedente ao 
carnaval, quando serão permitidos diária
mente, sempre, porém, até àquela hora. 
(Art. 32, ato 1.154-3•8). · 

Art. 1.174 - Os bailes públicos carna
vale!:cos ou não, sob pena de multa de Cr$ 
500,00 e do dôbro na reincidência, só po
derão funcionar até às 4 horas. (Art. 33, 
ato 1.154-36). 

Art. 1.175 - Os menores de dezoito anos 
não poderão trabalhar como artistas ou 
empregados de cabarés ou cafés-concertos. 
(Art. 34, ato 1.154-36). 

Parágrafo único - O menor encontrado 
nestas condições será imediatamente enca
minhado ao Juízo de Menores e ao respon
sável pelo estabelecimento, aplicada a mul
ta de Cr$ 500,00, com suspensão por 30 
dias, penas essas elevadas ao dôbro na re
incidência, com fechamento definitivo da 
casa. (Art. 34, § único, ato 1.154-36). 

Art. 1.176 - A apreensão de quaisquer 
aparelhos, máquinas automáticas, móveis, 
utensílios ou de outros que constituírem 
objeto de infração, será feita a qualquer 
hora, tanto na via pública como no inte
rior do estabelecimento. (Art. 35, ato n.O 
1.154-36). 

Parágrafo único - Os objetos apreendi
dos serão removidos para o Depósito Mu
nicipal, ficando o infrator sujeito ao pa
gamento dos impostos e demais despesas, 
além da multa e outras sanções cabíveis. 
(Art. 35, § único, ato 1.154-36). 

Art. 1.177 - Nos teatros, cinemas, cir
cos, campos esportivos, espetáculos públi
cos, clubes e associações - exceto os con
siderados fechados - haverá sempre uma 
localidade especialmente reservada à fisca
lização do Município. (Art. 36, ato n.0 

1.154-36). 
Art. 1.178 - Os encarregados da fisca

lização municipal terão livre ingresso a 
qualquer hora, em qua1squer lugares em 
que se realizem divertimentDs públicos. 
(Art. 37, ato 1.154-36). 

ParágTafo único - Os encarregados da 
fiscalização municipal exibirão, quando lhes 
fôr exigido pelos porteiros ou responsáveis, 
a carteira de identidade especial, expedida 
pela secção competente. da qual deverão 
estar sempre munidos. (Art. 37, § único, ato 
1.154-36). 

CAPíTULO IH 

IMPOSTO 

Art. 1.179 - Ficam sujeitos ao impôsto, 
conforme tabela anexa à consolidação dos 
tributos municipais, de acôrdo com a divi-



são perimetral do Município, independeu~ 
temente do alvará, todos os estabelecimen
tos, casas, clubes, associações e demais di
vertimentos públicos delas constantes. (Art. 
15, ato 1.154-36). 

Art. 1.180 - Os impostos sõbre bilhetes 
de ingresso em divertimeptos públicos será 
de 15% sôbre o custo ou valor de cada 
entrada, bem como sôbre o custo ou va
lor de pule ou talão de jogos ou de apos
tas por qualquer sistema, elevando-se sem
pre para dez centavos as frações dessa im~ 
portância, de acôrdo com a tabela n.0 2, 
anexa ao ato n.0 1.004, de 1936. (Art. 42, 
ato 1.154-36). 

§ 1.0 - O impôsto estabelecido neste ar
tigo será cobrado de tôda a entrada para 
espetáculos líricos, dramáticos, variados ou 
semelhantes, concertos,. bailes, conferências, 
circos, parques, competições de qualquer 
caráter, disputas e outros divertimentos que 
se realizem em ambiente fechado, ou ao ar 
livre, quaisquer que sejam êles. (Art. 42, § 
1.0 , ato 1.154-36). 

§ 2.0 - Todo bilhete, inclusive de 
guarda de chapéus, de posse de mesa ou 
outro qualquer, utilizado como ingresso de 
entrada, fica sujeito ao imposto ora esta
belecido. (Art. 42, § 2.0 , ato 1.154-36). 

Art. 1.181 - Os empresârios, proprieta
rios, arrendatários, cessionários ou quem 
quer que seja resr:onsável, individual ou 
coletivamente, r:or qualquer casa de diver
timento público, mediante pagamento, são 
obrigados a dar bilhete, ingresso ou entra
da individual ou coletiva, aos espectadores, 
sem exceção. (Art. 41, ato 1.154-36). 

Art. 1.182 - Os bilhetes de ingresso, seja 
qual fôr a forma por que devam apreser
tar-se, serão fornecidos às casas de diver
timentos públicos pela secção competente do 
Departamento da Receita. (Artigo 45, ato 
1.154-36). 

§ 1.0 
- Os bilhetes serão de côr dife

rente para cada classe de localidade posta 
à venda e deverão conter o seguinte: 

1 - número do talão e do bilhete; 
2 - indicação da localidade a ser ocu

pada; 
3 - preço da localidade e o impôsto a ela 

correspondente; 
4 - carimbo com o nome da casa de di

vertimento e da emprêsa ou do proprie
tário; 

5 - sinete impresso em relêvo, de in
dicação do impôsto correspondente à entra
da. (Artiga 45, parágrafo 1.0 , ato 1.154-36) . 

§ 2.0 - Os interessados, com a antecedên
cia necessária, requererão à competente 
secção a quantidade e qualidade de bilhe
tes, recebendo a respectiva guia, a fim de 
recolher aos cofres municipais a importân
cia devida. correspondente ao custo dos 
talões fornecidos, acrescidos do impôsto 
referido no artigo 1.192. (Art. 45, § 2.0 , ato 
1.154-36). 

§ 3. 0 - Os talões serão fornecidos me
diante prova do recolhimento feito (Art. 
45, § 3. •, ato 1.154-36). 

Art. 1.183 - Cada ingresso deverá ser 
utilizado no ato da venda pelo próprio 
encarregado da bilheteria, por meio de 
aparelho perfurador, que aplicará na par
te onde estiver o sinete do impôsto, a da
ta da venda. (Art. 46, ato 1.154-36). 

Parágrafo único - O aparelho per
furador nomeado neste artigo será de mo
délo aprovado pelo Departamento da Re
ceita. (Art. 46, § único, ato 1.154-36). 

Art. 1.184 - Os bilhetes, uma vez re
cebidos pelos porteiros, serão por êstes, de
pois de rasgados ao meio, depositados em. 
urna especial de modélo oficial, devida
mente fechada e selada pela repartição. 
competente e que só por esta poderá ser 
aberta, por seu representante legal, para 
verificação e inutilização. (Art. 47, ato n.0 

1.154-36). 
Art. 1.185 - As emprêsas de divertimen

tos públicos, que fizerem uso de ingresso, 
são obrigadas a escritqrar diàriamente, em 
livro especial, o mov1mento de compra, 
venda e saldo de ingresso. (Art. 48, ato· 
1.154-36). 

Parágrafo único - O livro de escritu
ração de modêlo único, terá têrmo de 
abertura e de encerramento, e suas fôlhas 
rubricadas na Subdivisão de Tributos Não· 
Lançados. (Art. 48, § único, ato 1.154-36). 

Art. 1.186 - Na secção municipal com
petente haverá um livro, destinado à es
crituração de cada casa ou. lugar de di
vertimentos públicos, sendo que os de fun
cionamento periódico ou esporádico serão 
escriturados em outro livro com títulos es
peciais. (Art. 49, ato 11.0 1.154-36). 

Art. 1.187 - O livro de escrituração re
ferido no artigo 1.185, deverá ser conser
vado na bilheteria, ou em lugar acessível 
do estabelecimento, de forma a poder ser 
exibido a qualquer hora e aos encarrega
dos da flacal!zaçüo, que deixarão nêle o res
pectivo visto, datado e assinado. (Art. 50, 
ato n.0 1.154-36). 

Art. 1.188 - Havendo sobra de ingressos 
de espetáculos periódicos ou extraordiná
rios, poderá requerer o interessado a res
tituição tão só do impósto correspondente 
aos bilhetes não vendidos, juntando-os ao 
seu requerimento. (Art. 51, ato n.0 1.154-36). 

Art. 1.189 - As permanentes gratuitas 
serão pessoais semestrais e estão sujeitas 
ao imposto fixo de Cr$ 15,00. (Art. 52, ato· 
n.o 1.154-36). 

§ 1.0 - Quando derem direito à família,. 
êste impôsto será de Cr$ 30,00 por semestre. 
(Art. 52, § 1.0 , ato 1.154-36). 

§ 2.0 - As permanentes serão fornecidas. 
diretamente pelas emprésas ou casas de di
vertimentos públicos, devendo os porta
dores destas permanentes fazê-las visar e 
zelar na secção competente, contra o pa
gamento do imposto devido. (Art. 52, § 2.0

, 

ato n.0 1.154-36). 
§ 3.0 - Os dispositivos constantes do pa

rágrafo anterior deverão constar do verso 
do cartão permanente. (Art. 52, § 3.0 , ato 
1.154-36). 



Art. 1.190 - Os chamados convites grá
tis, ou qualquer entrada de favor, ficam 
também sujeitos ao impôsto de 15%, cal
culado sôbre o valor do ingresso. (Art. 53, 
ato 1.154-36) . 

Art. 1.191 - A infração de qualquer dis
positivo referente a bilhetes de ingresso 
e sua fiscalização será punida com a multa 
de Cr$ 500,00, elevada ao dôbro nas re
incidências, sem prejuízo da cobrança dos 
impostos e taxas porventura devidos, além 
da cassação temporária ou definitiva do al
vará e aplicação das sanções penais em 
vigor, contra porteiros, bilheteiros ou quem 
quer que haja contribuído para a infração. 
(Art. 54, ato 1.154-36). 

§ 1.0 
- Nas entradas das casas de di

vertimentos públicos deverão afixar-se, bem 
visivelmente, textos explicativos das dis
posições dêste artigo, e, nas bilheterias, 
além dêsses textos, outro cartaz com os 
seguintes dizeres: "Só tem valor os ingres
sos perfurados e datados no ato da aqui
sição e à vista do comprador." (Art. 54, § 
1.0 , ato 1.154-36). 

§ 2.0 
- Para os efeitos do dispositivo de 

que trata o parágrafo supra, a bilheteria 
ou caixa será construída de forma que fi
que bem visível, tanto ao público como aos 
fiscais, a máquina perfuradora de ingres
sos, devendo a sua construção ou modifi
cação ser aprovada pela secção competente. 
(Art. 54, § 2.0 , ato 1.154-36). 

Art. 1.192 - É proibida, sob pena de 
multa e apreensão sumária, a venda de bi
lhetes para espetáculos de qualquer na
tureza ou prélios, por mercadores ambu
lantes ou caJ:Ubistas, sem o prévio paga
mento do impôsto de licença. (Art. 26, ato 
1.154-36). 

Art. 1.193 - Ficam isentos de todos os 
impostos municipais os espetáculos teatrais 
e circenses. (Art. 1.0 , lei 3. 706, de 23-9-1048). 

Art. 1.194 - São isentos do impôsto sô
bre divertimentos públicos todos os espe
táculos e festivais, cujo produto total seja 
exclusivamente destinado a fms culturais 
ou filantrópicos, obedecidas as disposições 
determinadas pelo ato 1.010, de 7 de feve
reiro de 1936. (Art. 44, ato 1.154-36). 

Art. 1.195 - As emprésas de cinema, tea
tro e outras que, a juízo da Secretaria de 
Educação e Cultura, se prestem ao pre
visto neste artigo e que façam realizar, 
gratuitamente, nas suas casas os espetá
culos a que se referem as letras "a", "c" e 
"e" do artigo 19 do ato n.O 861, de 30 de 
maio de 1935, terão o impôsto estabelecido 
no artigo 1.180 reduzido a 12%. (Art. 43, ato 
1.154-36). 

§ 1.0 
- O número de espetáculos gratui

tos referidos pela letra "c" do artigo 19 
do ato 861, de 1935, será, para os efeitos 
dêste artigo, de dois em cada mês, para 
casa de espetáculo, em data marcada e 
programa organizado de acôrdo com a Se
cretaria de Educação e Cultura. (Art. 43, 
§ 1.0

, ato 1.154-36). 
§ 2.0 

- As emprêsas favorecidas pelos 

dispositivos deste artiga pagarão o impôs
to integral estabelecido para os ingressos 
e, mediante prova, pelo Df'partamento de 
Cultura, de exato cumprimento da cláusu
la condicional, requererão mensalmente a 
restituição dos 3% do impõsto no mês an
terior. (Art. 43, § 2.0 , ato 1.154-36). 

§ 3.0 - A importância a ser restituída 
poderá ficar descontada a favor das em
prêsas, no pagamento dos bilhetes e res
pectivos impostos referentes ao mês se
guinte do vencido. (Art. 43, § 3.0 , ato n.o 
1.154-36). 

Art. 1.196 - Ficam isentos do impõsto 
sôbre ingressos, mas sempre com o visto 
da repartição competente, as permanentes 
gratuitas fornecidas às altas autoridades 
da União, do Estado e do Município, auto
ridades policiais a que estiverem afetos os 
divertimentos públicos, os funcionários au
torizados do Departamento Municipal de 
Cultura e à imprensa, duas para cada jor
nal. (Art. 52, § 4.0 , ato 1.154-36). 

Art. 1.197 - Ficam isentos de quais
quer tributos municipais, que sôbre êles 
recaiam, os bailes, desfiles de modelos, es
petáculos teatrais, esportivos e outros que 
se realizem durante a Campanha de Fun
dos para a Assistência Social, bem como 
os cartazes, faixas e outros meios de pu
blicidade a êles relativos, desde que a res
pectiva renda reverta integralmente em 
benefício da campanha. (Art. 1.0 da lei n.o 
4.421, de 30-10-1953). 

Art. 1.198 - Fica o sr. prefeito munici
pal autorizado a ceder, sem qualquer ônus 
para a Campanha de Fundos para a As, 
sistência Social o Estádio Municipal do Pa
caembu e os teatros de propriedade do Mu
nicipio, a fim de nêles se realizarem, em 
datas a serem convencionadas, bailes e 
exibições teatrais ou esportivas em bene
fício da campanha. (Art. 2.0 da lei n.o 
4.421, de 30-10-1953). 

Art. 1.189 - Fica o sr. prefeito munici-. 
pai autorizado a permitir a colocação de 
faixas de propaganda da Campanha de 
Fundos para a Assistência Social nas vias 
e logradouros da cidade. (Art. 3.0 da lei n.0 

4.421, de 30-10-1953). 
Art. 1.200 - Os favores desta lei serão 

extensivas a tôdas as entidades assisten
ciais com sede no Município e devidamente 
registradas no Serviço Social do Estado, 
observados todos os requisitos exigidos no 
art. 1.197. (Art. 4.0 , da lei n.0 4.421, de 
30-10-1953). 

CAPITULO IV 

DISPOSIÇõES GERAIS 

Art. 1.201 - Sem prejuízo da ação do Es
tado, a polícia e fiscalização dos diverti
mentos públicos será exercida no Município, 
através do Departamento da Receita. (Art. 
1.0 , ato 1.154-36; art. 7.0 decreto-lei 347, de 
13-2-1946). 

Art. 1.202 - Aquêle que sublocar ou ce
der a outrem estabelecimento de diverti-



menta público, por que seja re_spon~ável, 
ficará solidàriamente obrigado, nao so pe
lo pagamento dos impostos como pelas in
frações néle verificadas durante a sublo
cação ou cessão. (Art. 40, ato 1.154-36). 

Art. 1.203 - O desacato a qualquer fun
cionário, quando no exercício de suas fun
ções, sujeita o infrator ou quem quer que 
tenha contribuído para o desacato, à multa 
de Cr$ 500,00 e à cassação imediata do al
vará, sem prejuízo do procedimento poli
cial e criminal contra os culpados. (Art. 39, 
ato 1.154-36) . 

Art. 1.204 - As infrações de qualquer 
dispositivo dêste título, cuja penalidade não 
tenha sido prevista, sujeitam o responsável 
à multa de Cr$ 50,00 a Cr$ 200,00 e o dô
bro nas reincidências. (Art. 55, ato 1.154-
36). 

Art. 1.205 - As multas serão processa
das de acôrdo com o ato n.0 434, de 14 de 
março de 1933, e demais legislação em vigor 
sôbre o assunto. (Art. 56, ato n.0 1.154-36). 

Art. 1.206 - Para o cumprimento das 
disposições dêste capítulo, poderão, em ca
so de necessidade, os encarregados da fis
calização de Divertimentos Públicos solici
tar o auxílio da Polícia do Estado, não só 
da que se achar no local, como de qual
quer outra autoridade. (Art. 38, ato n.o 
1.154-36). 

Art. 1.207 - Os prados e pistas de cor
ridas, de qualquer natureza, os campos e 
arenas de esportes, destinados a diverti
mentos públicos, ficam sujeitos, no que lhes 
fôr aplicável, às disposições dêste capítulo. 
(Art. 29, ato 1.154-36). 

Art. 1.208 - Ficam também sujeitas à 
fiscalização e tributação, além do alvará 
mensal, as piscinas exploradas por qual
quer forma, mediante pagamento. (Art. 22, 
ato 1.154-36). 

Art. 1.209 - Os casos omissos serão regu
lados pela legislação estadual que regia o 
assunto, no que implícita ou explicitamente 
não contrariem as disposições dêste capi
tulo. (Art. 57, ato 1.154-36). 

CAPíTULO V 

DO ESTADIO MUNICIPAL 

Art. 1.210 - A Divisão do Estádio Mu
nicipal é o órgão incumbido de facilitar, 
incrementar e estimular a realização de 
competições, campeonatos, demonstrações 
de torneios esportivos e atléticos, nacionais 
ou internacionais, podendo efetuar no re
cinto, quando fôr o caso, grandes solenida
des cívicas, para o que contará com o pes
soal necessário. (Art. 33, do dec.-lei n.0 430, 
de 8-7-1947). 

SECÇAO I 

DAS COMPETIÇõES E ESPE'TIACULOS 
ESPORTIVOS 

Art. 1.211 - As entidades, clubes e asso
ciações que promovam competições ou es-

petáculos desportivos no Município da Ca
pital, mediante pagamento de entradas, 
venda de pules ou talões de apostas, fi
cam obrigadas: 

a) - a permitir o livre ingresso aos lo
cais de competições ou espetáculos dos re
presentantes devidamente credenciados pelos 
diversos órgãos da imprensa, das radioemis
soras e rádiotelevisões; 

bl - a permttir, no uso de um direito 
próprio da imprensa, da rádiodifusão e rá
diotelevisão, a irradiação dos espetáculos e 
das competições, diretamente dos locais on
de êles se realizam. (Art. 1.0 da lei n.0 4.007, 
de 4-1-1951). 

Art. 1.212 - Os repre~entantes credencia
dos da imprensa, das rádioemissoras e rá
diotelevisões, de que trata esta lei, ficam 
obrigados a respeitar as dependências pri
vativas das entidades, clubes e associações, 
não usarão quaisquer utilidades a elas per
tencentes e não perturbarão a ordem e a 
disciplina das competições. (Art. 2.0 da lei 
n.0 4. 007, de 4-1-1951). 

SECÇAO li 

DO FUTEBOL 

Art. 1.213 - Os campos de futebol serão 
estabelecidos de manetra a seus limites 
guardarem sempre uma distância nunca me
nor de 20 metros das casas, jardins, pro
priedades de terceiros, ruas e praças pú
blicas. 

§ 1.0 - ll:sses campos devem ser separa
dos do resto do terreno por uma tela de ara
me pelo menos, construída à custa das pes
soas ou associações que mantiverem o di
vertimento. 

§ 2.0 - Quando os limites do campo de 
futebol forem um outro campo ou quando 
ficarem à distância maior de 30 metros das 
propriedades de terceiros e ruas e praças, se
rá dispensada a cêrca a que se refere o 
parágrafo antecedente. (Art. 1.0 do ato 2.007, 
de 28-4-1923). 

Art. 1.214 - Fica expressamente proibido 
o jôgo livre de futebol nas ruas e praças 
da cidade. (Art. 2.0 do ato 2.007, de 28-4-
1923). 

Art. 1.215 - Os infratores ficam sujeitos 
à multa de Cr$ 20,00 e do dôbro nas rein
cidências. (Art. 3.0 do ato 2.007, de 28-4-
1923). 

Parágrafo único - A multa referida neste 
artigo será cobrada individualmente. (Art. 
3.", do ato 2. 007, de 28-4-1923). 

CAPíTULO VI 

DE CONVll:NIO DE ESTATíSTICA 
I.B.G.E. 

Art. 1.216 - Fica aprovado e ratificado, 
no seu conjunto e em cada uma das suas 
partes, para produzir todos os efeitos no que 
toca ao govêrno do Município, o convênio 
anexo ao decreto-lei estadual n.0 12.907, de 
28 de agôsto de 1942, assinado na Capital 



do Estado de São Paulo, em vinte de maio 
de mil novecentos e quarenta e dois, entre 
a União Federal, representada pelo Insti
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística, o 
Estado de São Paulo e todos os seus Muni
cípios, tendo em vista assegurar permanen
temente, em todo o país. a uniforme e per
feita execução da estatística geral brasileira, 
bem assim, em particular, a normalidade 
dos levantamentos que devem servir de base 
à organização da segurança nacional, se
gundo o disposto no decreto-lei federal n. 0 

4.181, de 16 de março de 1942. (Art. 1.0 do 
decreto-lei 189 de 30-12-1942}. 

Art. 1.217 - Para constituir a contribuição 
do Município destinada aos ~erviços estatís
ticos nacionais de caráter municipal, bem 
assim aos registos, pesquisas e realizações 
necessárias à segurança nacional e relaciona
dos com as atividades do Instituto Brasilei
ro de Geografia e Estatística (l.B.G.E.}, 
fica criado, na forma convencionada, o "im
põsto adicional" de diversões, cobrável em 
todo o território municipal em sêlo especial, 
fornecido pelo mencionado instituto. 

§ 1.0 - O impôsto a que alude êste artigo 
será de Cr$ 0,10 (dez centavos} por Cr$ 1,00 
(um cruzeiro) ou fração de Cr$ 1,00 (um 
cruzeiro) do valor dos bilhetes de entrada 
a êle sujeitos. 

§ 2.0 - Ficam sujeitos à cobrança do tri
buto, para os fins do Convênio de Estatística 
Municipal, os espetáculos de qualquer gê
nero de diversão que se realizem em teatros, 
cinematógrafos, cine-teatros, circos, clubes, 
"dancings", sociedades, parques, campos ou 
em quaisquer outros locais acessíveis ao pú
blico por meio d$)/entradas pagas. 

§ 3.0 - Os selós especiais para a cobrança 
de parte do impôsto de diversões, atribuída 
pelo convênio ao I. B. G. E., e destinada ao 
custeio do sistema nacional dos serviços de 
estatística municipal, ~erão apostos aos bi
lhetes de ingresso vendidos ou oferecidos pe
los empresários, proprietários, arrendatários, 
ou quaisquer pessoas individual ou coletiva
mente responsáveis por qualquer dos esta
belecimentos, casas ou lugares a que se re
fere o parágrafo precedente. 

§ 4.0 - Os bilhetes de entrada para espe
táculos ou exibições sujeitos ao impõsto pre
visto neste artigo, Eerão impressos e deve
rão constar de duas partes, destacáveis e 
numeradas seguidamente. Serão enfeixados 
ém talões, e o destaque da parte destinada 
ao espectador só se dará no momento da 
:respectiva aquisição, ficando proibida a 
venda de bilhetes que não obedecer a esta 
norma. 

§ 5.0 - O sêlo será aposto no sentido ho
rizontal de bilhete, abrangendo as duas par
tes, e com o cabeçalho sôbre o canhoto, de 
modo a ser dividido no ato de destaque da 
parte que o espectador deve receber e en
tregar ao porteiro. 

§ 6.0 
- o sêlo deverá ser inutilizado pre

viamente, antes do destaque do bilhete, por 
meio de um carimbo, cujos dizeres indiquem 
a data do espetáculo ou exibição. 

§ 7.0 - A aqms1çao de sêlos para os bi
lhetes de ingresso, bem assim de bilhetes 
com os selos já impressos (quando adotados}, 
terá lugar na agência arrecadadora desig
nada pelo I.B.G.E., na forma do art. 9.0 , 

alínea "b" da lei. Tal aquisição será efe
tuada por meio de guias assinadas pelo res
ponsável ou seu representante, as quais con
terão a especificação da quantidade de se
los a adquirir e receberão o competente nú
mero de ordem, devendo ser visadas pelo 
agente de estatística ou quem suas vêzes fi
zer. Dessas guias, a primeira ficará em 
poder da Agência Municipal de Estatística, 
para fins de fiscalização e tomada de con
tas, que fará o fornecimento e a respectiva 
cobrança obtendo do comprador, no mesmo 
documento, o competente recibo. 

§ 8.0 - É expressa:rnente proibida a ven
da ou permuta de selos entre os proprietá
rios, empresários, arrendf.tários ou quaisquer 
responsáveis pelos clubes, sociedades, casas 
ou lugares de diversões, sendo-lhes assegu
rada, todavia, a indenização da importância 
dos selos não utilizados, uma vez feita a sua 
restituição com as mesmas formalidades 
prescritas na alínea precedente. 

§ 9.0 - As sociedades ou casas de diver
sões, de qualquer espéc1e, que funcionarem 
com entradas pagas, são obrigadas ao uso 
de um livro no qual serão registados, por 
data de função ou exib:ção, os selos adqui
ridos, os selos empregados e os saldos respec
tivos, assim como a numeração dos primei
ros e últimos ingressos vendidos. O livro 
de escrituração conterá têrmos de abertura 
e encerramento assinados pela emprêsa, fir
ma ou sociedade, e receberá o visto do agen
te municipal de estatística. O livro poderá 
ser substituído em espetáculos avulsos ou 
em pequenas séries, por mapas diários, ma
nuscritos ou datilografados. 

§ 10.0 - A fiscalização do impôsto de di
versões compete aos fiscais da Prefeitura e 
aos funcionários da Agência Municipal de 
Estatística. A fiscalização verificará sem
pre o livro ou os mapas de escrituração, 
assim como o número de espectadores pre
sentes a cada sessão, ou espetáculo, exami
nando se êsse número corresponde aos dos 
ingressos utilizados e constantes dos ca
nhotos. 

§ 11 - Por qualquer comprovada infra
ção no pagamento do impôsto destinado ao 
custeio do sistema nacional de estatistica 
municipal, seja por sonegação do competente 
sêlo, ou pela prática de qualquer outra irau
de, será imposta a multa de Cr$ 1.000,00 
(um mil cruzeiros). Sem o pagamento ou 
depósito dessa multa, a casa, emprêsa ou 
sociedade suposta infratora não poderá con
tinuar a funcionar. Da importância da mul
ta caberá metade aos cofres rr.unicipais e 
metade à Caixa Nacional de Est<ttistica Mu
nicipal. (Art. 2.0 do decreto-lei n.0 189, de 
30-12-1942). 

Art. 1.218 - A Prefeitura Municipal to
mará a qualquer tempo as medidas ne
cessárias, tendo em vista o que lhe re-



presentar o Instituto Brasileiro de Geogra
fia e Estatística, em nome do govêrno fe
deral ou o govêrno do Estado de São Pau
lo, por intermédio de qualquer dos órgãC's 
da sua administração interessado no as
sunto, a fim de que ao Convênio de Esta
tística Municipal também fique assegura
da fiel e integral execução por parte do 
govêrno e administração do Município. (Art. 
3.0 do decreto-lei n. 0 189, de 30-12-1942). 

Art. 1.219 - Não serão concedidos al
varás de funcionamento aos parques de 
diversões, quermesses ou festas congêne
res, que explorarem jogos de azar de qual
quer espécie, inclusive os chamados de ha
bilidade. (Art. 1.0 da lei n.0 3.964, de 
4-12-1950). 

Art. 1.220 - Dentro do prazo de quinze 
dias, a partir da vigência da presente lei, 
os proprietários de parques de diversões e 
os organizadores de quermesses ou festas 
congêneres, sob pena de cassação do alva
rá de funcionamento dos mesmos, deverão 
fazer cessar os jogos, a que se refere o ar
tigo anterior. (Art. 2.0 da lei n.0 3.964, de 
4-12-1950). 

Art. 1.221 - Para funcionamento nas 
proximidades de estabelecimentos hospita
lares e de ensino, não se concederá al
vará a casas de diversões, que utilizem 
alto-falantes, bandas e tudo que perturbe 
o sossêgo público. 

Parágrafo único - Observar-se-á, para 
aplicação dêste artigo, como mínima, a dis
tância de 500 metros. (Art. 3.0 da le in.• 
3.964, de 4-12-1950). (Vide os artigos n.0 

543 e 544, desta consolidação). 
Art. 1.222 - Os responsáveis pelo fun

cionamento de cinemas, teatros, auditórios, 
salas de conferências, salões de esportes, 
.salões de bailes e outros locais de diver
sões, ou onde se reuna grande número de 
pessoas, ficam obrigados a apresentar 
anualmente à Prefeitura laudo técnico, re
ferente à segurança e estabilidade do edi
fício e das respectivas instalações, assina
do por dois engenheiros registrados no De
partamento de Arquitetura, da Secretaria 
de Obras. (Art. 1.0 da lei n.0 4.454, de 
20-2-1954). 

Parágrafo 1.0 - Dêsse laudo constará 
que foram cuidadosamente vistoriados e 
achados em ordem os elementos constru
tivos do edifício, em especial a estrutura, 
os pisos e a cobertura, e bem assim as ins
talações respectivas, tendo em vista a uti
lização do imóvel. (Parágrafo 1.0 da lei n.0 

4.454, de 20-2-1954). 
Parágrafo 2.0 - A Prefeitura é facul

tado exigir a apresentação de plantas, cor
tes, detalhes e cálculos, que justifiquem 
o laudo apresentado, assim como provas de 
resistência de matérias. (Parágrafo 2.0 da 
lei n.0 4.454, de 20-2-1954). 

Art. 1.223 - Os laudos deverão ser en
caminhados à Prefeitura, com requerimen
to apresentado no Protocolo Geral durante 
o mês de dezembro de cada ano, para o 
efeito de licenciamento no ano seguinte. 

(Art. 2.0 da lel n.0 4. 454, de 20-2-hlt>4). 
Parágrafo 1.0 - No caso de tratar-se 

de primeira licença, o laudo será oferecido 
simultâneamente com o pedido de funcio
namento. (Parágrafo 1.0 da lei n." 4.454, 
de 20-2-1954). 

Parágrafo 2.0 - No corrente ano, poderá 
a Prefeitura estabelecer prazo diferente, 
dentro do qual ficarli.o os interessados obri
gados a apresentar o laudo. (Parágrafo 2.' 
da lei n.0 4.454, de 20-2-1954). 

Art. L224 - No caso de não ser apre
sentado o laudo, ou sendo nêle porventura 
encontrados pela fiscalização defeitos ou 
deficiências, poderá a Prefeitura cassar 
imediatamente a licença de funcionamento 
e, se fôr caso, interditar o local de reu
nião. (Art. 3.0 da lei n.0 4.454, de 20-2-1954). 

TíTULO XVI 

DAS EXPOSIÇõES 

CAPíTJJLO I 

DAS EXPOSIÇõES DE PRODUTOS 
INDUSTRIAIS 

Art. L225 - Fica o prefeito autorizado a 
estabelecer anualmente, no mês de setem
bro, uma exposição de produtos industriais 
do Município. 

Parágrafo único - Os produtos expostos 
poderão ser vendidos. (Art. L 0 da lei 2. 084 
de 2-7-1917). 

Art. 1.226 - O prefeito expedirá regula
mento estabelecendo uma tabela de ta
xas a que ficarão sujeitos os expositores, 
para ocorrer a despesas com a exposição, 
abrindo os créditos necessários, até trinta 
mil cruzeiros, para suprir a deficiência do 
produto das taxas. (Art. 2.0 da lei n.0 2.084, 
de 2-7-1917). 

Art. 1.227 - Para as futuras exposições, 
o prefeito proporá, nos projetos de orça
mento, a verba necessária e submeterá as 
taxas à aprovação da Câmara. (Art. 3.0 da 
lei n.• 2.084, de 2-7-1917). 

CAPlTULO II 

DAS EXPOSIÇõES DE BELAS-ARTES 

Art. L228 - O prefeito organizará anual
mente, em local que escolher, uma expo
sição de trabalhos de pintores e esculto
res nacionais. (Art. L 0 da lei 2. 921, de 
7-10-1925). 

Art. L229 - Haverá para julgamento dos 
trabalhos apresentados uma comissão de 
julgamento que será nomeada pelo prefeito. 
(Art. 2.0 da lei n.0 2.921, de 7-10-1925). 

Art. 1.230 - A comissão a que se refere 
o artigo anterior compor-se-á de cinco mem
bros e não poderá ser escolhida para o 
ano imediato. (Art. 3.0 da lei n.0 2.921 
de 7-10-1925). 

Art. 1.231 - Os trabalhos de pintura e 
de escultura, que forem classificados em 
primeiro lugar, serão adquiridos pelo pre-



feito que com êles organizará a Galeria Mu
nicipal de Arte. (Art. 4.0 da lei 2. 921, de 
7-10-1925). 

Art. 1.232 - Aos demais concorrentes em 
ordem sucessiva de classificação serão dis
tribuídas medalhas de ouro, prata e bron
ze, além de menções honrosas, a juízo da 
comissão de julgamento. (Art. 5.0 da lei 
n.o 2.921, de 7-10-1925). 

Art. 1.233 - A Prefeitura, para ocor
rer às despesas oriundas dêste capítulo, 
consig·nará no seu orçamento, anualmente, 
a verba de cem mil cruzeiros. (Art. 6.o da 
lei n.0 2.921, de 7-10-1925). 

T1TULO XVII 

DAS MATAS, PARQUES E JARDINS 

CAP1TULO I 

DAS FORMAÇõES VEGETAIS 

Art. 1.234 - As formações vegetais, na
turais ou artificiais, !liUnicipais e priva
das existentes ou que venham a existir no 
Município, desde que sejam úteis à cole
tividade, ser:To conservadas para sempre in
tactas. 

Parágrafo único - Consideram-se for
mações vegetais as matas primitivas e se
cundárias, os bo~ques, hortas, parques, jar
dins e esrécimes botânicos isolados. (Art. 1.0 

do ato 1. 122, de 20-6-1936). 
Art. 1.235 - São úteis à coletividade, 

para os fins do artigo 1. 234: 
a) - as matas primitivas e secundárias, 

em que se possam encontrar e conservar 
os exemplares característicos da flora e da 
fauna do MunicÍpio, compreendidas as ma
tas ditas "remanescentes" pelo Código Flo
restal Federal, bem como aquelas que pro
tegem o solo contra os efeitos da erosão; 

b) - os hortos e jardins botânicos, cria
dos para estudos científicos e fins educa
tivos e perpetuação de espécimes fitológi
cos interessantes; 

c) - as formações vegetais que possam 
concorrer para lembrar feitos e datas na
cionais e perpetuar a memória dos grandes 
homens da nacionalidade; 

d) - as formações vegetais que, pela 
sua beleza, posição, espécie ou 1 aridade, 
possam concorrer para melhorar as condi
ções estéticas e higiênicas dos vários locais 
e regiões. (Art. 2.0 do ato 1.122, de 30-6-
1936). 

Art. 1. 236 - As formações vegetais, de 
propriedade particular, quando estejam nas 
condições dos artigos 1. 234 e 1. 235 e suas 
letras, serão desapropriadas, caso os res
pectivos proprietários não queiram conser
vá-las intactas e nas condições indicadas 
pela Divisão de Matas, Parques e Jardins. 
(Art. 3.0 do ato 1.122, de 30-6-1936). 

Art. 1.237 - Em igualdade de condições, 
terá o govêrno municipal preferência para 
a aquisição de áreas onde existam forma
ções vegetais, que possam ser consideradas 
de interêsse coletivo. 

Parágrafo único - A desistência da aqui~ 
sição preferencial não prejudicará a desa
rropriação futura. (Art. 4.0 do ato 1.122, 
de 30-6-1936). 

Art. 1.238 - As formações vegetais par
ticulares, quando indivisas com outras do 
domínio municipal, ficam submetidas ao re
gime em vigor para estas últimas. (Art. 5.• 
do ato 1.122, de 30-6-1936). 

Art. 1.239 - O Municlpio organizará, em 
área apropriada a tal fim, uma reserva 
florestal composta de essências exclusiva
mente nacionais. (Art. 6.0 do ato 1.122 de 
30-6-1936). 

Art. 1.240 - Na gleba citada no artigo 
anterior e em outras que preencham os 
requisitos f'xigidos pelos fins em vista, se
rá destinada superfície para plantio, con
servação e defesa dos palmitos, proceden
do-se de modo a evitar-se a extinção das 
espécies. (Art. 7.0 do ato 1.122, de 30-6-
1936). 

Art. 1.2·11 O Município organizará 
viveiros suficientes ao fornecimento, a 
qualquer interessado de mudas para os fins 
de florestamento, reflorestamento e arbo
rização. (Art. 8.0 do ato 1.122, de 30-6-1936). 

CAPITULO 11 

DA EXPLORAÇAO DAS FORMAÇõES 
VEGETAIS 

Art. 1.242 - Nas matas primitivas e se
cundárias só será permitida a exploração 
que consista no aproveitamento de cascas, 
seivas, fôlhas, frutos e sementes e que não 
comprometa, de forma alguma, a vida e 
o desenvolvimento natural dos exemplares 
de que foram extraídos, salvo em relação 
às essências florestais, que tenham atingi
do o seu período de decrepitude. (Art. 9,0 

do ato 1.122, de 30-6-1936). 
Art. 1.243 - As formações vegetais do 

Municfpio que não estejam nas condições 
do artig·o 1. 235 e suas letras, poderão ser 
exploradas não só em relação à produção 
de combustível, senão também quanto à 
extração de madeiras e essências. 

Parágrafo único - A exploração será 
feita de modo que ditas formações não ve
nham a extinguir-se, procedendo-se ao seu 
constante 1-eflorestamento e estabelecen
do-se rotações dos cortes, por períodos no 
mínimo de dez anos, determinados de 
acôrdo com a Divisão de Matas, Parques 
e Jardins. (Art. 10 do ato 1.122, de 30-6-
1936). 

A1·t. 1.244 - Nenhum proprietário de ter
ras cobertas de matas naturais, poderá aba" 
ter mais de três quartas partes da vegeta
ção existente, a não ser que se obrigue a 
proceder ao imediato reflorestamento ou 
florestamento de uma área equivalente à 
que deverá conservar. 

§ 1.0 - O replantio poderá ser feito no 
próprio local da mata primitiva ou em ou
tro julgado mais conveniente da mesma 
propriedade ou do mesmo proprietário. 



§ 2.0 
- Antes de iniciar a derrubada, 

com a antecedência de 60 dias, o proprie
tário dará ciência de sua intenção à Divi
são de Parques, Jardins e Cemitérios, assi
nando um têrmo de compromisso, sempre 
que prefira fazer o reflorestamento de que 
trata êste artig·o. 

§ 3° - No caso de haver na proprie
dade tratos de terras já reflorestados, a 
Divisão de Parques, Jardins e Cemitérios 
verificará se a sua área corresponde à 
que deveria ser conservada. Só então será 
dada autorização para que se efetue a der
rubada total das matas primitivas. 

§ 4.0 
- Nenhum proprietário poderá alie

nar a quarta parte reservada, sem que pre
viamente tenha florestado, ou reflorestado 
área equivalente, de acôrdo com os pará
grafos anteriores. (Art. 11 do ato 1.122, de 
30-6-1936). 

Art. 1.245 - Tôdas as formações vegetais 
artificiais, de propriedade particular, que 
não estiverem nas condições do artigo 1.235 
e suas letras, poderão ser exploradas sem 
restrições. (Art. 12 do ato 1.122, de 30-6-
1936). 

Art. 1.246 - Ninguém poderá cortar le
nha ou destruir as matas nos montes que 
rodeiam o Município, e onde existirem ma
nanciais de águas de uso público. O in
frator incorrerá na multa de Cr$ 30,00. (Art. 
67 do Código de Posturas de 1886) . 

CAPíTULO III 

DO FLORESTAMENTO, REFLORES
TAMENTO E ARBORIZAÇÃO 

Art. 1.247 - O serviço de florestamento, 
reflorestamento e arborização, obedecerá às 
seguintes regras: 

a) - tôda área a ser florestada deverá 
sê-lo, com espécies que melhor se adaptam 
ao respectivo solo; 

b) - cada área a ser reflorestada, de
verá sê-lo em espécies que sejam, quanto 
possível, iguais em qualidade e quantidade 
às anteriormente aí localizadas; 

c) - a reconstituição da floresta deverá 
fazer-se com a sua variedade de essência, 
procedendo-se ao estudo das associações 
florestais mais típicas, naturais da região; 

d) - os talhões das matas deverão ser 
divididos de maneira a formar uma rêde 
geométrica de caminhos. (Art. 13 do ato 
n.' 1.122. de 30-6-1936). 

. Art. 1..&48 - As terras de propriedade 
'JiJartlCular, cujo florestamento, parcial ou 
total fôr julgado necessário, serão para êsse 
fim desapropriadas, caso o respectivo pro· 
prietário não queira consentir na execução 
do serviço, por sua conta ou por conta do 
Município. 

§ 1.0 - No caso de preferir o proprtetá
rio fazer êle próprio o reflorestamento, fi
cará com direito às compensações autori
zadas pelas leis vigentes. 

§ 2.0 - O govêrno do Município pode
rá contratar com os proprietários a exe
cução do florestamento, mediante condi-

ções previamente estabelecidas, ouvido o 
Conselho Florestal do Município. (Art. 14 
do ato 1.122, de 30-6-1936). 

Art. 1.249 - A arborização e o ajardi
namento dos logradouros públicos obser
varão as disr;osições desta lei e serão pro
jetadas pelo Departamento de Urbanis
mo e executados pela Divisão de Parques 
e Jardins, da Secretaria de Obras, por con
ta da municipalidade. 

§ 1.0 - Caberá à Divisão de Parques e 
Jardins resolver sôbre a espécie de ve
getal que mais convenha a cada caw, bem 
como sôbre o espaçamento entre as ár
vores. 

§ 2.0 - As ruas abertas por particulares, 
com licença da Prefeitura, poderão ser ar
borizadas pelos responsáveis, à sua custa, 
obedecidas as exigências legais. (Artigo 1.0 

da lei 4.547, de 20-4-1955). 
Art. 1.250 - No caso de ser feita a 

arborização por conta de particulares as 
qualidades das árvores serão de preferên
cia: "carvalho", "magnólia amarela", 
"ficus benjamins", "acácias", "plátanos 
orientais", "grevilha robusta", "eucaliptus 
gigante", "flamboyent" e "tulipeiras". (Ar
tigo 3.0 do ato n.0 7, de 28-3-1896). 

Art. 1.251 - A arborização dos logra
douros públicos será obrigatória: 

I - quando as ruas tiverem largura su
perior a 16 metros, com passeios de lar
gura não inferior a 3 metros e quando já 
tiverem sido pavimentadas e apresenta
rem definitivamente assentadas, as guias 
do calçamento; 
II - nos refúgios centrais dos logradou

ros, desde que êsses refúgios apresentem 
dimensões satisfatórias para receber arbo
rizações; 

III - nos logradouros de caráter resi~ 
dencial, quando houver a obrigatoriedade 
de recuo de frente para as construções, e 
as ruas tiverem, no mínimo 12 metros de 
largura. 

§ 1.0 - Não se acham incluídos nas dis
posições dêste artigo os lados sombreados 
das ruas de menos de 20 metros de lar
gura, cujo eixo siga aproximadamente a 
linha E-0, os quais não deverão ser ar
borizadas. 

§ 2.0 - Nos passeios e refúgios será a, 
pavlmentaçtío Interrompida de modo a dei
xar espaçoa livres de um metro quadrado 
para o plantio das árvores. 

§ 3.0 - Nos espaços a que se refere o 
parágrafo anterior, serão colocadas gre
lhas de ferro ou será plantada grama ou 
equivalente. 

§ 4.0 - A distância mínima das árv0res 
à areata externa das guias será de 75 cen
tímetros. (Art. 2.0 da lei 4. 647, de 20-4-
1955). 

Art. 1. 252 - Não será permitida a plan
tação de árvores ou qualquer outra vege
tação que por sua natureza possa difi
cultar o trânsito, a insolação ou a con
servação dos leitos das vias públicas. (Art. 
3.0 rta lei 4. 647, de 20-4-1955). 



Art. 1.253 - Nenhuma edificação, em 
,que o acesso para veículos, ou abertura de 
"passagem" e arruamento novo, ou mesmo 
simples "marquise" ou toldo, prejudicar a 
arborização pública, poderá ser aprovada 
sem a audiência da Divisão de Parques e 
Jardins, que opinará sôbre o sacrifício ou 
não da arborização. (Art. 4." da lei 4.647, 
de 20-4-1955). 

Art. 1.254 - Nenhuma árvore poderá 
ser abatida no interêsse de particulares 
sem que a respeito se pronuncie a Divisão 
·de Parques e Jardins e sem que sejam 
pagas pelo interessado as despesas rela
tivas ao corte e ao replantio, fixadas por 
ato executivo. (Artigo 5.0 da lei 4.647, de 
20-4-1955). 

Art. 1.255 - Os tapumes e andaimes 
das construções nos alinhamentos das vias 
públicas deverão ser providos de proteção 
da arborização sempre que isso fôr exigido 
pela Divisão de Parques e Jardins. (Ar
tigo 6.0 da lei 4.647, de 20-4-1955). 

Art. 1.256 - Nas árvores das vias pú
'blicas não poderão ser fixados ou amarra
dos fios, nem cr.:ocados anúncios, cartazes 
ou publicações de qualquer espécie. (Art. 
7.0 da lei 4.647, de 20-4-1955). 

Art. 1.257 - Não se inclui nessa proi
bição a amarração de faixas de pano de 
propaganda eleitoral em épocas próprias 
desde que não causem dano às árvores. 
(Art. 8." da lei 4.647, de 20-4-1955). 

Art. 1.258 - O desrespeito às exigências 
da presente consolidação bem como os da
nos causados à arborização pública serão 
punidos com a aplicação de multas de Cr$ 
300,00 a Cr$ 5. 000,00, independente de ou
tras cominações pelo prejuízo causado. 
(Artigo 8:0 da lei 4.647, de 20-4-1955). 

Art. 1.259 - Fica revogada a parte quin
ta do ato n.0 663 de 10 de agôsto de 1934, 
concernente à arborização de logradouros 
públicos regulada nesta consolidação. (Art. 
·9.0 da lei 4.647 de 20-4-1955). 

CAP1TULO IV 

DAS CONTRAVENÇõES FLORESTAIS 

Art. 1.260 - Fica proibido o exercício 
de quaisquer atividades que importem em 
dano, parcial ou total, mediato ou ime
diato, das formações vegetais de interêsse 
coletivo. Serão essas contravenções flo
restais passíveis de multas, estabelecidas 
neste capítulo, sem prejuízo da aplicação 
das demais sanções estabelecidas na lei 
·civil e criminal. 

§ 1.0 - Consideram-se contravenções flo
restais, entre ou trai!: 

a) - destruir, ferir ou mutilar forma
.ções vegetais; 

b) - subtrair espécimes botânicos e pro
dutos das formações vegetais; 

c) - transportar para fora das áreas 
ocupadas por formações vegetais, produ
tos florestais, bem como daí extrair pe
dras, areias, minerais ou outras quais
quer substâncias; 

dl - destruir, no todo ou em parte, cêr
cas, muros ou marcos que indiquem llrrtl~ 
tes das matas, bosques, hortos, parques e 
jardins, bem como depredar etiquetas, pla
cas e sinais que façam parte dos mes
mos; 

e) - soltar balões festivos ou engenhos 
semelhantes, capazes de provocar incên
dio, bem como fazer fogueiras na vizinhan
ça das formações vegetais; 

f) - soltar animais domesticados ou sei~ 
vagens nas áreas ocupadas por formações 
vegetais a não ser aquêles que af tenham o 
seu "habitat" natural; 

g) - penetrar sem licença nas matas, 
bo~ques, hortos, parques e jardins, que não 
estiverem franqueados ao público; 

h) - desobedecer às ordens dos guar
das das formações vegetais ou reagir contra 
os mesmos. 

§ 2.0 - Consideram-se produtos flores
tais não só as essências florestais em tô
das as suas partes componentes, mas tam
bém a vegetação epífitª' e a que constitui 
o subosque e a manta ou folhedo que re
vista o seu solo. (Art. 15 do ato n." 1.122, 
de 30-6-1936). 

Art. 1.261 - :E vedada a instalação, nas 
proximidades das formações vegetais, de 
fábricas ou oficinas, cujas emanações líqui· 
das, gasosas ou em forma de poeira pos .. 
sam causar dano à vegetação, bem como da:; 
que expilam fagulhas capazes de provocar 
incêndio. (Artigo 1'6 do ato 1.122, de 30-6-
1936). 

Art. 1.262 - As infrações dêste título e 
contravenções de que trata o artigo 1.260 
e seus parágrafos, cominam-se multas de 
Cr$ 20,00 a Cr$ 500,00, elevadas ao dôbro 
na reincidência, fixadas pela Divisão de 
Matas, Parques, Jardins e Cemitérios, sem 
prejuízo de outras sanções cabíveis. 

Parágrafo único - Nas contravenções 
constantes das letras "b", "c" e '"f", do. ar
tigo 1.260, além da multa imposta, ficará o 
infrator sujeito à apreensão dos animais 
soltos e das coisas subtraídas, aplicando-se 
também idênticas multas às pessoas em po
der de quem forem encontrados .(Art. 17 
do ato n.0 1.122, de 30-6-1936). 

CAPtTULO V 

DA ORGANIZAÇAO DOS SERVIÇOS 
VEGETAIS 

Art. 1.263 - A execução das disposições 
dêste título fica a cargo da Divisão de Par
ques, Jardins e Cemitérios, à qual além 
de outras atribuições em leis estabelecidas; 
incumbe: 

a) - proceder à discriminação das for
mações vegetais, classificando-as de acôr
do com as enumerações do artigo 1.235 e 
suas letras, com a colaboração do Conse
lho Florestal do Município; 

b) - indicar as formações vegetais de 
propriedade particular que devam ser de~ 
sapropriadas; 



cl - resolver ;:;ôbre a preferência de que 
trata o artigo n.0 1. 237 e sôbre floresta
menta a que alude o artigo 1. 248 e seus pa
rágrafos. 

d) - marcar, ror meio de tabuletas ou 
outros sinais, quaisquer formações vegetais 
interessantes; 

e) - organizar o serviço de polícia e con
servação das formações vegetais, podendo 
agir de acôrdo com os dispositivos do Có
digo Florestal do Estado; 

f} - requisitar, em caw de incêndio, 
os meios materiais utilizáveis e convocar 
os homens válidos, em condições de pres
tarem auxílio. (Art. 18 do ato 1.122 de 30-
6-1936). 

CAP1TULO VI 

PLANTAÇAO.DE CAPIM 

Art. 1.264 - Fica proibida a plantação 
de capim dentro das três primeiras zonas 
do Município: central, urbana e subur
bana. 

Parágrafo ún'co - Na zona suburbana, 
a juízo do ]:refeito e com a audiência do 
Serviço Sanitário, mediante requerimento, 
poderá ser permitida a existência de capin
zais. (Art. 1.0 e § único do ato 967, de 6-1-
1935). . 

Art. 1.265 - Os proprietários ou arren
datários de terrenos não cultivados, den~ 
tro dessas zonas, são obrigados a mantê-los 
limpos, roçando e queimando o mato nêles 
existentes. (Art. 3.0 do ato 967, de 6-12-
1935). 

Art. 1.266 -· 05 proprietários ou arren
datários de terrenos não cultivados ou 
ocupados por capinzais serão intimados pes
soalmente ou, caso não sejam conhecidos 
ou encontrados, por editais a, no prazo de 
cinco dias, cum:t:rirem as exigências do ar
tigo anterior. 

Parágrafo ún:co - Se, findo êsse prazo, 
não tiver sido cumprida a intimação, serão 
aplicadas aos infratores as multas de Cr$ 
200,00 para os terrenos situados nas zonas 
central e urbana, e Cr$ 100,00 para as de
mais, elevadas ao dôbro na reincidência. 
(Art. 4.• e § único do ato 967, de 6-12-1935). 

Art. 1.267 - Aplicada a multa, ser-lhe-á 
marcada um prazo suplementar de 3 (três) 
dias, findo o qual, não sendo executado o 
serviço, será êle feito pela Prefeitura, cor
rendo as despesas, com o acréscimo de 20% 

.. ·da administração, por conta dos respon
sáveis proprietários ou arrendatários. (Art. 
5.0 do ato 967, de 6-12-1935). 

CAP1TULO VII 

DA EXTINÇÃO DE FORMIGUEIROS 

Art. 1.268 - Todos os proprietários, ar
rendatários ou inquilinos de casas, cháca
ras, sítios ou terrenos da cidade e suas 
povoações, até a distância de um quilôme
tro da cultura mais próxima, são obrigados 
a extinguir ou permitir a extinção pela Pre-

feitura dos formigueiros que existirem em 
tais propriedades. (Art. 1.0 do ato 192, de 
17-12-1904). 

Art. 1.269 - O serviço de extinção de 
formigueiros será feito pelo sistema que fõr 
julgado mais conveniente por pessoal con
tra ta do pelo prefeito. (Art. 1.0 do ato 898, 
de 1-8-1935). 

Art. 1.270 - Conhecida a existência de 
qualquer formigueiro e julgada necessária 
a sua extinção, a Prefeitura fará, gratuita~ 
mente, um ataque e um repasse. 

Parágrafo único - ll:sse serviço será feito 
de preferência nos terrenos cultivados e 
nos que estiverem próximos aos mesmos. 
(Art. 2.0 do ato 898, de 1-8-1935). 

Art. 1.271 - O proprietário ou ocupante 
do terreno onde existir o formigueiro, que 
se opuser ou impedir a realização do ser
viço, ficará sujeito à multa de Cr$ 100,00 
e do dôbro, na reincidência, sem prejuízo 
da taxa referida no artigo 1.273. (Art. 3.0 

do ato 898, de 1-8-1935). 
Art. 1.272 - Executado o serviço referi

do no artigo 1.270, caberá ao proprietário 
ou ocupante do respectivo terreno, impe
dir que se formem novos formigueiros, sob 
pena de incorrer na multa do artigo ante
rior. (Art. 4.0 do ato 898, de 1-8-1935). 

Art. 1.273 - Verificada a existência de 
novos formigueiros, a Prefeitura fará a 
extinção, mediante o pagamento pelo pro
prietário ou ocurante do terreno, da taxa 
de Cr$ 12,00 por operário empregado no 
serviço, por dia ou fração de dia de tra
balho. (Art. 5.0 do ato 398; de 1-8-1935). 

CAP1TULO Vll!l 

DOS PARQUES E JARDINS 

Art. 1.274 - Nos jardins públicos e praças 
ajardinadas, a cargo da Municipalidade, é 
proibida a entrada de: 

a) - pessoas ébrias, alienadas, descal
ças, indigentes e das que não estiverem de
centemente trajadas, e bem assim das que 
levarem consig·o cães ou outros animais em 
liberdade e volumes excedentes de 30 cen
tímetros de largura por 40 de compri~ 
mento; 

b) - veículos, exceção dos automóveis, no 
Jardim da Luz ate as 6 horas da tarde e dos 
velocípedes nos dias úteis e feriados até 
essa hora. Aos domingos somente é per
mitida a entrada de velocípedes até ao 
meio-dia; 

c) - vende.dores ambulantes, com os ar
tigos do seu comércio. (Art. 1.0 do ato 340, 
de 3-1-1910). 

Art. 1.275 - ll: absolutamente proibido: 
a) - pisar nos gramados e canteiros; 
b) - danificar e tirar os vegetais, ou pôr-

lhes a mão; 
c) - pescar nos tanques; 
d) - atirar redras ou outros projéteis; 
e) - entrar nos viveiros; 
f) - lançar sôbre as alamedas, cantei

ros e tanques, quaisquer objetos que preju~ 
diquem o asseio e a vegetação; 



g) - deitar-se sõbre os bancos ou outros 
lugares; 

g) - fazer algazarras; 
i) - dar tiros e queimar fogos de ai'ti

fício; 
j l - afixar dísticos e letreiros, escrever 

ou traçar figuras nas paredes ou em quais
quer outros lugares; 

k) - atirar aos animais comida ou qual-
quer outra coisa; 

ll - distribuir anúncios, impressos, etc.; 
m) - jogar serpentinas e confete; 
n) - penetrar nos lugares reservados ao 

pessoal, casas de máquinas, etc.; 
o) - danificar os ornatos, estátuas, her

mas, bancos, materiais e utensílios. (Art. 
2n do ato 340, de 3-1-1910). 

CAPíTULO IX 

DO JARDIM DA LUZ 

Art. 1.276 - Os pavilhões, suas dependên
cias e a parte que lhe fôr reservada pela 
Prefeitura para colocação de mesas ao ar 
livre, ou sob abrigos móveis, deverão ser 
mantidos, bem mobiliados, por seus donos, 
em perfeito estado de asseio, e permanecer 
à disposição do público. A noite deverão 
conservar-se bem iluminados. (Art. 4.0 do 
ato 340, de 3-1-1910). 

Art. 1.277 - Tanto interna, como exter
namente, nos pavilhões, em Iug·ares bem 
visíveis, deverão figurar cartazes com os 
preços dos artigos expostos à venda. (Art. 
5.0 do ato 340, de 3-1-1910). 
. Art. 1.278 - Os automóveis e velocípedes 

só poderão transitar na alameda circular 
da direita para a esquerda. (Art. 6.0 do ato 
340, de 3-1-19~,0). 

Art. 1.279 ...::.: É proibida a prática de atos 
que de qualquer modo incomodem o pú
blico, que dêem lugar a desordens, que se
jam indecorosos ou atentem contra a mo
ral, dentro dos pavilhões, devendo o res
pectivo pessoal dar parte imediata ao ad
ministrador dos jardins, pa •·a punição dos 
culpados. (Art. 7.0 do ato 340, de 3-1-1910). 

Art. 1.280 - A infração dos artigos 1.276 
e 1.277 por parte dos exploradores ou ar
rendatários dos pavilhões, será punida com 
a multa estabelecida nos contratos res
pectivos. (Art. 8.0 do ato 340, de 3-1-1910). 

CAPíTULO X 

DISPOSIÇõES GERAIS 

Art. 1.281 - Ocorrendo dentro dos jar
dins e de seus pavilhões casos de conflito, 
ou de ofensa de qualquer natureza a seus 
empregados, danos às coisas, prática de atos 
imorais ou proibidos, será o delinquente 
prêso e entreg·ue pelo guarda do jardim 
à autoridade policial competente. 

Parágrafo único - A infração dos ou
tros casos de que cogits a presente conso
lidação, será punida com a multa de Cr$ 
5,00, que se elevará a Cr$ 10,00 na rein
cidência, podendo os guardas chamar à 
ordem os infratores, ou convidá-los a reti-

rarem-se, com conhecimento do adminis
trador. (Art. 9.0 do ato 340, de 3-1-1910). 

Art. 1.282 - O pessoal dos jardins, bem 
como o dos pavilhões, procederá coni a · 
maior urbanidade para com o público, de
vendo, em caso contrário, ser levado· o fato 
ao conhecimento da administração dos jar
dins. (Art. 10 do ato 340, de 3-1-1910). 

Art. 1.283 - Serão afixados, nos jardins, 
exemplares contendo os artigos dêste ca
pít.ulo. (Art. 11 do ato 340, de 3-1-1910). 

Art. 1.284 - Pela observância dos artigos 
1.274 a 1.283, é responsável o administra
dor do jardim e, na ausência ou falta dês
te, o seu ajudante, os quais deverão fis
calizar o procedimento dos porteiros, guar
das e demais empregados, dando-lhes ins
truções para a boa arde mdo serviço. (Art. 12 
do ato 340, de 3-1-1910). 

Art. 1.285 - Fica instituído o Fundo Flo
restal do Município, destinado ao custeio 
dos serviços previstos nos arts. 1.234 a 1.262, 
fundo êste que se constituirá, entre outros, 
dos seguintes recursos: 

a) - contribuição das empresas, com
panhias, sociedades, institutos e particula
res interessados na conservação das matas 
e da flora em geral e no estudo cientíi~co 
das mesmas; 

b) - doação por ato entre vivos ou tes
tamento; 

c) - dotações orçamentárias do Muni
cípio; 

d) - taxas que vierem a ser criadas 
com especial consignação. (Art. 19 do ato 
1.122, de 30-6-1936). 

Art. 1.286 - As áreas particulares ocupa
das por matas primitivas, secundárias ou 
artificiais gozarão, segundo o seu valor para 
o interêsse coletivo, de redução de im
postos. 

Parágrafo único - Tal redução será fi
xada pelo prefeito, ouvido o Conselho Flo
restal do Município, mediante requerimen
to do interessado, levando-se em conta, pa
ra o estabelecimento de quantum da re
dução, a grandeza e localização da área 
ocupada pelas formações vegetais, a rela
ção detsa com a área total de imóvel a 
que pertence, a situação topográfica, den
&idade vegetal e qualidade dos espécimes 
botânicos existentes. (Art. 20 do ato n.0 

1.122, de 30-6-1936). 
Art. 1.287 - As entradas ou caminhos 

de acesso às áreas ocupadas por for
mações vegetais obedecerão a disposições 
técnicas, de maneira a evitar, quando pos
sível, alteração de aspecto natural da pai
sagem e prejuízo da composição floristica. 
(Art. 21 do ato 1.122, de 30-6-1936). 

Art. 1.288 - Todo o proprietário de ter
ras nas vizinhanças de matas, o qual tenha 
necessidade de, por qualquer motivo, em
pregar fogo na área de sua propriedade, é 
obrigada a dar aviso aos confinantes, in
dependentemente das cautelas de que de
verá rodear-se, como a abertura de aceiros 
e formação de turmas de vigilância. (Art. 
22 do ato 1.122, de 30-6-1936). 



Art. 1.289 - Enquanto não ficar consti
. tuido o Conselho Florestal do Município fica 
. reconhecido pela Prefeitura de São Paulo, 

como seu órgão consultivo, o Conselho Flo
restal do Estado de São Paulo. (Art. 23 do 
ato 1.122, de 30-6-1936). 

Art. 1.290 - Consideram-se como suple
tivas, para os efeitos e a aplicação do dis
posto nos arts. 1.234 a 1.262 as legislações 
federal e estadual vigentes sôbre o mesmo 
assunto. (Art. 24 do ato 1.122, de 30-6-
1936) . 

TiTULO XVIII 

DAS VIAS PúBLICAS E ESTRADAS 
MUNICIPAIS 

Art. 1.291 - Compete ao Departamento 
de Obras Públicas projetar, orçar, executar, 
fiscalizar, quando contratada e conservar 
tôda e qualquer obra pública de atribuição 
municipal e mais atribuições que lhe fo
rem conferidas em leis e regulamentos. 
(Art. 2.0 do decreto-lei n.0 431, de 8-7-1947). 

Art. 1.292 - Sempre que se tiver de 
consertar alguma rua do Município, será 
por ela proibido o trânsito de todo e qual
quer veículo de condução até a conclusão 
do serviço. O infrator incorrerá na multa 
de Cr$ 5,00. Para êsse fim serão fechadas 

· as extremidades da rua até que se efetue 
o consêrto. (Art. 34 do Cód. de Posturas de 
1886). 

Art. 1.293 - Ninguém poderá fazer bura
cos ou ewavações, quer nas ruas e pra
ças, quer nas paredes de edific:os públi
cos e particulares, nem mesmo danificá-los 

. por qualquer forma que seja. O infrator 
incorrerá na multa de Cr$ 30,00, sendo além 

: disso obrigado aos reparos. 
· Parágrafo único - Quando, por ocasião 
· de festejos, fôr necessário fazerem-se tais 

buracos ou escavações, pedir-se-á licença 
à Prefeitura, ficando o impetrante obrigado 
a repor tudo no antigo estado, 24 horas de
pois de findos os mesmos festejos. O in
frator, além da obrigação imposta, incor
rerá na multa de Cr$ 5,00. (Art. 35 do 
Cod. de Posturas de 6-10-1886). 

Art. 1.294 - Ninguém poderá fazer es
cavações para tirar terra n:;:s praças, cam
pas, estradas ou quaisquer outros lugares 
de trânsito público. O infrator incorrerá 
na multa de Cr$ 50,00. (Art. 36 do Cód. 
de Posturas de 6-10-1886 e lei n.0 3.224, 
de 8·-,9-1928). 

Art. 1.295 - É proibida a colocação de 
frades de pedra ou de madeira na frente 
ou esquinas das casas, bem como degraus 
nas ditas frentes e sôbre os passe!os. O 
infrator sofrerá a multa de Cr$ 20,00, além 
de obrigado a desmanchar as ditas obras. 
(Art. 48 do Cód. de Po~Luras de 6-10-1886). 

Art. 1.296 - É proibida a colocação de 
estacas no leito das estradas, ruas, iargos 
e pátios. O infrator sofrerá a multa de 
Cr$ 5,00. (Art. 50 do Cód. de Posturas de 
6-10-1886). 

Art. 1.297 - .A municipalidade de São 
Paulo adota, para incorporar à sua legis
lação, as disposições da lei do Estado. de 
n.0 1. 835-C, de 26 de dezembro de 1921 
e do respectivo regulamento n.0 3.453, de 
l1 de março de 1022, que dispõem sôbre es
~radas de rodngem. (Art. 1.0 da lei n,0 2.485, 
de 22-5-lfl22). 

Art. 1.208 - Fica proibido o uso de cor
rentes nnLl-dermpnntes nus estradas de ro
dagem muni!lipn\s revesj,idns com pavimen
tação de prlmelm cl!tsmJ, Isto (!, de concreto 
ou de asl'nlto. (Art. único do nto 3.226, 
de 10-10-102!l). 

Art. 1.20!l - Ninguém poderá a seu arbí
trio tapar, estreitar, mudar, ou por qual
quer forma impedir a ::;ervldão das estra
das e caminhos, nem alterar o leito dos 
rios e ribeiros, desviando o curw das águas 
ou fazendo represa. O infrator sofrerá a 
multa de Cr$ 20,00, ficando obrigado a re
por tudo no seu antigo estado. No caso de 
contumácia, será êsse serviço feito pela Pre
feitura por conta do corrtraventor. (Art. 69 
do Cód. de Posturas de 6-10-1886). 

NOTA - Sôbre êste assunto é interes
sante consultar, também, o novo Código de 
Obras, lei n.0 4. 615, de 13-l-1955, capítulos 
4.17 e 4.18. 

Art. 1.300 - As cêrcas e árvores de es
pinhos que estiverem na beira das estra
das, deitarão seus galhos para dentro dos 
terrenos, a fim de não embaraçarem o 
trânsito. Os infratores sofrerão a multa de 
Cr$ 20,00. 

Parágrafo único - As ditas cêrcas se
rão feitas em distância de 3 metros do leito 
das estradas. Dentro da cidade e povoa
ções, são a!l mesmas cêrcas inteiramente 
proibidas, sob pena de Cr$ 20,00 de multa 
ao infrator. (Art. 72, do Cód. de Postu
ras de 6-10-1886). 

CAPiTUl-O I 

PLANO DE CALÇAMENTO DE VIAS 
PúBLICAS 

Art. 1.301 - A Prefeitura Municipal, por 
sua repartição competente, organizará 
anualmente, levando em consideração as 
indicações dos senhores vereadores e a im
portância das vias públicas, um plano de 
calçamento, dentro dos recursos financei
ros, que legalmente dispuser, obedecendo o 
seguinte critério: 

I - Gozarão de prioridade no calçamento 
as vias públicas: 

a) - Preferenciais de comunicação com 
o centro da cidade; 

bl - As situadas no percurso do ma
terial de transporte coletivo; 

c) - As que conduzem às estradas inter
municipais e interestaàuais; 

dJ - As de comunicação interbalrros; 
e) - As de comunicação com cemitérios 

e mercados distritais; 



f) - As de maior densidade de popu
lação; 

g) - As que se situam junto a estabele
cimentos de ensino, hospitais, praças de es
portes e logradouros públicos; 

h) - Onde haja estabelecimento público, 
de utilidade púbLca ou diretamente rela
cionado com serviços ou necessidades pú
blicas. (Artigo 1.0 da lei n.0 3.839, de 9 de 
janeiro de 1950). 

Art. 1.302 - As obra:; de calçamento que 
já foram iniciadas ou tenham sido objeto 
de contrato, não são atingidas por esta 
consolidação. 

Parágrafo único - No plano deverão ser 
incluídas as vias públicas cujos calçamen
tos, conquanto aprovados, não tenham sido 
objeto de contratos, já instrumentados e 
que devam ser cumpridos. (Artigo 2.0 da 
lei n.0 3. 839, de 9 de janeiro de 1950). 

Art. 1.303 - Poderá o prefeito, à vista 
de requerimento de interessados, determi
nar a execução das obras e serviços de 
pavimentação que, pelo seu menor interêsse 
geral, não estiverem incluídos no programa 
ordinário, desde que aquêles depositem na 
Prefeitura importância destinada a atender 
ao custeio integral dêsses melhoramentos. 
(Artigo 9.0 da lei n.0 4.443, de 30-12-1953). 

CAPíTULO li 

DA LIMPEZA, LAVAGEM E CONSERTOS 
DE VEíCULOS NAS VIAS PúBLICAS 

Art. 1.304 - São proibidas a limpeza e 
a lavagem de veículos estacionados nas vias 
públicas, ficando seus proprietários, no caso 
de transgressão, sujeitos à multa de Cr$ 
200,00. (Artigo 1.0 da lei n.0 4. 686, de 
21-5-1955). 

Art. 1.305 - É vedado às oficinas, gara
gens, emprêsas de transportes coletivos ou 
de carga e aos estabelec:mentos congêne
res proceder a consertos em veículos esta
cionados nas vias públicas, mb pena de 
aplicação de multa de Cr$ 500,00 por 
veiculo. 

§ 1.0 - Em caso de reincidência, sem 
prejuízo de novas multas, poderão, a cri
tério do prefeito, ser cassadas as licenças 
de funcionamento das oficinas, garagens 
e emprêsas de transportes a que se refere 
êste artigo. 

§ 2.0 - Fora da zona central, e nesta 
só em casos excepcionais, ser!\o tolerados, 
pequenos serviços, tul11 eomo trocn do pneus, 
de bateria de acumuladores ou rcpnros elé
tricos de pequeno vulto, necessários ao pros
seguimento da marcha n01·mal dos veículos. 
(Art. 2.0 da lei n.0 4.686, de 21-5 de 1955. 

CAP1'l'ULO UI 

DO ESTACIONAMENTO NAS VIAS 
PúBLICAS, DE VEíCULOS DE TRANS
PORTE DE PASSAGEIROS OU CARGAS 

Art. 1.306 - Todo transporte de passa
geiros ou carga em veículos de aluguel ou a 

frete, aguardando serviço com estacionamen
to nas vias públicas do município, somente 
será permitido após a expedição do res
pectivo alvará pela Prefeitura. (Art. 1.0 da 
lei n.0 4.439, de 30-12-1953). 

Art. 1.307 - A permissão será dada a 
requerimento do interessado, instruido de 
elementos que provem satisfazer aos re
quisitos seguintes: 

I 
Quanto à sua pessoa: 
a) - Eer condutor ou motorista profis

sional, com exercício efetivo da profissão, 
no mínimo dois anos, no Município; · · 

b) - ter boa conduta, provada através 
de documentos firmados por pessoas de re
conhecida idoneidade moral, e por ates• 
tados de antecedentes fornecidos pelas com
petentes autoridades públicas; 

c) - preencher as condições de sanida
de, previdência social e outras, exigidas pe• 
la legislação municipal, estadual e federal. 

II 
Quanto ao veiculo: " 
a) - P'OVa de propriedade, com a exibi

ção do respectivo certificado; 
b) - documento que o individualize, in-· 

dicanào a sua marca, tipo, ano, cõr, nú
mero do motor e outros dados que, neste 
sentido, forem exigidos pela Prefeitura; 

c) - apresentar-se em bom estado de· 
funcionamento, segurança, asseio, conserva· 
ção, e oferecer, quando se trate de trans-. 
porte de passageiros, lotação, no mínimo, 
para cinco peswas, incluindo o motorista. 

III 
Quanto ao estac:onamento: . 
a) - existência de ponto regularmente 

criado por ato do prefeito, em locais bem de
terminados, com observância das normas 
aplicáveis da legislação municipal, estadual 
e federal; · 

b) - ocorrência de vaga no ponto. (Art. 
2.0 da lei 4.439, de 30-12-1953). 

Art. 1.308 - Preenchidos os requisitos 
previstos no artigo anterior e pagos os tri
butos devidos, será expedido o alvará de 
permissão, mediante o pagamento da taxa· 
de Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros). (Art. 3.0 . 

da lei n.0 4.439, ·de 30-12-1953). 
Art. 1.309 - O alvará de permissão de-. 

verá conter, além de outros dados conve-· 
nientes à sua perfeita caracterização, obri
gatoriamente, a denominação da Prefeitura 
do Município de São Paulo e da sua re· 
partição expedidora, o seu respectivo nú
mero de ordem e ano, o nome do permis
sionário, número de sua carteira de iden· 
tidade e de sua carteira de habilitação 
profissional, ponto de estacionamento, com 
o respectivo número e local, data de sua 
expedição e assinatura da competente au
toridade municipal. (Art. 4.0 da lei n.0 4.439 
de 30-12-1953). 

Art. 1.310 - Os locais nas vias públicas 
do Mun:cípio onde Eerá permitido o esta
cionamento dos veículos de aluguel ou a 
frete denominados "Pontos de Estaciona- ' 
mentos" serão estabelecidos por meio de · 



portarias do prefeito em que se fixará para 
cada um o respectivo número de ordem, a 
situação, o espaço destinado e a quantidade 
de carros, sempre em número limitado. (Art. 
5.0 da lei n.0 4.439, de 30-12-1953). 

Art. 1.311 - Em todos os pontos de es
tacionamentos, os permissionários deverão 
organizar-se no sentido de manter no local 
a maior ordem, disciplina e respeito, numa 
rigorosa obediência às normas legais e às 
instruções baixadas pela Prefeitura, sob pe
na de cassação do respectivo alvará. (Art. 
6.0 da lei n.0 4. 439, de 30-12-1953). 

Art. 1.312 - Nenhum permissionário po
derá ceder o uso de seu veículo, senão a 
outro condutor profissional que preencha 
os requisitos legais e obtenha prévia auto
rização da ~ecção competente da Prefeitura. 
(Art. 7.0 da lei n.0 4.43>1, de 30-12-1953). 

Art. 1.313 - A permissão deverá ser re
novada anualmente na época do licencia
mento do veículo. (Art. 8.o da lei n.0 4.439, 
de 30-12-1953 >. 

Art. 1.314 - A transferência da permis
são de seu estac~onamento para outro se 
dará a requerimento do interessado desde 
que haja vaga ou, "ex-offic:o", por interêsse 
público, na forma e nos casos previstos nas 
normas regulamentares baixadas pela Pre
feitura. (Art. 9.0 da lei n.0 4.439, de 30-13 
de 1953). 

Art. 1.315 - Os permissionários poderão 
substituir os seus veículos por outros, me
diante prévia autorização, desde que sejam 
atendidas as exigências constantes das alí
neas "a", "b" e "c" do inciso li do artigo 
1.307, desta consolidação. (Art. 10.0 da lei 
n.0 4 .439, de 30-12-1953). 

Art. 1.316 - A Prefeitura manterá na 
secção competente, os seguintes fichários: 

1.0 - dos pontos de estacionamento; 
2.0 - dos permissionários; 
3.0 - de todos os condutores profissio

nais; 
4.0 

- dos veículos. (Art. 11 da lei 4.439, 
de 30-12-53). 

Art. 1.317 - Os permissionários poderão 
executar o serviço de lotação de acôrdo com 
as normas regulamentares que vierem a ser 
baixadas pela prefeitura. <Art. 12 da lei 
n.0 4.439, de 30-12-1953). 

Art. 1.318 - A Preieitura procederá a 
um levantamento geral de todos os pontos 
de estacionamento, existentes no rounlclpio, 
número de seus veículos, permissionários e 
condutores para o efeito de sua racional 
distribuição de acôrdo com as necessidades 
do interêsse público. 

Parágrafo único - Enquanto não fôr con
cluído o levantamento geral, previsto neste 
artigo, não poderá ser expedido nenhum 
alvará de permissão. (Art. 13 da lei n.0 

4.439, de 30-12-1953). 

TíTULO XIX 

DOS PASSEIOS NAS VIAS PúBLICAS 

CAPITULO I 

PASSEIOS 

Art. 1.319 - Todos os proprietários de 
imóveis edificados ou não, situados em vias 
públicas servidas por guias, são obrigados 
a construir ou reconstruir os respectivos 
paEseios e mantê-los em perfeito estado dE 
conservação. 

Parágrafo único - Quando a largura dos 
passeios fôr superior a 3ro50 (três metros 
e cinquenta centímetros), nas ruas até 16 m 
(dEzesseis metros), e a 6 ro (seis metros), 
nas vias de maior largura a construção, 
reconstrução ou conservação da parte ex
cedente, situada ao longo das guias, cor
rerá por conta da Prefeitura. (Art. 1.0 do 
decreto-lei n.0 415, de 3-6-1947). 

Art. 1.320 - Consideram-se como inexis
tentes não só os passeios construidos ou re
construidos em desacôrdo coro as especifi
cações técnicas e regulamentares próprias, 
bem como os consertos feitos nas mesmas 
condições. 

§ 1.0 - Somente serão tolerados consertos· 
de passeios quando a área em mau estado 
de conservação não exceder 115 (um quin
to) da área total e desde que não fique pre
judicado o aspecto estético e/harmônico do 
conjunto. 

§ 2.0 - Em caso contrário, o passeio 
será considerado em ruína, devendo, obri
gatoriamente, ser reconstruído. (Art. 2.0 do 
decreto-lei 1L0 415, de 3-6-1947). 

CAPíTULO 11 

PARTE CONSTRUTIVA 

Art. 1.321 - A Prefeitura poderá deter
minar o tipo dos passeios e as especifi
cações que devam ser obedecidas na sua 
construção. 

§ 1.0 - Quando a determinação do tipo 
se referir a via pública já provida de pas
seios, a padronização somente se fará à 
medida que forem surgindo os casos de re
construção. 

§ 2.0 - A declividade normal dos passeios 
será de 3% (três por cento). 

§ 3.0 - Diante dos portões de acesso pa
ra veículos não serão permitidos degraus ou 
desníveis de qualquer espécie, salvo numa 
faixa longitudinal até 0,60 em (sessenta 
centímetros) de largura, junto às guias re
baixadas. 

§ 4.0 - As canalizações para escoamento 
das águas pluviais e outras, passarão sob 
os passeios. 

§ 5.0 - Nos casos espemms, em que o 
interêsse público exija condições constru
tivas diversas das previstas de um modo 
geral neste artigo, serão as mesmas defi
nidas em decreto executivo. (Art. 3.0 do 
decreto-lei n.0 415, de 3-6-1947). 



CAPíTULO III 

PRAZOS PARA EXECUQAO 

Art. 1.322 - A obrigação de construir, re
construir e consertar passeios decorre do 
simples assentamento das gulas ou do mau 
estado de conservaçfw dos passeios, inde
pendendo de qualquer intimação pessoal do 
proprietário. 

§ 1.0 - Em ocasião oportuna, n Prefei
tura publicará edital na imprensa oficial 
e expedirá avisos para os endereços regis
trados na repartição competente, fixando 
prazo de tolerância para a execução do ser
viço e responsabilizando desde logo o pro
prietário pela multa acaso devida em con
sequência do não cumprimento da obriga
ção dentro do prazo marcado de confor
midade com o disposto nos p~rágrafos se
guintes. 

§ 2.0 - O prazo a que refere o pará
grafo anterior será fixado entre 15 (quinze) 
e 60 (sessenta) dias, contados da data da 
publicação ão edital, só se admitindo pror
rogação quando, tendo ocorrido motivo de 
ordem relevante, a juizo da Prefeitura hou
ver o interessado requerido dentro d~ pra
zo fixado no aviso ou no edital. 

§ 3.0 - A multa a que se refere o § 1.0 

considera-se devida pelo simples fato da 
inexecução do serviço dentro do prazo fixado 
e será arbitrada entre Cr$ 100,00 (cem cru
zeiros) a Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) 
atendendo ao vulto do serviço e à importân
cia da via pública. (Art. 4.0 do decreto-lei 
n.0 415, de 3-6-1947). 

CAPíTULO IV 

EXECUÇÃO PELA PREFEITURA 

Art. 1.323 - A Prefeitura poderá mandar 
construir, reconstruir ou consertar os pas
seios, conforme o caso, cobrando dos proprie
tários, no limi~e da sua responsabilidade, 
o custo do serviço sempre que; 

a) - assim julgar conveniente após ex
pirar o prazo da intimação, sem prejuízo 
da cobrança da multa imposta, nos têrmos 
do artigo anterior e seus parágrafos; 

b) - o interêsse público reclamar urgen
temente a construção ou reconstrução, caso 
em que a PI·efeitura poderá executá-lo des
de logo. 

§ 1.0 - O custo do serviço será calcu
lado de acôrdo com a tabela para êsse efeito 
organizada e revista trimestralmente pelo 
Departamento de Obras Públicas e publi
cada por edital, tendo em vista os valores 
correntes e os preços unitários obtidos nos 
serviços anteriores, incluída a porcentagem 
de 15% (quinze por cento) a título de ad
ministração. 

§ 2.0 - A importância correspondente ao 
custo do serviço deverá ser paga, pelo pro
prietário responsável, dentro de 30 (trinta) 
dias, a contar da entrega do aviso expedido 
pela repartição competente, convidando-o 
a efetuar o pagamento. 

I 

§ 3.0 - Findo o prazo estabelecido no pa-
rágrafo anterior e não tendo sido efetuado 
o pagamento, será a dívida inscrita, com 
acréscimo de 10% (dez por cento). (Art. 5.0 
do decreto-lei n.0 415, de 3-6-1947). 

Art. 1.324 - Ficará a cargo da Prefeitura 
a reconstrução ou · consêrto dos passeios, no 
caso de alteração do nivelamento das guias 
ou de estragos ocasionados pela arborização. 

§ único - Competirá também à Prefei
tura o consfrto necessário quando houver 
diminuição da largura dos passeios, em vir~ 
tude de modificação do alinhamento das/ 
guias. (Art. 6.0 do decreto-lei n.0 415, de 
3-6-1947). 

Art. 1.325 - No caso de levantamento pro
cedido por entidades públicas ou companhfas 
ou emprêsas concessionárias de serviços pú
blicos, a reconstrução ou consêrto dos pas
seios ficará a cargo das mesmas. (Art. 7.0 
do decreto-lei n.0 415, da 3-6-1947). 

CAPlTU1-<0 V 

DISPOSIÇõES ESPECIAIS 

Art. 1.326 - Os serviços de construção ou 
reparo dos passeios deverão ser executados 
com presteza, a fim de interromper pelo me
nor tempo possível o trânsito. (Art. 69 do 
ato n.0 769, de 1915). 

Parágrafo único - Os materiais prove
nientes das demolições dos passeios, como 
tulhos, etc., serão logo removidos, devendo a 
rua ser varrida e só com autorização de re
partição competente poderá ser feita a mis
tura para construção ou reparo, na rua. (Art. 
70 do ato n.0 769, de 1915). 

Art. 1.327 - Os proprietários de terrenos 
pantanosos dentro da Capital e outras po-. 
voações do Município são obrigados a ater
rá-los ou saneá-los de acôrdo com as inti
mações que receberem. 

Parágrafo único - No caso de não serem 
feitos estes serviços pelos proprietários, a 
Prefeitura os fará com direito de haver dos 
mesmos a importância que despender, com o 
acréscimo de 20% pelo trabalho de fisca
zação. (Art. 1.0 da lei n.0 254, de 7-7-1896). 

Art. 1.328 - Os passeios das ruas abertas 
no vale do Pacaembu, pela "City of São 
Paulo Improvements Freehold Land Co. 
Ltd." de menos de 16 metros de largura, 
terão a largura total de 2,m50, sendo 1m,65 
junto ao fecho construído de cimento e o 
restante, até o limite da guia, revestido de 
gramado. (Arts. 1.0 e 3.0 do ato n.0 2.849, de 
24-10-1927). 

Art. 1.329 - Os passeios das ruas a que 
se reporta a ortigo anterior, de 16 a 18 me
tros de largura, terão a largura total de 
3m,50, sendo um9, faixa de Om,70 junto 
ao fecho I'evestido de gramado, uma faixa 
central, de 1m95, construída de cimento e 
outra faixa de Om70 junto à guia revestida 
de gramado. (Art. 4.0 do ato n.0 2.849, de 
24-10-1927). 

Art. 1.330 - Os passeios das avenidas no 
vale do Pacaembu, de 30 metros de largura, 



terão a largura total de 4 metros sendo uma 
faixa de 0Iil,95 junto ao fecho, revestido de 
gramado, uma faixa central de 1m,95 cons
truída de cimento e outra faixa de Om,95, 
junto à guia, revestida de gramado. (Art. 5.0 

do ato n.0 2.849, de 24-10-1927). 
Art. 1.331 - Para qualquer dos tlpos de 

passeios, estabelecidos nos arts. 1.328 e 1.330, 
a arborização será localizada sempre na 
faixa revestida de gramado, que fica junto 
à guia. (Art. 6.0 do ato n.0 2.849, de 
24-10-1927). 

Art. 1.332 - Em qualquer dos tipos de 
passeios, estabelecidos nos artigos 1.328 a 
1.330, serão construídas passagens de ci
mento, em frente aos portões de entrada 
dos edifícios, desde a respectiva soleira até 
à guia do passeio. (Art. 7.o do ato n.0 2.849, 
de 24-10-19271. 

TíTULO XX 

DA PROIBIÇÃO DE EXPOR OU DEPOSI
TAR MATERIAIS, MERCADORIAS OU 
OBJETOS NOS LEITOS, PASSEIOS, CAN-

TEIROS E REFúGIOS DAS VIAS 
PúBLICAS 

CAPíTULO I 

GENERALIDADES 

Art. 1.333 - :É: proibido expor ou depo
sitar materiais, mercadorias ou objetos nos 
leitos, passeios, canteiros e refúgios das vias 
públicas do Município, sob pena de apreensão 
dêsses bens, sujeitos os infratores, ainda à 
multa de Cr$ 100,00 e C'r$ 1.000,00, conforme 
o caso, e do dôbro na reincidência. 

§ 1.0 
- Os bens apreendidos serão remo

vidos para o Depósito Municipal e devolvidos 
somente após a pagamento da multa impos
ta e das despesas decorrentes da apreensão 
e depósito. 

§ 2.0 
- Não efetuado o pagamento a que 

se refere o parágrafo anterior, serão levados 
a leilão os bens apreendidos, para liquida
ção da multa e demais despesas, dentro de 
oito dias contados da apreensão; se dete
rioráveis, dentro de vinte e quatro horas, a 
partir da mesma data. 

§ 3.0 
- Se o produto do leilão, que será 

efetuado uma só vêz, fôr insuficiente para 
o pagamento da multa e demais despesas, 
será êle recolhido aos cofres municipais 
como depósito por conta do infrator, pros
seguindo-se em seguida, à cobrança do dé
bito, nos têrmos da legislação vigente. 

§ 4.0 
- Os bens apreendidos que apresen

tarem sinais de deterioração antes de serem 
vendidos, serão inutilizados, a critério do 
diretor do departamento a que estiver subor
dinado o Depósito Municipal. 

§ 5.0 
- A proibição neste artigo não se 

aplica à exposição ou venda de mercadorias 
nos locais e dias em que se realizam as fei
tas-livres. (Art. 1.0 da lei 4.256, de 1-7-52). 

Art. 1.334 - :É: vedado transitar com veí
culos a motor, bicicleta, veículos puxados a 
animais de sela, nos passeios, canteiros e 

refúgios das vias públicas do município, ou 
estacioná-los nesses locais embora não im
peça o trânsito de pedestres, ficando sujeitos 
os infratores à multa de Cr$ 200,00 a Cr$ 
1.000,00 conforme o caso e do dôbro na rein
cidência, além da remoção compulsória para 
o Depósito Municipal e o pagamento dessa 
despesa e de outras que der causa. 

§ 1.0 - Nenhum veiculo ou semovente 
acima referido poderá Eer retirado do De
pósito Municipal, sem o depósito da multa 
imposta, pagamento das despesas de remoção 
e de outras que forem apuradas. Após o de
curso de seis meses fica o diretor do depar
tamento a que estiver subordinado o De
pósito Municipal autorizado a vender em 
leilão os veículos ou semoventes não retira
dos, isto após notificação administrativa. 

§ 2.• - A proibição referida neste artigo 
não se aplica a "carrinhos de crianças", 
bicicletas destinadas a crianças até 8 anos 
de idade e carros para enfermos e parali
ticos. (Art. 2.0 da lei 4.256, de 1-7-1952). 

§ 3.0 - Nos trechos· onde não fôr possi
vel o estacionamento de veículos, sem a vio
lação desta lei, cabe à Prefeitura permiti-lo 
por tempo não superior ao necessário, bai
xando para isso as devidas instruções. (Lei 
n.0 4.485, de 3-6-54). 

§ 4.0 - Nos locais onde estiverem cons
truídos hospitais e hotéis e em ·qüe haja um 
recuo no alinhamento da cônstrução de no 
mínimo (3) metros de largura além do pas
seio, é permitido o trânsito de veículos sôbre 
êle para embarque e desembarque de passa
geiros, assim como o seu estacionamento 
no espaço de recuo pelo tempo necessário a 
que os doentes e hóspedes possam ser aten
didos. (Lei n.0 4.485, de 3-6-1954). 

Art. 1.335 - As multas estabelecidas nesta 
consolidação serão aplicadas ao proprietário 
dos bens mencionados nos artigos 1.333 e 
1.334 ou a êle e ao agente material do ato, 
concomitantemente, conforme o caso. (Art. 
3. 0 da lei n.0 4.256, de 1-7-52). 

CAPíTULO 11 

COLOCAÇÃO DE BANCOS DE CONCRETO 
COM ANúNCIOS EM LOGRADOUROS 

PúBLICOS 

Art. 1.336 - Poderá a Prefeitura, sem en
cargo para os cofres municipais autorizar 
ou permitir nos logradouros públicos, a co
locação de bancos de concreto com anún
cios no encosto. (Art. 1.0 da lei n.0 4.562, 
de 27-10-54). 

Art. 1.337 - A autorização ou permissão 
dependerá de concorrência pública, que ver
sará sôbre as vantagens oferecidas pelos 
interessados e sôbre a forma e dimensões 
dos letreiros ou clichês de anúncio. (Art. 2.0 

da lei n.0 4.562, de 27 -10-54). 
Art. 1.338 - Os bancos serão construfdos 

de acôrdo com o modêlo e demais condi~ 
ções estabelecidas pela Prefeitura, e coloca
dos em pontos previamente determinados, 
ficando sua conservação a cargo dos permis
sionários. 



Parágrafo único - Os bancos não pode
rão ser colocados em :r:ontcs situados a me
nos de 7 quilômetros da r-raça da Sé. (Art. 
3.0 da lei n.0 4.562, de 2'i-10-54). 

Art. 1.339 - A autorização ou permissão 
de que trata esta consolidação será dada 
por prazo certo, fixado no edital de concor
rência, findo o qual passarão os bancos a 
constituir propriedade do Município. (Art. 
4.0 da lei n.0 4.563, de 2'/-10-54). 

CAPiTULO IU 

DA INSTALAÇAO DE MESAS EM LOGRA
DOUROS PúBLICOS PARA SERVIÇO DE 

BAR E CONFEITARIA AO AR LIVRE 

Art. 1.340 - Poderá a Prefeitura designar 
locais onde será permitida a instalação de 
mesas, cadeiras e toldos, para serviço de 
bar e confeitaria ao ar livre, em áreas ou 
espaços de uso público, que o Executivo para 
isso julgar apropriados. (Art. 1.0 da lei 
n.0 4.664, de 5-5-1955). 

Art. 1.341 - Designados os locais, será 
aberta concorrência pública, que versará 
sõbre a taxa mensal correspondente à área 
utilizável cujo mínimo deverá constar do 
edital. (Art. 2.0 da lel n.0 4.664, de 5-5-55). 

Parágrafo único - Não entrarão em con
corrência pública os locais situados em 
frente a estabelecimentos comerciais. Nesse 
caso os ~eus proprietários terão exclusi
vidade dos mesmos, mediante taxa mensal 
que fõr calculada e constar de edital de 
chamamento. (Lei n.0 4.664, de 5-5-55). 

Art. 1.342 - A permissão de que trata 
esta · consolidação, será dada a título pre
cário, não cabendo ao permissionário di
reito a ressarcimento, caso lhe seja cas
sado o alvará de licença ou determinada a 
remoção ou apreensão dos móveis e instala
ções. (Art. 3.0 da lei n.0 4.664, de 5-5-55). 

Art. 1.343 - As mesas, cadeiras e toldos 
deverão obedecer a modelos aprovados r;ela 
Prefeitura e não poderão, por suas dimen
sões, forma ou localizaçã.o, dificultar o trân
sito nem prejudicar o uso dos logradouros 
públicos. (Art. 4.• da lei n.0 4.664, de 5-5-55). 

Art. 1.344 - A permi~são é pessoal e in
transferível, não podendo o permissionário 
vender, doar, emprestar ou ceder o seu 
ponto. (Art. 5.0 da lei n.0 4.664, de 5-5-55). 

Art. 1.345 - O permissionário é obrigado 
a conservar em condições de limpeza e asseio 
os móveis e instalações e bem assim a área 
ocupada e suas imediações. (Art. 6.0 da lei 
n.0 4.664, de 5-5-55). 

Art. 1.346 - A taxa inicial corresponderá 
ao mês do calendário em que fõr expedido 
o alvará de licença. As subsequentes serão 
pagas adiantadamente, até o dia 5 de cada 
mês, sob pena de serem cobradas com acrés
cimo de 20% (vinte por cento), sem prejuí
zo da cassação da permissão. (Art. 7." da 
lei n.0 4.664, de 5-5-55) . 

Art. 1.347 - Aos infratores desta conso
lidação será aplicada a multa de Cr$ 500,00 

a Cr$ 2.000,00, cobrada em dõbro na reinci
dência. (Art. 8.0 da lei n.0 4.664, de 5-5-55). 

Parágrafo único - Na terceira infração, 
além da multa em grau máximo, será im
posta ao permissionário a pena de cassação 
da licença. (Lei n. 0 4.664, de 5-5-55). 

Art. 1.348 - Cassada a licença em virtude · 
de infraçãa ou por motivo de interêsse pú
blico será determinada a apreensão dos mó
veis e instalações, caso o interessado não 
os remova do local no prazo de 15 dias. 
(Art. 9.0 da lei n.0 4.664, de 5-5-55). 

TiTULO XXI 

PUBLICIDADE 

CAPíTULO I 

DA COLOCAÇAO E EXIBIÇAO DE ANúN
CIOS E CARTAZES 

Art. 1.349 - A exploração ou utilização 
dos meios de publicidade nas vias e lo
gradouros do Municif';io, bem como em 
quaisquer locais de acesso ao público, fica 
sujeita à prévia licença da Prefeitura e ao 
Impõsto de Licença para Publicidade. (Art. · 
1.0 , do ato n.0 970, de 10-12-1935). 

Parágrafo único Compreendem-se 
neste artigo os anúncios que, embora colo
cados ou exibidos fora de tais locais, se desti
nem a ser visíveis dos mesmos. (Art. 1.0 , 

§ único, ato n.0 970-35). 
Art. 1.350 - Respondem pela observância 

das disposições do presente capítulo tõdas as 
pessoas ou entidades às quais direta ou in
diretamente, a publicidade venha a bene
ficiar. (Art. 2.0 , ato n.0 970-35). 

Art. 1.351 - o pedido de licença deverá vir 
instruído com a descrição detalhada do meio 
de publicidade pretendido, referente ao local, 
situação, posição e outro~ dados ou caracte
rísticos do mesmo. (Art. 3.0 , ato n.0 970-35). 

Art. 1.352 - As licenças serão anuais, men
sais ou diárias, na conformidade de tabela 
anexa à Consolidação dos Tributos Munici
pais, e o recibo do pagamento do imposto 
valerá como instrumento da licença. (Art. 4.0 

e 5.0 , ato n.0 970-35). 
Parágrafo único - Dos cartazes de papel, 

quando licenciados, constará a declaração do 
pagamento do imposto, mediante carimbo 
apropriado ou qualquer outro meio adotado 
pela administração. (Art. 1.0 § 2.0 , ato n.0 

1.002, de 15-1-36). 
Art. 1.353 - Fica proibida a afixação de 

cartazes ou impressos, sejam quàis forem 
suas finalidades, formas ou composições, 
nos seguintes casos: 

a) - nas árvores das vias de logradouros 
públicos; 

b) - nas estátuas e monumentos; 
c) - nos gradis, 

pontes e canais; 
d) - no interior 
e) - nos postes 

parapeitos, viadutos, 

dos cemitérios; 
indicativos de trânsito, 



nas caixas de correio, incêndio e coleta de 
lixo; 

f) - nas guias de calçamento, nas esca
darias dos ediflcios e próprios públicos e 
particulares, nos passeios e revestimentos 
das ruas; 

g) - nas colunas, paredes, muros e ta
pumes dos ediflclos e próprios públicos e 
particulares, mesmo quando de propriedade 
das pessoas e entidades direta ou indireta
mente favorecidas pela publicidade; 

h) - sõbre outros cartazes protegidos por 
licença municipal, exceto os pertencentes ao 
mesmo interessado. (Art. 1.0

, lei 3.903, de 
16-6-50). 

Parágrafo único - As mesmas proibições 
contidas neste artigo estendem-se ao m:o 
da pintura. (Art. 1.0 , parágrafo único, lei 
3.903-50). 

Art. 1.354 - ll: também proibida a colo
cação ou exibição de anúncios, seja qual 
fôr a sua forma ou composição, nos casos 
seguintes: 

a) - sôbre postes de iluminação pública; 
b) - nas vidraças dos bondes, auto-ônibus 

e outros veículos de transportes coletivos; 
c) - quando contiverem dizeres ou refe

rências ofensivas à moral, ou desfavoráveis 
a indivíduos, instituições ou crenças; 

d) - quando em linguagem incorreta; 
e) - quando com saliência para a via 

pública excetuados os luminosos e os já 
existetes a tempo da promulgação do ato 
n.0 970, de 10 de dezembro de 1935, em bom 
estado de ·conservação; 

f) - quando se referirem a moléstias re
pugnantes, salvo os autorizados pela secção 
competente; 

g) - quando em veículos de praça desti
nado·s a passageiros, salvo os na capa do 
pneu de reserva; 

h) - quando na parte dianteira ou lateral 
dos auto-ônibus; 

i) - quando na parte externa dos bondes, 
excetuados as plataformas; 

j) - quando, por qualquer forma, preju
dicarem a aeração ou insolação do pr.dio em 
que estiverem colocados. (Artigos 12 e 18, 
ato n.0 970-35; art. 6. 0 , ato 1.002 de 15-1-36). 
. Art. 1.355 - Os anúncios abaixo enume

rados só serão permitidos desde que satisfa
çam às condições seguintes: 

a) - quando instalados sôbre edifícios, 
não prejudicarem o conjunto arquitetônico 
dos mesmos; 
. b) - quando nos terrenos em aberto es
tiverem colocados sôbre postes, à distância 
mínima de 1 metro do alinhamento da via 
pública; 

c) - quando luminosos e com saliência 
sôbre a via pública, desde que não excedam 
a largura do passeio e que sejam colocados a 
mais de 2,80 metros de altura do nível da 
~·ua. (Art. 13, ato n.0 970-35, art. l.o, lei 
3.903-50). 

Art. 1.356 - A Prefeitura não permitirá a 
afixaçBo de anúncios, letreiros, cartazes, lu
minosos e outros processos de publicidade 

nas ruas, logradouros e estradas mum01pais, 
semr;re que prejudiquem de qualquer ma
neira a sinalização de trânsito. (Art. 1.0 da 
lei n.0 4.234, de 26-6-52). 

Art. 1.357 - Os proprietários ou respon
sáveis por anúncios, letreiros, cartazes, lu
minosos e outros processos de publicidade 
afixados em desacôrdo com o artigo ante
rior, serão notificados a adaptá-los, modifi
cá-los ou retirá-los, conforme o caso, com o 
prazo máximo de noventa dias, para a exe
cução da intimação imposta. 

Parágrafo 1.0 - Expirado êsse prazo, a 
Prefeitura cominará ao infrator multa de 
dois mil a cinco mil cruzeiros, assinando-lhe 
10 (dez) dias, para o cumprimento da inti
mação. 

Parágrafo 2.0 - Decorrido êsse último 
prazo, sEm que a adaptação, modificação ou 
retirada do processo de publicidade tenha 
sido procedida será cominada ao infrator 
multa no dôbro do grau máximo e apreen
dido pela Prefeitura o anúncio, letreiro, car
taz e luminoso, objeto da intimação. (Art. 2." 
da lei n.0 4.234, de 26-6-52). 

Art. 1.358 - A Prefeitura solicitará, dentro 
de 30 dias após a promulgação desta lei, à 
Diretoria do Serviço de Trânsito, uma re
lação dos anúncios, letreirosv··êartazes, lu
minosos e outros processos de publicidade 
existentes nas ruas, logradouros e estradas 
municipais, julgados inconvenientes ou pre
judiciais à sinalização de trânsito, para 
efeito da expedição de intimações, e serem 
enviadas dentro de 15 dias após o recebi
mento da mesma relação. 

Parágrafo único - A relação e as indi
cações posteriores daquela diretoria, serão 
havidas como sugestões e não impedirão pro
vidências próprias da autoridade municipal. 
(Art. 3.0 da lei n.0 4.234, de 26-6-52). 

Art. 1.359 - A Prefeitura solicitará o 
pronunciamento da mesma diretoria, Eempre 
que deva expedir licença para anúncio, le
treiro, cartaz, luminoso e outro processo de 
publicidade que, pela localização, condições 
e circunstâncias, possa interferir ou preju
dicar a sinalização do trânsito 

Parágrafo único - O pronunciamento 
será aguardado pelo prazo de 15 dias e 
havido, também, como li'Ugestão ao Govêrno 
do Município. (Artigo 4.0 da lei n.0 4.234, 
de 26-6-52) . 

Art. 1.3•80 - Serão permitidos os cartazes 
indicativos de uso, capacidade, lotação ou 
outra . qualquer circunstã.ncia elucidativa do 
emprêgo ou finalidade da coisa, bem como 
os que recomendam cautelas ou indiquem 
perigo, e destinados à exclusiva orientação 
do público. (Art. 2.0 , lei 3.903-50). 

Parágrafo único - Tais cartazes não 
poderão conter qualquer legenda, dístico ou 
desenho de valor publicitário ou de propa
ganda. (Art. 2°, § único, lei n.0 3.903-50). 

Art. 1.361 - Será permitida, igualmente, 
respeitadas as normas gerais que regulam 
a matéria, a afixação de cartazes com fina-



lidade patriótica e educativa, e os de pro
paganda política de partidos ou candidatos 
regularmente inscritos no Tribunal Eleito
ral. (Art. 3, lei 3.903-50). 

. § 1.0 
_- Os c~rtazes com objetivos patrió

tlCos nao poderao referir-se a autoridades no 
exercício de suas funções. (Art. 3.o § 1.o 
lei 3.903-50). ' ' 

§ 2.0 
- Os cartazes com intuitos educa

c~on~is não poderão conter qualquer refe
rencm às autoridades públicas, ou qualquer 
desenho ou legenda com propósitos comer
ciais. (Art. 3.0 , § 2.", lei 3.903-50). 

Art. 1.362 -- Será permitida a afixação de 
.cartazes na propriedade particular, sempre 
que em espaço, quadro ou lugar apropriado 
a juízo da Prefeitura e na dependência d~ 
prévia aprovação e licença municipal para o 
referido espaço, quadro ou lugar. (Art. 4.0 , 

lei 3.903-50). 
§ ~.0 - O proprietário ou interessado que 

deseJar a aprovação de um ou mais espaços, 
quadros ou lugares para afixação de carta
zes, deverá requerer essa aprovação com 
indicação pormenorizada da posição e local 
de cada um dêles, e com o pagamento da 
taxa de Cr$ 100,00 por imóvel, para as dili
gências de exame e verificação necessárias. 
(Art. 4.0 , § 1.0 , lei 3.903-50). 

§ 2.0 - A área de cada espaço, quadrado 
ou lugar ficará a juízo da Municipalidade 
pode~do. a Prefeitura licenciar tantos, en;;_ 
cada 1movel, quantos o autorizem os reclamos 
da estética citad~na. (Art. 4.o, § 2.o, lei 
3.903-50; artigo 2. 0 , lei 4.075, de 30-6-51). 

Art. 1.363 - A licença será concedida a 
titulo precário, mas se cassada não poderá 
ser concedida a outrem, exceto no caso de 
fun.dam_entar-se a cassação em infração de 
obngaçao legal. (Artigo 5.o, lei 3.903-50). 

Art. 1.3~4 -. Os anú1:cios nas vias e logra
douros publlcos deverao ser mantidos em 
bom estado de conservação c segurança 
(Artigo 14, ato n.0 970-35). ' 

Parágrafo único - Não sntisfuzendo o 
anúncio as condições dêste nrtlgo poderá a 
Pr~feitura promover u suu retlmdn. (Art. 14, 
§ unico, ato n.0 970-35) . 

CAPtTULO 11 

DOS TOLDOS 

Art. 1.365 - A saliêncin máxima dos 
toldos será igual à largura dos passeios, não 
podendo, entretanto, exceder a dois metros 
e oitenta centímetros. (Art. 7.0 , ato n.o 770 
de 12-1-35). ' 

Parágrafo único - Qualquer parte do 
to~do deverá ficar, no mínimo, a dois metros 
ac1ma do nível do passeio. (Art. 7.0 , § único, 
.ato n.o 770-35). 

Art. 1.366 - Os toldos não poderão ocul
tar os focos de iluminação pública e placas 
d~ nomenclatura de vias e logradouros pú
blicos nem prejudicar a arborização dos 
mesmos. (Art. 8.0 , ato r~.o 770-35). 

Art. 1.367 - A colocação de toldos só será 
permitida quando confeccionados em tecidos 

de lona, devendo os seus proprietários man
tê-los em perfeito estado de conservação. 
(Art. 9.0 , ato n.0 770-35). 

Art. 1.368 - São proibidos os toldos fíxos .. 
(Art. 13, ato n.o 770-35). 

CAPITULO 111 

DOS ALTO-FALANTES, VITROLAS E 
CONG1tNERES 

Art. 1.369 - É permitido, mediante licença 
e pagamento do impôsto previsto na espécie 
112 da tabela anexa ao ato n.0 970, de 10 de 
dezembro de 1935, até 31 de janeiro, no caso 
de renovação, e antecipadamente, em se tra
tando de inic~o. o uso de alto-falantes, gra
mofones, sere1as, matracas, faróis e congê
neres, no interior ou exterior dos estabeleci
mentos comerciais, inclusive os que nego
ciam com tais aparelhos e não disponham de 
câmaras apropriadas para amortecer o som. 
(Art. 18 do ato n.0 77Q-35; art. 1.0 e tabela 
anexa ao ato 970-35). 

Art. 1.370 - Fica expressamente proibida 
a propaganda através de alto-falantes nas 
proximidades de hospitais e estabelecimentos · 
de ensino. (Art. 7. 0 , lei n.0 3.903-50). 

Art. 1.371 - Ficam d·?clarados nulos e sem 
efeito os alvarás concedidos por esta Prefei
tura, a titulo precário, até a presente data 
aos proprietários de aparelhos de alto-fa~ 
!antes, instalados nesta Capital e que se 
dedicam ao ramo de anúncios de propaganda 
comercial. (Art. 1.0 da lei 4.187, de 16-1-52). 

Art. 1.372 - Fica proibida após a promul
gação desta lei a concessão de novos alvarás 
nem que sejam concedidos a título precário: 
(Art. 2.0 da lei n.o 4.187, de 16-1-52). 

Art. 1.373 - Não se esquadram na presente 
lei os aparelhos instalados nas sedes dos 
par_tidos políticos ou subsedes, legalmente 
registrados de acôrdo com a lei federal em 
vigor. (Art. 3." da lei 4.187, de 16-1-52). 

CAPíTULO IV 

LANÇAMENTO 

Art. 1.374 - O lançamento do impôsto 
será revisto anualmente. (Art. 1.0 , ato 
n.0 1.327, de 5-1-38). 

§ 1.0 - O impôsto anual será lançado des
prezando-se os trimestres já decorridos. 
(Art. 4.0 , ato n.0 970-35). 

§ 2.0 - O imposto referente a licenças 
diárias ou mensais deverá ser pago anteci
padamente. Examinada pela secção compe
tente a comunicação feita pelo interessado 
e ver~ficad9 não haver impedimento legal, 
exped1r-se-a a competente guia para o pa
gamento do imposto. (Art. 5.0 , § único, ato 
n.0 970-35). 

Art. 1.375 - Para os efeitos dos impostos 
e taxas previstos na tabela anexa, ao ato 
n.0 970-35, os anúncios são considerados: 

a) - como indicativos, os anúncios que 
contiverem apenas a denominação da casa 
comercial ou industrial, a firma indicativa 



ou coletiva, o negociO, profissão ou indús
tria explorados no prédio em que estejam 
colocados; 

b) - como reclames, os demais anúncios 
não compreendidos na alínea anterior; 

c) - como luminosos, aquêles cujos ca
racteres sejam formados por lâmpadas 
elétricas, tubos de gases apropriados ou por 
outros sistemas semelhantes como tais apro
vados e considerados. Esses anúncios deve
rão conservar-se iluminados do anoitecer 
até às 23 horas, salvo fôrça maior devida
mente comunicada e constatada, sob pena de 
serem considerados como anúncios simples, 
de que tratam os itens anteriores. (Art. 8.0 , 

ato 970-35). 
Art. 1.376 - Quando na mesma superfície 

ou painel existirem reclames e anúncios in
dicativos, uns e outros serão lançados sepa
radamente. (Art. 9.", ato n.0 970-35). 

Parágrafo único - Serão lançados como 
um só anúncio os indicativos quando figu
rarem na mesma superfície ou painel e se 
referirem ao mesmo negócio ou pessoa. (Art. 
9.0 , § único, ato 970-35). 

Art. 1.377 - Os anúncios que contiverem 
dizeres em idiomas estrangeiros pagarão 
uma taxa especial, além do imposto devido 
pelo anúncio em si, tudo na conformidade 
com o disposto na tabela. (Art. 10, ato 
n.0 970-35). 

Parágrafo único - Excetuam-se: 
a) - os que contiverem, também, a com

petente tradução para o vernáculo, em ca
racteres maiores, ou por qualquer forma 
de maior evidência; 

b) - os nomes próprios e as denomina
ções por sua natureza intraduziveis. (Art. 10, 
parágrafo único, ato 970-35). 

Art. 1.378 - Os toldos estarão sujeitos ao 
imposto anual de Cr$ 10,00 por metro de 
extensão ou fração. (Art. 56, II, 1.•, ato 
n.o 770-35). 

Art. 1.379 - A transferência do anúncio 
para local diverso deverá ser previamente 
comunicada à Prefeitura, sob pena de ser o 
mesmo considerado como novo. (Art. 7.o, 
ato n.0 970-35). 

CAPITULO V 

RECLAMAÇAO E RECURSOS 

Art. 1.380 - Os contribuintes poderão re
clamar contra os lançamentos, dentro de 
15 (quinze) dias, contados da entrega do avi
so ou da publicação no "Diário Oficial". 
(Art. 8.0 , ato n.0 1.327, de 5-1-38). 

Art. 1.381 - Da decisão de julgar impro
cedente defesa apresentada em processo de 
infração das leis e posturas municipais, cabe 
recurso para o Conselho Municipal de Im
postos e Taxas, · dentro do prazo de 30 
(trinta) dias, mediante prévio depósito da 
quantia exigida. (Art. 1." da lei 4.356, de 
18-3-53). 

Art. 1.382 - O prazo para interposição de 
recursos em processos sôbre matéria fiscal 
em geral, inclusive os de multas, será con-

tado da entrega da notificação escrita pelo 
interessado, comprovada pelo recibo (AR.) , 
que será anexado ao processo. 

§ único - Caso se torne impossível a no
tificação escrita, a decisão será comunica
da por publicaçiLo na imprensa oficial a 
partir da qual se contará o prazo para re
curso. (Art. 2. • da lei n.0 4.356, de 18-3-53). 

Art. 1.383 - As reclamações deverão ser 
. apresentadas dentro de 15 dias, contados 

da data da entrega do aviso de lançamento 
ou da publicação do "Diário Oficial" e não 
terão efeito suspensivo. (Art. 8.0 do ato 
n.0 1.327, de 5-1-38). 

Art. 1.384 - No caso da reclamação para 
redução ou cancelamento de lançamentos 
não ser atendida antes de expirarem os pra
zos estabelecidos nesta consolidação deverá 
o respectivo contribuinte efetuar o pagamen
to e aguardar o despacho final no processo 
de restituição, para receber a diferença a 
que porventura tive·r. direito, mediante re
cibo. (Art. 10 do ato n.0 1.327, de 5-1-38). 

Art. 1.385 - O pagamento do imposto será 
feito de uma só vez. (Art. 4.", ato 1.327-38). 

§ 1,0 - O prazo para pagamento correrá 
do dia 16 da data da entrega do aviso de 
lançamento ou da publicação .·no "Diário 
Oficial", até o 45." dia. (ArJ'"··4.0

, ato .... 
n.0 1.327-38). 

§ 2.0 - O pagamento dos impostos refe
rentes a licenças diárias e mensais (publi
cidade não lançada) deverá ser efetuado 
antecipadamente. (Art. 1.0 , § 1.0 , ato .... 
n.0 1.002-36; art. 2.0 , ato 1.114-36). 

Art. 1.386 - Quando o pagamento fôr efe
tuado posteriormente aos prazos estabele
cidos no artigo anterior, será o imposto co
brado com o acréscimo de 10% (dez por 
cento) além das custas judiciais acaso ven
cidas. (Art. 4.0 , § 3.0

, ato n.0 1.327-38). 

CAPlTULO VI 

DAS ISENÇõES 

Art. 1.387 - São isentos do imposto de li
cença para publicidade: 

a) - os anúncios destinados a fins patrió
ticos e à propaganda política de partidos ou 
candidatos regularmente inscritos no Tri
bunal Eleitoral; 

b) - os referentes a exposições e festas 
beneficentes, a juizo da Prefeitura; 

c) - os anúncios no interior de casas de 
diversões quando se teferlrem exclusiva
mente aos divertimentos e espetáculos ali ex
plorados; 

d) - os anúncios em sítios, granjas ou fa
zendas, desde que façam referências exclusi~ 
vamente ao negócio explorado no local e per
tençam aos próprios lavradores; 

e) - os anúncios no interior dos estabele
cimentos comerciais, indicando preço, quali
dade e artigos ali negociados; 

f) - os anúncios colocados em estabele
cimentos de instrução quando referentes aos 
mesmos; 

g) - os anúncios e emblemas de reparti-



ções públicas, hospitais, ordens religiosas, ir
mandades, asilos, sociedades beneficentEs 
ou esportivas, as<:ociações civis sindicalizadas, 
sedes das represent!l,ções ctlplomó.ticas u dos 
cultos religiosos; 

h) - os anúncios indicativos, quandu exi
gidos por lei; 

i) - os folhetos distribuidos a domicilio; 
j) - as placas ou letreiros que contive

rem, tão somente, a denominação de pré
dios de residência particular, e os nomes 
de seus moradores; 

kl - as placas colocadas em prédios, re
ferEntes à guarda noturna; 

l) - os anúncios indicativos de cartórios 
ou oficios de justiça. (Art. 16, ato n.0 960-35). 

Art. 1.388 - Fica autorizada a dispensa, 
a critério do Prefeito, no todo ou em parte, 
do pagamento dos impostos e taxas de pu
blicidade sôbre cartazes, cartões e impressos 
destinados à propaganda do consumo de fru
tas frescas de produção nacional, desde que 
tal propaganda não beneficie determinado 
produtor, comerciante ou intermediário. (Art. 
1.0 , ato n.0 1.105, de 29-5-1936). 

Parágrafo único - A dispensa será sem
pre concedida a titulo precário e para o 
exercício em que fôr requerida, podendo ser 
renovada mediante novo pedido no exercí
cio seguinte. (Art. 2.0 , ato n.0 1.105-36). 

Art 1.389 - Nenhum imposto gravará as 
emprêsas jornalisticas e as estações de rá
dioemlssoras legalmente estabelecidas no 
Município da Capital. (Art. 1.0 , lei n.0 3.843, 
de 10-1-50). 

Art. 1.390 - As sociedades cooperativas em 
geral poderão obter, no primeiro ano de seu 
funcionamento a juízo do Prefeito, dispensa 
no todo ou em parte, do pagamento de quais
quer imr:;ostos municipais. (Art. 1.0 , ato n.o 
1.140, de 3-7-36). 

Art. 1.391 - NQS exercícios posteriores ao 
seu primeiro ano de funcionamento, pode
rão obter igual dispensa também a juízo do 
Prefeito, as sociedades cooperativas: 

a) - de consumo (quando não tenham es
tabelecimento aberto ao público e vendam 
exclusivamente aos associados); 

b) - de construção de habitações popu
lares para a venda unicamente aos asso
ciados; 

c) - escolares, editoras e de cultura inte
lectual, ainda mesmo que mantenham ofi
cinas próprias de compor, imprimir e enca
dernar, desde que trabalhem somente para 
associados. (Art. 2.0 , ato n.0 1.140-36). 

Parágrafo único - O favor de que trata 
êste artigo, não se estenderá além do quar
to ano de funcionamento da sociedade. (Art. 
2.0 , § único, ato n.0 1.140-36.). 

Art. 1.392 - Somente poderão obter os 
favores dos '1rtigos 1.390 e 1.391 as socie
dades que tiverem sua sede no Município. 
(Art. 4.0 , do ato n.0 1.140-36). 
, Art. 1.393 - O pedido de dispensa de im
~ostos e taxas deverá ser instruído com os 
documentos seguintes: 

I - certidão do ato de constituição da 
sociedade; 

II - certidão dos estatutos da sociedade, 
se não constarem daquele ato; 

III - um exemplar do "Diário Oficial" do 
Estado, que tiver publicado a certidão de 
arquivamento, no cartório competente, dos 
documentos relativos à constituição da so-
cíP-dade; · 

IV - Certidão de arquivamento, na Junta 
Comercial, dos documentos a que se refere 
o § 2.0 do art. 10 do decreto-federal n.0 24.647, 
de 10 de julho de 1934; 

V - certidão do registro a que se refere 
o § 2.0 do art. 18 do decreto-federal n.0 24.647, 
mero anterior; 

VI - relação dos administradores da so
ciedade, com indicação das respectivas resi
dências. <Art. 5.0

, ato 1.140-36). 
Art. 1.394 - As sociedades que pretendem 

dispensa de impostos nos exercícios posterio
res ao seu primeiro ano de funcionamento, 
deverão pedi-la no co}Ilêço de cada exerci
cio, oferecendo cópia da conta de lucros e 
perdas do último ano e certidão que prove 
terem cumprido os dispositivos legais a que 
faz referência o § úríico do art. 3.0 do de
creto estadual n.0 7.310, de 5 de julho de 
1935, além dos documentos indicados nos 
itens I a VI do artigo anterior, se não os 
tiverem oferecido anteriormente. (Art. 6.0

, 

ato n.0 1.140-36). 
Parágrafo único - No caso do artigo 1.390 

a dispensa deverá ser ~equerida dentro de 
30 (trintal dias a contar da publicação a 
que se refere o n.0 III do artigo anterior. 
(Art. 6.0 , § único, :>-to 1.140-36). 

Art. 1.395 - No caso de reforma de esta
tutos, a sociedade que pretender a dispensa 
de impostos ou que já a tiver obtido, é obri
gada a exibir à Prefeitura certidão dos novos 
estatutos. (Art. 7.0 , ato n.0 1.140-36). 

Art. 1.396 - As sociedades que obtiverem 
os favores de que tratam os artigos 1.390 e 
1.391, ficarão sujeitas à fiscalização da Se
cretaria das Finanças. (Art. 8.0

, ato 
n. 0 1.140-36) . 

Parágrafo único - A dispensa do paga~ 
mento de impostos será sempre concedida a 
titulo precário. (Art. 9.0 , ato n.0 1.140-36). 

Art. 1.397 - Ficam isentas de impostos 
e taxas municipais, enquanto o necessita
rem para seu desenvolvimento, a juizo do 
Prefeito, as pessoas jurídicas legalmente 
organizadas, com sede no Estado de São 
Paulo, para transportes aéreos (Artigo 1.0 , 

lei 3.581, de 26-4-37) . 
Parágrafo único - Dos mesmos favores 

gozarão as pessoas físicas e as escolas ou 
empreendimentos de aviação que estejam 
em idênticas condições. (Artigo 1.0 , pará
grafo único, lei 3.581-37). 

Art. 1.398 - Fica o Prefeito municipal 
com a faculdade privativa de, anual
mente, e a título precário, reduzir ou dis
pensar do pagamento de alguns ou de todos 
os impostos e taxas municipais, as pessoas 
jurídicas de carater não econômico, devi
damente constituídas e com sede no Muni-



cípio, que prestem, gratuitamente, serviços 
de assistência, por meio de hospitais, cre
ches, orfanatos, asilos e estabelecimentos 
similares, nos quais apliquem a totalidade 
de suas rendas. (Art. 1.0, ato n.0 1.010, de 
7-2-36). 

Parágrafo único - Poderão gozar dessa 
dispensa as instituições que também mante
nham assistência retribuída, desde que o 
produto seja aplicado, na sua totalidade, na 
manutenção da assistência gratuita. (Art. 
1.0

, r:arágrafo único, ato n.o 1.010-36). 
Art. 1.399 - Para gozarem dêsse bene

fício, tais pessoas jurídicas deverão reque
rer ao prefeito a respectiva concessão, jun
tando atestado da Comissão de Assistência 

· Hospitalar e Social do Estado, com a decla
ração de merecer a requerente o favor que 
pleiteia. (Art. 2.0 , ato 1.010-36). 

Parágrafo único - Sõbre o requerimento 
serão ouvidas as Secretarias das Finanças, 
de Educação e Cultura e de Higiene, as duas 
últimas conforme o caso. (Art. 2.0 , parágrafo 
ún.co, ato n.0 1.010-36). 

Art. 1.400- Poderão também gozar dos fa
vores do artigo 1.398 e pela forma estabele
cida no artigo anterior, as entidades cultu
rais, de reconhecida utilidade, com sede no 
Município, e que tenham a juizo da Prefei
tura, prestado à coletividade relevantes ser
viços. (Art. 3.0 , ato n.0 1.010-36). 

Art. 1.401 - As instituições de assistência 
ou culturais que tenham obtido esses favores, 
ficam sujeitas à fiscalização da Prefeitura no 
que diz respeito à aplicação de suas rendas 
e implemento de seus fins. (Art. 4.0 , ato 
n.0 1.010-36). 

Art. 1.402 - A concessão para um exercício, 
dos favores constantes dos artigos 1.398 e 
1.400, não importará na obrigatoriedade de 
sua renovação. (Art. 5.0 , ato n.0 1.010-36), 

Art. 1.403 - Não incidirão impostos mu
nicipais sõbre bens e serviços dos partidos 
políticos; entretanto, para gozarem da isen
ção fiscal, os partidos que desejarem o 
benefício, devem apresentar à Prefeitura 
Municipal prova do seu registro fornecida 
pelo Tribunal Eleitoral. (Art. 1.0 da lei 
n.0 4.080, de 5-7-51). 

Art. 1.404 - Os partidos políticos que não 
cumprirem o disposto no artigo anterior, 
ficarão sujeitos às despesas que o Municf .. 
pio fizer para cobrança do tributo que fõr 
lançado. (Art. 2.0 da lei n.0 4.080, de 5-7-51). 

Art. 1.405 Imunidade reconhecida 
pela presente lei não abrange::á em caso al
gum as taxas devidas pela execução dos ser
viços municipais. VETADO. (Art. 3.0 da 
lei n.0 4.080, de 5-7-51). 

Art. 1.406 - Ficam isentos de impostos, 
até 31-12-62, e até 31-12-60 os hotéis atual
mente em construção ou que vierem a ser 
construidos no MunicfplO da Capital, desde 
que atendam ao disposto neste artigo e es
tejam concluídos, respectivamente, até .... 
25-1-54 e 31-12-54 e contenliam, no mínimo, 
já concluídos: quarto com sola de banho 
privativa, na quantidade mínima de 58; ves
tíbulo, sala de administração; sala de espera; 

refeitório; sala de leitura; bar e salão de 
festas, que tais peças tenham as proporções 
e caracteristicas compatíveis com a natureza 
e d1men~ão do hotel. 

§ 1.0 - A isenção compreende todos os· 
impostos municipais, inclusive os relativos ao 
imóvel, à exploração das atividades hote
leiras, e ao funcionamento do estabeleci
mento. 

§ 2.0 - Durante o período de construção, 
o terreno é isento do imposto territorial; 

§ 3.0 - E assegurada, outrossim, a isenção 
dos emolumentos concernentes à construção 
e aprovaçã:> de plantas, mantidas as demais 
taxas municipais. (Art. 1.0 da lei n.0 4.281, 
de 3-9-52). 

Art. 1.407 - Os hotéis e atividades hote
leiras considerados, nos termos desta lei, 
isentos de impostos municipais, continuarão 
sujeitos à fiscalização da Prefeitura, no to
cante à observãncia das condições aqui pre-
vistas. · 

§ 1.0 - Verificada em qualquer tempo, a 
inobservânCia das condições enumeradas 
nesta lei, a isenção preconizada será consi
derada inexistente, respondendo o benefi
ciário, na forma da legislação mimiclpal em 
vigor, pelo pagamento dos tributos normal
mente devidos. 

§ 2.0 - Durante o período d!J. isenção de
terminada nesta lei, não podetá ser modifi
cado o destino do edifício. (Art. 2.0 da lei 
n.0 4.281, de 3-9-52). 

Art. 1.408 - A i~enção será concedida, em 
cada caso, mediante rrquerimento dos in
teressados, que, juntamente com o pedido, 
deverão apresentar: 

a) - o projeto de construção, plantas, 
memorial descritivo e outros esclarecimentos 
julgados convenientes; 

b) - individuação do proprietário ou 
proprietários do imóvel e dos responsáveis 
pela exploração da atividade hoteleira, e, se 
fôr o caso de sociedade comercial, prova 
de sua constituição legal, mediante a exibi
ção de estatutos ou contrato social, devida
mente registrados, na forma da legislação em 
vigor. 

Parágrafo único - O requerimento de que 
trata êste artigo não se confunde com o pe
dido de aprovação de plantas e expedição do 
respectivo alvará de construção ou de au
torização para funcionamento, que obedece
rão aos trâmites legais vigentes. (Art. 3." 
da lei n.0 4.281, de 3-9-52). 

Art. 1.409 - A apresentação de documen
tos referida no artigo anterior, não impede 
que a Prefeitura exija documentação suple
tiva ou. realize as diligências que entender 
necessárias ou convenientes. (Art. 4.0 da lei 
n.0 4.281, de 3-9-52). 

Art. 1.410 - Ficam isentos de quasiquer tri
butos municipais, que sôbre êles recaiam, os 
bailes, desfiles de modelos, espetáculos tea
trais, esportivos e outros que se realizem 
durante a Campanha de Fundos para a As
sistência Social, bem como os cartazes, faiX!iS 
e outros meios de publicidade a eles relati-



vos, desde que a respectiva renda reverta 
integralmente em beneficio da campanha. 
(Art. 1.0 da lei n.0 4.421, de 30-10-53). 

Art. 1.411 - Fica o !"r. prefeito múnici
pal autorizado a ceder, sem qualquer ônus 
para a Campanha de Fundos para a Assis
tência Social, o Estádio Municipal do Pa
caembu e os teatros de propriedade do Mu
nicípio, a fim de nêles se realizarem, em 
datas a serem convencionadas, bailes e exi
bições teatrais ou esportivas em benefício 
da campanha. (Art. 2.0 da lei n.0 4.421, de 
30-10-53). 

Art. 1.412 - Fica o sr. prefeito municipal 
autorizado a permitir a colocação de faixas 
de propaganda da Campanha de Fundos 
para a Assistência Social nas vias e logra
douros da cidade. (Art. 3.0 da lei n.0 4.421, 
de 30-10-53). 

CAPlTULO VII 

DISPOSIÇõES GERAIS 

Art. 1.413 - Ao infrator das disposições 
dos artigos 1.353 e 1.362, será imposta a 
multa de Cr$ 500,00 a Cr$ 5.000,00, cobrada 
em dõbro na reincidência, além da apreen
são e inutilização do material de propa
ganda. A multa será !:empre devida pelas 
pessoas ou entidades favorecidas direta ou 
indiretamente pela publicidade, quando ficar 
apurada a respectiva culpa, mediante fia
grande ou outros elementos convincentes que 
estabeleçam F. relação de responsabilidade. 

Parágrafo único - Constará do auto de 
multa, ou a :nota flagrante, quando fõr o 
caso, ou a nota dos elementos convincentes, 

que estabeleçam a responsabilidade do in
frator. (Art. 1.0 , lei 4.311, de 24-10-52). 

Art. 1.414 - No caso de infração ao dis
posto nos arts. 1.349, 1.354 e 1.355, aplicar
se-á a multa de Cr$ 500,00 a Cr$ 1. 000,00, 
e o dõbro nas repetições. (Art. 15, ato 
n.0 970-35; lei 3.537, de 27-8-54). 

§ 1.0 - Após a aplicação da multa em dõ
bro, poderá ser cassada a licença, se persistir 
a infração. (Art. 4.0 , ato n.0 1.002-36). 

§ 2.0 - Tratando-se de placa, tabuleta 
ou cartaz, será o infrator intimado a remo
vê-lo, dentro de cinco dias, sob pena de, 
findo o prazo, ser a remoção efetuada pela 
Prefeitura. (Art. 4.0 , parágrafo 1.0 , ato 
n.o 1.002-36). 

Art. 1.415 - Os anúncios, cartazes e de
mais reclames que forem encontrados sem 
necessária licença ou depois da cassação des
ta, serão apreendidos, retirados ou inutili
zados, sem prejuízo da. aplicação da multa 
que no caso couber e da cobrança do im
põsto devido. (Art .. 5.0

, ato n.0 1.002-36). 
Art. 1.416 - Nenhum dístico de propa

ganda será exposto ao público, sem haver 
passado pela censura de publicidade, na re
partição municipal competente, sob pena de 
multa de Cr$ 200,00 a Cr$ 1.000,00 cobrada 
em dôbro, em caso de reincidênaia. (Art. 7.0 , 

do ato n.0 1.002, de 15-1-36 e art. 1.0 da lei 
n.0 4.257, de 1-7-52). 

Art. · 1.417 - Incorrerá na multa de Cr$ 
200,00 todo aquêle que, rem licença ou em 
desacõrdo com a lei, colocar toldos, mastros, 
vitrinas, mostruários, mesas e cadeiras, nos 
locais frequentados pelo público. (Art. 39, 
ato n.0 770-35) . 
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