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CONSIDERAÇOES GERAIS SOBRE O ARQUIVO. 

A prefeitura municipal de São José dos Pinhais localiza-se à 
rua 15 de Novembro, nQ 1660. 

A prefeitura mantém um arquivo, simultâneamente ativo e de 
custódia, cujo arranjo, embora não efetuado segundo princípios ade
qüados, demonstra preocupação e valorização da documentação ali 
existente, coisa raramente observada durante a realização dêste Pro
jeto de Levantamento de Arquivos. 

No andar térreo do edifício, há uma sala, pequena, que serve 
especialmente como arquivo da prefeitura. Em tôdas as paredes há 
estantes de madeira, abertas, onde está acondicionado o acêrvo dêste 
arquivo. Não há princípio de arranjo. Entretanto, os livros estão 
separados de outros documentos, com etiquêtas recém-colocadas, 
muito embora muitas delas indevidamente, sem correspondência com 
o conteúdo do livro. De modo geral, está todo o material bem con
servado, sendo que, além dos livros, há grande número de pastas 
simples ou documentação avulsa, que estão acondicionadas em amar
rados, sem ordenação específica de assunto ou cronológica, receben
do título de maços e numeração dada pela equipe do levantamento. 

No primeiro andar do mesmo prédio, na secretaria da prefei
tura, há grande quantidade de pastas tipo classificador A-Z, algu
mas ainda em uso e outras por serem necessárias à administração, 
e alguns livros de épocas diversas. Todos bem acondicionados' em 
armários fechados e com etiquêtas indicativas do assunto, nas lom
badas. 

(.). _ Comunicação apresentada na 4' sessão de estudos, Equipe B, no dia 3 
de setembro de 1969 (Nota da Redaç/lo). 
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A consulta ao arquivo da prefeitura pode ser feita no horário de 
expediente, livre e gratuitamente. 

O mesmo critério para apresentação do levantamento do ar
quivo da Câmara Municipal, quanto à ordenação e informações', foi 
seguido na elaboração dêste relatório. 

Os professôres responsáveis pelo levantamento dêste arquivo 
contaram, ainda, com a colaboração das estudantes do curso de His
tória, Maria Ignês Mancini, da quarta série, Aurora Gonçalves, Elie
na Arruda e Bulmara Sauner, da terceira série. 

O arquivo da prefeitura municipal de São José dos Pinhais conta 
com o seguinte acêrvo: 390 livros, 126 pastas tipo classificador A-Z, 
57 maços com pastas simples e documentação avulsa, e 17 maços 
simples. 

3.1 Livros de atas: 

3.1.1 "Actas de 1908 a 1916 n9 1", de 1908 a 1915, com 200 
fôlhas. 

3.1.2 "Actas das Secções da Camara Municipal de 1916 a 1927", 
de 1916 a 1924, com 150 páginas. 

3.1.3 "Actas de 1924 a 1929", de 1924 a 1937, com 150 fôlhas. 

3.1.4 "Atas do Poder Legislativo - 1937 a 1949", com 36 
fôlhas aproveitadas das 150 do livro. 

Em anexo há um indice. 
~stes quatro livros registram atas de sessões da Câmara Munici

pal de São José dos Pinhais, tratando de assuntos diversos, entre os 
quais: medidas de saneamento, urbanismo, questões relativas a im
postos, funcionalismo, prestação de contas, eleições, apurações de 
eleições, legislação, questões orçamentárias. 

3.1.5 "Registro de Atas de 1939 a 1948", com 16 fôlhas apro
veitadas de 50. Contém ata de sessão solene inaugural do "quadro 
territorial da República" (1939), ata de levantamento dos bens pa
trimoniais e livros de contabilidade, tabelamento de açúcar e outras. 

3.1. 6 "Atas da Associação Rural 1946", com 3 fôlhas aprovei
tadas de 50 do livro, que registra uma ata da fundação dEssa as
sociação e uma da sua instalação. 

3.1. 7 "Atas das Principalidades de 1947, 1948, 1949", COm 8 
fôlhas aproveitadas de 50, com concessões, determinações, designações, 
contratações e nomeações, exonerações e outros registros, não ha
vendo nenhuma ata. 

3.1.8 "Atas de Conwrsos - 1951 a 1956", com 8 fôlhas 
aproveitadas de 100, contendo seis atas de concurso para provimento 
de cargos de datilógrafo, escriturário e almoxarife. 

3.1.9 [" Livro de Atas 1965 a 1968"], com 3 fôlhas aproveita
das de 50 
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3.1.10 "Atas de diversas inaugurações", com 2 fôlhas aprovei
tadas de 100, com lista de assinaturas referentes a inaugurações de 
placa e biblioteca pública. 

3.2. Livros de legislaçlD: 

3.2.1 "Decretos, Portarias e atos 1930 a 1932", com 50 fôlbas. 

3.2.2 "Decretos e Portarias 1932-1934", com 97 fôlhas. 

3.2.3 "Decretos, Portarias e Atos 1935-1938", com 88 páginas. 

3.2.4 "Leis - Decretos - Leis. Decretos e Portarias ... 1936 
a 1939", com 100 páginas. 

3.2.5 "Decretos - Leis e Portarias 1939 a 1945", com 100 
fôlhas. 

3.2.6 "Decretos - Leis e Portarias 1945-1947", com 13 páginas 
aproveitadas de 50. 

3.2.7 "Decretos - Leis e Portarias - 1946 a 1947", com 10 
páginas aproveitadas de 50. 

3.2.8 "Decretos de 1947 a 1949", com 50 fôlhas. 

3.2.9 ["Registro de Decretos-Leis de 1947-1951"], com 100 
fôlbas, estando o livro danificado. 

3.2.10 ["Registro de Decretos de 1949 a 1951"], com 100 fôlhas. 

3.2.11 "Decretos 1951 a 1954", com 100 fôlhas. 

3.2.12 ["Registro de Leis de 1952-1964"], com 95 fôlhas. 

3.2.13 "Decretos 1954 a 1957", com 150 fôlbas. 

3.2.14 ["Registro de Leis de 1956 a 1962"], com 100 páginas. 

3.2.15 "Decretos de 1957 a 1962", com 150 fôlhas. 

3.2.16 ["Registro de Leis de 1962-1965"], com 100 fôlhas. 

3.2.17 ["Decretos de 1963 a 1966"], com 100 fôlhas. 

3.2.18 ["Registro de leis de 1964-1965"], com 52 páginas. 

3.2.19 "Registro de Leis de 1965 a 1968", com 100 fôlhas. 

3.2.20 ["Registro de Decretos de 1966 a 1968"], com 100 fôlhas. 

3.2.21 "Decretos 1966-1968", com 100 fôlhas. 

Os" vinte e um livros têm registros semelhantes, ,e tratam do 
mesmo assunto, assinalando aprovação de reg!mentos, código de 
obras municipais" 
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moção de funcionários; contratos, concessões, desapropriações, e 
outros registros. 

3.3 Livros de correspondência: 

3.3.1 "Registro de Editais de 1931", de 1930 a 1936, com 55 
fôlhas. 

3.3.2 "Registro Geral de Petições - 1935-1941", com 200 
páginas. 

3.3.3 "Editais de 1936 a 1940", com 14 fôlhas aproveitadas 
de 50. 

3.3.4 ["Registro Geral de Petições - 1941-1944"], com 99 
fôLhas, estando danificado. 

3.3. 5 "Reg~tro Geral de Petições", de 1944 a 1947, com 200 
fôlhas. 

3.3.6 "Editais de 1947 a 1960", de 1948 a 1965, com 50 fôlhas 
e cujo índice está anexado ao livro seguinte. 

3.3.7 "Registro de Editais", de 1965 a 1968, com 7 fôlhas 
aproveitadas de 50, tendo índice anexo. 

3.3.8 "Registro de Requerimentos de 1931", com 61 fôlhas 
aproveitadas de 140. 

3.3.9 "Registro de Requerimentos de 1933", de 1931 a 1935, 
com 18 fôlhas aproveitadas de 100. 

3.3.10 "Registro De Petições e Oficios. De 1932", com 100 
fôlhas. 

3.3.11 "Regi,stro de Ofícios ao Presidente 1920", de 1909 a 
1920, com 12 fôlhas aproveitadas de 50. 

3.3.12 "Registro de Oficios de 1909", de 1909 a 1920, com 50 
fôlhas. 

3.3.13 "Registro dos Ofícios de 1920 a 1929", de 1919 a 1930, 
com 41 fôlhas aproveitadas de 50. 

3.3.14 "Registro de Ofícios de 1930 a 1931", com 50 fôlhas. 
3.3.15 "Registro de Ofícios Cartas etc·", de 1931 a 1932, com 

fôlhas. 

3.3.16 "Ofícios expedidos 1932", com 76 fôlhas aproveitadas 
de 100. 

3.3.17 "Protocolo da correspondência expedida", de 1947 a 
1958, com 101 fôlhas, estando o livro danificado, além de oito fô
lhas lacradas com vários grampos. 

3.3.18 ["Registro da correspondência recebida"], de 1951 a 
1954, com 100 fôlhas. 

3.3.19 ["Registro de correspondência recebida"], de 1955 a 
1956, com 50 fôlhas. 

3.3.20 ["Registro da correspondência recebida"], de 1956 a 
1959, com 101 fôlhas. 

3.3.21 "Protocolo de Correspondência Recebida - 1959-1962··, 
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Todos os 21 livros registram correspond~ncia da prefeitura. 
Tratam de correspondência recebida e expedida, cópias de editais 
publicados, protooolos da correspondência recebida e exped:da, re
lativa a concorrência pública, aquisição de bens, questões de funcio
nários, serviços de utilidade pública, impostos, posturas, informa
ções sôbre a cidade e o município com dados quantitativos, ped ;dos 
de alinhamento de terreno, e outros. Os protocolos e registros de 
petições indicam, em colunas, datas, informações e resumos dos do
cumentos. 

3.4 Livros relativos a eleições: 

3.4.1 "Termo de abertura de 1892", com 23 fôlhas. Apesar do 
titulo do livro indicado em etiquêta na lombada, trata-se de atas 
relativas ao processo eleitoral, de 1889 a 1896. 

3.4.2 "Termo de Abertura de 1906", com 24 fôlhas aproveita
das de 30, de 1903 a 1915, e características iguais ao anterior. 

3.4.3 "Ata da 2a. Secção Eleitoral de 1906", de 1906 a 191.5, 
com 20 fôlhas aproveitadas de 30. 

3.4.4 "Atas eleitoral de 1906", de 1960 a 1915, com 20 fôlhas 
aproveitadas de 30. 

3.4.5 "Termo de abertura de 1908", de 1906 a 1915, com 25 
fôlhas. 

3.4.6 "Têrmo de Abertura De 1906", de 1906 a 1915, com 23 
fôlhas aproveitadas de 30. 

3.4.7 "Atas da 2a. Secção 1908", de 1908 a 1928, com 50 
pág:nas. 

3.4.8 "Transcrição de Atas 2a. Secção", com 11 fôlhas apro
veitadas de 36, de modo irregular, parte com atas e!eitorais de 
1908-1909, e parte com registro de veículos, de 1933, e entrega de 
cereal, de 1936. 

3.4.9 "Ata da 3a. Secção Eleitoral de 1908", de 1908 a 1928, 
com 50 fôlhas. 

3.4.10 "Atas da 4a. Secção Eleitoral", de 1908 a 1928, com 50 
fôlhas, algumas danificadas. 

3.4.11 "Atas Eleitoral 7a. Secção 1909", de 1909 a 1917, com 
25 fôlhas aproveitadas de 50. 

3.4.12 "Livro de Atas de 1909", de 1909 a 1920, com 26 fô
lhas, estando um pouco danificado. 

3.4.13 "Livros de Atas de 1909", de 1909 a 1917, com 26 fôlhas. 
3.4.14 "Atas Eleitoral - 8a. Secção", de 1911 a 1917, com 

19 fôlhas aproveitadas de 24. 
3.4.15 "Registro de eleitores para 8a. secção eleitoral de 1911", 

de 1911 a 1917, com 18 fôlhas. 
3.4.16 "Ata da 8a. Secção 1908", de 1912 a 1915, com 8 fô

lhas aproveitadas de 48. 
3.4.17 "Ata eleitoral 10'1. Secção 1912", de 1912 a 1917, com 

19 fôlhas aproveitadasde 30. 
3.4.18 "Atas de Alinhamento Federal de 1901", de 1901 a 1902, 

com 50 
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3 -4.19 "Assinaturas dos eleitores de 1906", com 18 fôlhas 
aproveitadas de 30. 

3-4.20 "Assinaturas dos eleitores de 1906 - la. secção", de 
1906 a 1915, com 17 fôlhas aproveitadas de 30. 

3-4.21 "Assinaturas de Eleitores de 1906", de 1906 a 1915 com 
14 páginas aproveitadas de 30. 

3-4.22 "Assinaturas para a 7~ Secção Eleitoral", de 1907 a 1910, 
com 11 fôlhas. 

3 -4.23 "Ata eleitoral de 1929", de 1907 a 1929, com 26 fôlhas 
aproveitadas de 50, estando danificado no seu início. 

3.4.24 "Assinaturas de Eleitores para a 2a. Secção 1908", com 
11 fôlhas. 

3-4.25 "Assinaturas para 4a. Secção Eleitoral", de 1908 a 1928, 
com 40 fôlhas aproveitadas de 50, estando danificado. 

3-4.26 "Assinaturas dos Eleitores de 1909 - 5a. Secção", de 11 
fôlhas. 

3-4.27 "Assinaturas de 1909 - 6a. secção", com 11 fôlhas. 
3-4.28 "Assinatura de Eleitores 10~ Secção 1909", de 1909 a 

1916, com 12 fôlhas. 
3-4.29 "Assinaturas Para la. Secção Eleitoral", de 1910, com 

11 fôlhas. 
3-4.30 "Ata eleitoral de 1910", de 1910 a 1916, com 7 fôlhas 

aproveitadas de 26, estando o livro danificado. 
3-4.31 "Alistamento eleitoral de 1913", com 57 fôlhas apro

veitadas de 99. 
3.4.32"Ata eleitoral de 1915", com 13 fôlhas aproveitadas de 

3.4.33"Assinaturas de Mesarios da 9a. Secção Eleitoral", de 
1915 a 1916, com 11 fôlhas. 

3-4.34 "Assinaturas para a 3a. Secção Eleitoral", de 1916, com 
11 fôlhas. 

3-4.35 "Assinatura de mesários da 8a. Secção eleitoral", de 
1916, com 11 fôlhas, que estão danificadas. 

3.4.36["Atas de Reuniões do Partido Republicano Democrata de 
São José dos Pinhais"], de 1892 a 1905. 

:E:stes livros contém atas de eleições para presidente e vice-pre
sidente da República, senador, deputados federais, deputados esta
duais, detalhando o processo e!eitoral, com número de eleitores, can
didatos, votos recebidos. Contém, ainda, convocação de mesários, 
eleitores, contrôle do comparecimento às' urnas, organização de me
sas eleitorais, listas de nomes de eleitores com informações sôbre 
cada um, organizaç::o de comissão de revisão de alistamento, e outros. 

3.5 Livros relativos a impostos: 

3.5.1 "Imposto do Foro de 1909", com 6 fôlhas 3i>roveitadas 
de 26. 

3.5.2 "Lançamento de Imposto de Foro de 1910", 
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3.5.3 "Lançamento de Imposto de Foro de 1910", com 3 fôlhas 
aproveitadas de 26. 

3.5.4 "Lançamento de Imposto de 1911", com 10 fôlhas apro
veitadas de 26. 

3.5.5 "Lançamento do Imposto do Foro de 1913", com 11 fô
lhas aproveitadas de 26, estando danificado e incompleto. 

3.5.6 "Imposto do Foro de 1915", de 1914 e 1915, com 26 
fôlhas. 

3.5.7 "Lançamento do Imposto de Foro de 1916 a 1919", com 
21 fôlhas aproveitadas. 

3.5.8 "Imposto do Foro 1919", de 1918 a 1919, com 19 fôlhas 
a,proveitadas de 46. 

3.5.9 "Lançamento do Imposto do Foro de 1920", de 1920 a 
1922, com 26 fôlhas. 

3.5.10 "Imposto de Foro de 1923", de 1920 a 1931, com 26 
fôlhas aproveitadas das 50 do livro. 

3.5.11 "Lançamento do imposto do foro 1923 a 1926", com 26 
fôlhas. 

3.5.12 "Imposto de Terreno de Foro d, 1932 a 1933", de 1926 
a 1936, com 34 fôlhas aproveitadas de 50. 

3.5.13 "Lançamento do Imposto do Foro de Terrenos do QUldro 
Urbano de 1927 a 1932", com 45 fôlhas. 

3.5.14 "Lançamento de Imposto M etragem de 1936", com 5 
fôlhas aproveitadas de 30. 

Os 14 livros têm registros s·emelhantes com lançamento de im
postos sôbre terrenos do quadro urbano de São José dos Pinhais, 
indicando, em colunas, dados sôbre o imóvel, seu proprietár:o, im
pôsto, datas e formas de pagamento. O livro 12 trata de terrenos 
do cemitério municipal. 

3.5.15 "Lançamento de Imposto predial de 1909", com 6 fôlhas 
aproveitadas de 26. 

3.5.16 "Lançamento do Imposto Predial de 1910", com 6 fôlhas 
aproveitadas de 26. 

3.5.17 "Lançamento de Imposto Predial de 1912", com 11 fôlhas 
aproveitadas de 26. 

3.5.18 "Lançamento de Imposto Predial de 1912", com 7 fôlhas 
aproveitadas de 30. 

3.5.19 "Lançamento de Imposto Pr-dial de 1923", de 1913 
realmente, com 7 fôlhas aproveitadas de 50. 

3.5.20 "Lançamento de imposto predial de 1914", de 1914 a 
1915, com 10 fôlhas aproveitadas de 26. 

3.5.21 "Lançamento de Imposto Pr~dial de 1956", com 15 fô
lhas aproveitadas de 26. 

3.5.23 "Lançamento de Imposto Predial de 1917", com 15 
fôlhas apr oveitadas de 26. 

3.5.24 "Lançamento de imposto predial de 1919", 
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3.5.25 "Lançamento de Imposto Predial de 1920", de 1919 a 
1920, com 14 pâginas aproveitadas de 50. 

3.5.26 "Lançamento do Imposto Predial de 1922", de 1920 a 
1922, com 26 fôlhas. 

3.5.27 "Lançamento de Imposto Predial de 1923", de 1922 a 
1923, com 17 fôlhas aproveitadas de 23. 

3.5.28 "Imposto Predial de 1924 a 1925", com 26 fôlhas. 

Os últimos 15 livros tratam do mesmo assunto e contêm lan
çamento de impôsto predial de São José dos Pinhais, por semestres, 
com registros em colunas, de número de ordem, nome do proprie
tário, número do prédio, denominação da rua, classificação do pré
dio, condição para o impôsto, valor locativo anual, semestre, quan
tia do impôsto, multa, data do pagamento, número de certidão e 
observações. 

3.5.29 "Lançamento de impôsto predial de 1926 a 1928", com· 
65 fôlhas aproveitadas de 100. 

3.5.30 "Lançamento de Imposto de Comércio, Industria e Ofi
cinas, 1910", com 26 fôlhas. 

3.5.31 "Lançamento de Imposto Diversos de 1911", com 26 
fôlhas. 

3.5.32 "Lançamento de Imposto Diversos de 1912", com 19 
pâginas aproveitadas de 26. 

3.5.33 "Lançamento de Imposto de Comércio de 1913", com 22 
fôlhas aproveitadas de 30. 

3.5.34 "Lançamento de Imposto Diversos de 1916", com 19 
fôlhas aproveitadas de 26. 

3.5.35 "Lançamento do impôsto de comércio e indústria Ofi
cinas de 1918", com 20 fôlhas aproveitadas de 26. 

3.5.36 "Lançamento de Imposto e Comércio Industria de Ofi
cinas 1919", com 18 fôlhas aproveitadas de 50. 

3.5.37 "Lançamento de imposto e comércio e industria de 1920", 
com 20 fôlhas aproveitadas de 50. 

3.5.38 "Lançamento Indústria Comercio e Oficinas de 1922", 
de 1922 e 1923, com 39 fôlhas aproveitadas de 50. 

3.5.39 "Lançamento de Imposto de Comércio Indústria e ofi
cinas de 1924", de 1924 e 1925, com 36 fôlhas aproveitadas de 50 
do livro. 

3.5.40 "Lançamento do Imposto de Indústrias, Comércio e 
Oficinas 1926 a 1930", com 95 fôlhas. 

3.5.41 "Lançamento do Imposto Comercial Industria Oficinas 
de 1931", de 1931 a 1957, com 200 pâginas, estando danificado. 

3.5.42 "Lançamento de Imposto Diversos de 1914", com 21 
fôlhas aaproveitadas de 26. 

3.5.43 "Lançamento de Imposto de 1917", com 14 fôlhas apro
veitadas de 26. 

3.5.44 "Lançamento de Impostos Diversos de 1917", 
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3.5.45 "Lançamento Diversos de 1915", com 20 fô!has usadas 
de 26. 

E:stes 16 livros contém lançamentos do impôsto de comércio, 
indústria e oficinas, com registros de número de ordem, nomes dos 
contribuintes, local onde é exercido o comércio, indústria, e da ofi
cina, especificação do impôsto, classe, semestre, quantia do impôsto, 
multa, data do pagamento, número de certidão e observações. 

3.5.46 "Lançamento do C onhecímentos de Pagamento deste 
Município", de 1915, com 26 fôlhas aproveitadas de 50. Registra 
lançamento de aviso de pagamento de impôsto sôbre veículos com 
especificação sôbre os mesmos e seus ,proprietârios. 

3.5.47 "Receita e Recolhimento dos Impostos Municipais de 
1925", com 276 pâginas aproveitadas de 400. Registra o recolhimen
to de impostos municipais, com especificação dos mesmos, indican
do datas, histórico, e dados quantitativos. 

3.5.48 "Lançamento de Imposto de Automoveis 1927 a 1928", 
com 11 fôlhas aproveitadas de 26. Contém o lançamento do impôsto 
sôbre automóveis e caminhões, com indicações sôbre os veículos, 
seus proprietârios, quantias e observações. 

3.5.49 "Imposto de Aferição de Pesos e Medidas", de 1936, 
com 11 ,pâginas aproveitadas de 50. tste livro contém apenas duas 
pâginas com lançamento de impôsto, e em seguida mescla cartas 
de transferência de terrenos e distribuição de sementes a lavradores. 

3.5.50 ["Registros Diversos de Tabelas de Impostos"], de 
1936 a 1945, com 50 fôlhas, danificado, registrando regulamentos 
para cobrança de impostos, tabelas de preços de gêneros alimentícios, 
e instruções diversas. 

3.5.51 "Registro de Lançamento de Impôsto de 1936", de 
1936 a 1957, com 100 fôlhas, contendo lançamento de impôsto sô
bre indústrias e profissões, impôsto predial e outros, com discri
m:nação das partes interêssadas, histórico, quantias e pagamento. 
Não hâ, neste livro, registros de 1940 a 1954. 

3.5.52 ["Registro dos Contribuintes Sujeitos a Taxa de Melho
ramentos Públi~os e Rurais"], de 1943, com 28 fôlhas aproveitadas 
de 156. Contém registro dos nomes dos contribuintes, objeto do 
impôs to, localização se imóvel, ârea, taxa, número do talão, data 
do pagamento e observações. 

3.5.53 "Registro de Contribuintes 1943", com 72 fôlhas apro
veitadas de 92. As sete primeiras fôlhas contém lançamento de im
postos rurais, e estão lacradas por grampos. As demais registram os 
contribuintes, indicando números, nomes, localização do objeto do 
impôsto, taxa, datas do pagamento, e observações. Em anexo há 
avisos e impressos, soltos. 

3.5.54 ["Registro de contribuinte da Taxa de Melhoramentos 
Rurais referente ao ano de 1944"], com 98 fôlhas, contendo registros 
em colunas, com número de ordem, nome do contribuinte, localiza
ção de imóvel, ârea, taxa, data do pagamento e observações. 

3.5.55 "Lançamento dos Impostos territoriais, urbano e guias 
sem passeio", 
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registros de consumo de energia elétrica, e não lançamento de im
postos, indicando contribuinte, datas, leituras do medidor, dados 
quantitativcs, data de pagamento e outros. 

3.5.56 ["Avisos de Lançamento de Impostos"], de 1965 a 1966. 
São dezessete maços com avisos de lançamento de impostos refe
rentes a 1965 e 1966. 

3 .6 Livros de alvarás: 

3.6.1 "Alvarás 1909-1918", com 50 fôlhas. 
3.6.2 "Alvarás de 1918 a 1927", com 50 fôlhas. 
3.6.3 "Alvarás de Licença - 1927-1936", de 1927 a 1937, com 

96 fôlhas. 
3.6.4 "Alvarás de Licença - 1937 a 1939", com 190 fôlhas. 
3.6.5 "Alvará de Licença - 1939 a 1941", com 200 páginas. 
3.6.6 "Alvarás de 1941 a 1947", com 400 páginas. 
3.6.7 "Alvará de Licença de 1947", com 49 fôlhas, estando da-

nificado e incompleto. 
3.6.8 "Alvará de Licença de 1947 a 1948", com 50 fôlhas. 
3.6.9 "Alvará de Licença de 1948 a 1949", com 47 fôlhas. 
3.6.10 "Alvará de Licença de 1940 a 1950", com 100 fôlhas. 
3.6.12 "Alvarás de Licença - 1950 a 1952". Trata-se de uma 

pasta tipo classificador, com cópias de alvarás de licença. 
3.6.13 "Alvará de Licença - 1952 a 1955", com 100 fôlhas. 
3.6.14 "Alvarás de Licença - 1955-1957", com 100 fôlhas. 
3.6.15 ["Alvarás - 1957-1961"], com 100 fôlhas. 
3.6.16 "Registro de Alvarás de Licença", de 1961 a 1965, com 

100 fôlhas. 
3.6.17 "Alvarás 1965-1968", com 142 fôlhas aproveitadas 

de 200, estando em uso. 

f:stes livros têm registros' seme:hantes, manuscritos, ou impres
sos preenchidos, com alvarás de licença, um em cada página, geral
mente, para exercício de profissão, abertura de estabelecimentos co
merciais ou serviços de utilidade pública, com indicações dos fa
vorecidos, motivos' dos alvarás, documentação, dados sôbre impôsto 
e outros detalhes . 

. ~ . 7 Livros de portarias: 

3.7.1 "RegNro de Portaria Editais de 1909", de 1909 a 1933, 
com 15 páginas aproveitadas de 50. 

3.7.2 "Atos e Portarias Diversas - 1909-1935", com 30 fôlhas 
aproveitadas de 52. 

3.7.3 "Portarias de 1941-1946", de 1939 a 1946, com 30 fôlhas 
aproveitadas de 100. Em anexo há tábua de conteúdo do livro. 

3.7.4 "Portarias de 1947 a 1949", com 49 fôlhas aproveitadas. 
O índice dêste livro está anexado ao seguinte. 

3.7.5 "Portarias 1949 a 1955", cem 100 
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3.7.6 "3-A-Portarias ... 1955-1956", com 50 páginas. 
3.7.7 "Portarias 1956 n9 36", de 1956 a 1958, com 50 fôlhas. 
3.7.8 "Registro de Portarias n9 4", de 1958 a 1968, com 146 

fôlhas aproveitadas de 200. 

Todos contém portarias das determinações da prefeitura relati
vas a assuntos administrativos diversos. 

3.8 Livros relativos a ensino: 

3.8.1 "Registro Geral do Movimento das Escolas Municipais 
de 1936", de 1936 a 1940, com 97 fôlhas. 

3.8.2 "Registro Geral do Movimento das Escolas Municipais 
de 1940", com 7 páginas aproveitadas de 150. 

Os dois livros têm registros iguais, especificando em cada fô·ha 
o nome da escola, localidade, e, em co'unas, número de ordem, no
me dos alunos, idade, nacionalidade, filiação, nacionalidade do pai, 
data da matrícula, meses do ano, freqüência, comparecimento e ob
servações. 

3.8.3 "Registro de ProJessôres Nomeados - 1936 a 1943", com 
96 fôlhas. 

3.8.4 "Registro de Professôres Nomeados 
87 fôlhas aproveitadas de 100. 

1944-1949", com 

Ambos são livros impressos especialment~ para tais· registros, 
indicando nome do professor, escola, município, ano, mês, dia, ven
cimentos, mês correspondente, recibo, ocorrência e observações. 

3.8.5 "Têrmos de Compromisso do curso supletivo", de 1951, 
com 30 fôlhas aproveitadas de 100, que registram têrrnos de com
promisso de professôres para o exercicio do magistério, com indica
ções sôbre o professor, local e atividades a serem exercidas. 

3.8.6 "Atas dos Trabalhos da Comissão Municipal de Educação 
de Adultos - 1951", de 1951 e 1952, com 7 fôlhas aproveitadas de 
100. Contém atas de organização de comissão, locais de funciona
mento de curso supletivo, professôres, e reuniões sôbre o funciona
mento de cursos. 

3.9 Livros relativos ao setor rodoviário: 

3.9.1 "Serviço Rodoviário Municipal", de 1949 a 1968. Trata
-se de urna pasta do tipo classificador com documentos d:versos 
sôbre programas de obras, regulamentos, prestação de contas e outros. 

3.9.2 "Atos do Conselho Rodoviário Municipal-1951", com ape
nas urna fôlha aproveitada de 100, contendo dois atos, um de no
meação e o outro de licença. 

3.9.3 "Serviço Rodoviário Municipal-Atas", de 1951 a 1968, 
com 70 fôlhas aproveitadas de 100, 
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3.9.4 "Resoluções do Conselho Rodoviário Municipal, 1951", de 
1951 a 1956, com 10 fôlhas aproveitadas de 200, registrando resolu
ções do conselho, aprovações de relatórios, tabela de preços de trans
porte coletivo, e regimento interno. 

3.9.5 "Correspond2ncia expedida pelo C.R.M. - 1951 a 1958", 
com ap~nas uma fôlha aproveitada de 100, registrando, em colunas, 
número de ofício, destinatário, data e recibo. 

3.9.6 "Correspondência Recebida-Conselho Rodoviário Munici
pal - 1951 a 1959", de 1951 a 1968, com 3 fôlhas aproveitadas de 
100 que registram a correspondência recebida como o livro acima. 

3.9.7 "Têrmos de Compromissos dos Membros do C.R.M. 
1956", de 1956 a 1968, com 5 fôlhas aproveitadas de 100. Contém 
nove têrmos de compromisso de representantes da Câmara, indústria, 
comércio, lavoura, no Conselho Rodoviário Munic:pal. 

3.10 Livros relativos a corporações militares: 

3.101 "Livro de Atas 1851", com 80 fôlhas aproveitadas de 90, 
contendo matricula dos guardas nacionais, nomes, idades, profissão, 
estado civil, renda, obs:rvações, e, ainda, atas de formação do con
selho de qualificação. 

3.10.2 ["Registro de Ofícios do quartel; do comandante do 29 

Corpo de Ca"l!alaria"], com 200 fôlhas, livro danificado, que registra 
ofícios e circulares, indicando nomes, números, datas e assuntos. 

3.10.3 ["Registro geral do z9 Corpo de Cavalaria da Guarda 
Nacional"], de 1857 a 1870, com 200 fôlhas, estando danificado. 
Contém registros relativos a oficiais, graduados e praças, com dados 
pessoais e histórico da vida militar. 

3.10.4 ["Matrícula dos Guardas Nacionais"], com 48 fôlhas, 
de 1857 a 1874. Contém relações dos guardas_ nacionais a[stados, 
especificando número, nomes, profissão, estado civil, renda e ob
servações. 

3.10.5 "Juramento de Oficiais da Guarda Nacional de 1880", 
de 1851 a 1889, com 33 fôlhas aproveitadas de 200. Contém ju
ramentos de oficiais, indicando pôsto, nome, data e têrmos do jura
mento. 

3.10.6 ["Atas do Conselho de Qualificação 1858-1862"], com 
200 fôlhas, estando danificado. São atas das reuniões do conselho e 
matriculas dos guardas nacionais, como indicado no livro 3.10.4. 

3.10.7 "Registro de Praças de Guarda Nacional", de 1862, com 
99 fôlhas, com relação de praças do 2Q Corpo de Cavalaria, com 
informações e dados pessoais de cada um. 

'.10.8 ["Qualificações de Guardas Nacionais"], com 48 pági
nas, de 1863 a 1865, estando danificado. Registros iguais aos dos 
livros anteriores. 

3.11 Livros relativos a terrenos do Cemitério: 

3.11.1 "Terreno no Cemitério 1910-1917", com 24 fôlhas apro-
veitadas, faltando duas, sendo um livro danificado. 

3.11.2 "Terreno no Cemitério", de 1917 a 1943, com 50 fôlhas. 
3.11.3 "Terreno no Cemitério", de 1943 a 1947, com 50 fôlhas. 
3.11.4 "Terreno no cemitério 1947 a 1950", com 50 
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3.11.5 "Terreno no Cemitério - 1950 a 1952", com 50 fô~has. 

3.11.6 "Terreno no Cemitério -1952 a 1955", com 100 fôlhas. 
3.11.7 "Terreno no Cemitério 1955-1958", com 100 fôlhas. 
3.11. 8 "Cemitério - 1959-1968", com 150 fôlhas, havendo vá-

rios anexos ao livro, requerimentos e ficha cadastral da Prefeitura. 
3.11.9 "Registro de terreno no Cemitério do Braga-São Joã;o 

Batista", de 1964 a 1967, com 100 fôlhas. 
3.11.10 "Cem. S. João Batista 1967", de 1967 a 1969, com 89 

páginas aproveitadas de 400, estMldo em uso. 
3.11.11 "Cemitério-1968", com 13 fôlhas aproveitadas de 100, 

ainda em uso. 

São livros com mesmo tipo de registro, contendo· assentamentos 
dos títulos de concessão de terrenos no cemitério municipal de São 
José dos Pinhais e circunvizinhança, constando nome do favorecido, 
loca'ização do terreno, tamanho, legislação reguladora, registros no 
cartório e data. 

3.12 Livros referentes ao funcionalismo municiPal: 

3.12.1 "Reg. de Tit. de Nomeações de 1908 a 1933", com 49 
fôlhas, estando danificado. 

3.12.2 "Livro de pagamento de 1919" de 1919 a 1920, com 29 
fôlhas aproveitadas de 50. 

3.12.3 "Livro Para Pagamentos de Empregados de 1921", de 
1921 a 1924, com 44 fôlhas. 

3.12.4 "Registro de Tit. de Nomeação 1920 a 1936", com 50 
fôlhas. 

3.12.5 "Registro de Títulos de Funcionários Municipais de 1931 
- n<' 2", de 1931 a 1936, com 31 fôlhas aproveitadas de 50. 

3.12.6 "Reg. de tit. de Nomeações - 1936 a 1941"" com 74 
fôlhas aproveitadas de 104. 

3.12.7 "Têrmo de Compromisso dos Funcionários 1936 a 1948", 
com 100 fôlhas. 

3.12.8 "Registro de Funcionários 1936 a 1952", com 100 fôlhas. 
3.12.9 "Registro de Inspetores -1937", com 6 fôlhas aproveita

das de 50. 

3.12.10 "Registro de Movimento de Operários". de 1937 a 1939, 
com 12 fôlhas aproveitadas de 30. 

3.12.11 "Registro de Operários - 1937 a 1954", com 20 fôlhas. 
Em anexo há fôlhas com declaração de empregados e recibos. 

3.12.12 "Têrmos de Comp. de Funcion. 1948 a 1957", com 51 fô
lhas. 

3.12.13 "Atos 1951 a 1960", de 1951 a 1967, com 84 fôlhas apro-
veitadas de 100. 

3.12.14 "Atos de 1947 a 1951", com 100 fôlhas. 
3.12.15 "Operários", com 86 fôlhas aproveitadas de 100, de 1957. 

3.12.16 "Têrmos de Compromisso", de 1957 a 1968, com 57 fô-
lhas aproveitadas de 100. 
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3 . 12 . 17 ["Atas de reumoes mensais do funcionalismo"], com 
fôlha aproveitada de 50. 

3.12.18 "Livro Ponto", de 1964 a 1966, com 149 fôlhas. 

:f:stes livros registram nomeações' de funcionários da prefeitu
ra, para os diversos cargos de sua administração, com indicações sô
bre o funcionário, suas funções, observações sôbre sua vida funcio
naI, vencimentos, dispensas, exonerações, licenças, têrmos de com
promisso de funcionários novos, e livro-ponto. 

3.13 Livros relativos a veiculos: 

3.13.1 "Registro de veiculos de 1912", de 1912 a 1914, com 
48 fôlhas. 

3.13.2 "Registro de Veiculos de 1916", com 22 fôlhas. 
3.13.3 "Registro de Veiculos de 1918 a 1919", com 26 fôlhas . 
.3.13.4 "Registro de Automóveis e Requisições 1931, com 14 

páginas aproveitadas de 100. 
3.13.5 "Registro de carteiras de choufer - 1926 a 1932", de 

1931 a 1936, com 83 páginas de 100. 

3.13.6 "Registro' de Veiculos de 1932", com 87 fôlhas aprovei
tadas de 100. 

3.13.7 "Registro de Veiculos, Carroças e Bicicletas de 1933", de 
1932 a 1934, com 68 páginas aproveitadas de 100. Danificado. 

3.13.8 "Registro de Cartas e Veículos de 1933", com 97 fôlhas. 
3.13.9 "Registro de Veiculos de 1933", com 99 fôlhas. 
3.13.10 "Registro de Veiculos de 1934", com 92 páginas. 
3.13.11 "Registro de Veiculos de 1935", com 43 fôlhas. 
3.13.12 "Registro de carteiras de choufer 1935 a 1938", cpm, 

50 fôlhas. 
3.13.13 "Matriculas de Veiculos de 1936", de 1936 a 1937, com 

86 fôlhas aproveitadas de 100. 
3.13.14 "Registro de veículos de 1936", de 1936 a 1938, com 

41 fôlhas. 
3.13.15 "Livro para registro de veículos de 1936", de 1936 a 

1938, com 39 fôlhas aproveitadas de 50. Livro também utilizado 
para registrar aferição de pesos e medidas, rendas, imóveis e res
pectivos impostos. 

3.13.16 "Livro para registro de veiculos 1939", de 1937 a 1941, 
com 50 fôlhas. 

3.13.17 "Registro de carteiras de choufer -1938 a 1939", com 
50 fôlhas. Em anexo índice. 

3.13.18 "Registro de Matriculas de Veiculos 1939", de 1939 a 
1941, com 28 fôlhas aproveitadas de 50. 

3.13.19 "Registro de carteira de choufer" de 1939 a 1941, com 
123 páginas aproveitadas de 200. 

Os livroS' acima registram os veículos de São 
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do proprietário, tipo do carro, marca do carro, número de chapa, 
impôsto, dados sôbre o veículo, automóvel, caminhão, carroça ou 
bicicleta, e outros, seu uso, se particular, de passeio ou transporte; 
registram carteiras de motorista com as informações específicas sô
bre cada um. Alguns dêsses livros são utilizados irregularmente, com 
outros assuntos. 

3.14 Livros relativos a imóveis: 

3.14.1 ["Lançamento das Cartas de Datas"], de 1855 a 1887, 
com 28 páginas aproveitadas de 104. 

3.14.2 "Registro de escrituras de 1860 a 1871", de 1860 a 1863, 
com 50 fôlhas. 

3.14.33 ["Cartas do Rodo"], 1889 a 1948 com 50 fôlhas. 
3.14.4 ["Cartas de Aforamento"], com 100 fôlhas. de 1891 a 

1952. 

3.14.5 ["Registro de Aforamentos"], de 1903 a 1906. 

3.14.6 ["Cartas de Aforamento 1911 a 1951"], com 50 fôlhas. 
3.14.7 ["Registro de Cartas de Aforamentos"], de 1923 a 

1967, com 50 fôlhas. 
3.14.8 ["Registro de Cartas de aforamentos"], de 1927 a 1967, 

com 100 fôlhas. 
3.14.9 ["Registros de Titulos Provisórios e Cartas de Aforamen

tos"], de 1935, com 13 fôlhas aproveitadas de 100. 

3.14.10 ["Registro de Cartas de Foro"], de 1935 a 1958, com 
50 fôlhas. 

3.14.11 ["Registro de Transferência e Concessão de fôro"] , de 
1938 a 1942, com 100 fôlhas. 

3.14.12 ["Registro de Transferência de Fôro"], de 1941 a 1956, 
com 97 páginas. 

3.14.13 ["Registro de Transferência de propriedade"]. de 1945 
a 1947, com 150 fôlhas. 

3.14.14 ["Registro de Carta de TransferêncÍli'], de 1947 a 1950, 
com 100 fôlhas. 

3.14.15 ["Têrmo de Averbação"], de 1947 a 1955, com 100 pá
ginas. 

3 .14 .16 ["Registro de Transferência de terreno"], de 1950 a 
1951, com 50 páginas. 

3.14.17 ["Registro de Transferência de imóveis"], de 1951 a 
1954, com 100 fôlhas. 

3.14.18 ["Registro de Aforamento"], de 1954 a 1959, com 150 
fôlhas. 

3.14.19 ["Têrmo de Averbação"], de 1955 a 1957, com 100 
fôlhas. 

3.14.20 ["Averbações de terrenos"], de 1957 a 1959, com 200 
fôlhas. 

3.14.21 ["Registros de Têrmos de Averbação"], de 1959 a 1960, 
com 150 
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3.14.22 ["Registro de Cartas de Transferência"], de 1959 a 
1964, com 150 páginas. 

3.14.23 ["Registros de Têrmos de Averbação"], de 1960 a 1961, 
com 150 páginas. 

3.14.24 ["Registros de Têrmos de Averbação"], de 1961, com 
150 páginas. 

3.14.25 ["Registros de Têrmos de Averbação"], de 1961 a 1962, 
com 150 páginas. 

3.14.26 ["Têrmo de Averbação"], de 1962, com 100 fôlhas. 
3.14.27 "Têrmos de Averbações em 1962", com 100 fôlhas. 
3.14.28 ["Têrmos de Averbações"], de 1962 a 1963, com 150 

fôlhas. 
3.14.29 ["Têrmos de Averbações"], de 1963, com 100 fôlhas. 
3.14.30 "Registro de Têrmos de Averbações", de 1963, com 100 

fôlhas. 
3.14.31 "Registro de Têrmos de Averbações de 17-12-1963 a 

27-04-1964", com 100 fôlhas. 
3.14.'2 "Registro de Têrmos de Averbações", com 21 fôlhas 

aproveitadas de 100, de 1964 a 1966. 
3.14.33 ["Registros de Cartas de Transferência"], de 1964 a 

1966, com 100 fôlhas. 
3.14.34 ["Registros de Cartas de Transferência"], de 1966 a 

1967, cem 100 fôlhas. 
3.14.35 ["Registro de Cartas de Transferência"], de 1967 a 

1969, com 122 páginas aproveitadas de 200. 
3.1436 ["Registros de Memoriais Descritivos"], de 1931 a 1932, 

com 180 fôlhas aprove:tadas de 400. 

Todos êsses livros têm registros semelhantes, tratando-se de as
sentamentos de concessão de cartas de fôro, transcrição de títulos 
provisórios, escrituras de venda de propriedade, hipoteca, troca, dis
tratos, transferências de propriedade, averbações diversas, e todos, 
em forma de ata ou registro simples, indicam número de protocolo, 
nome do favorecido, número e localização do imóvel, tamanho, suas 
características, comprador, vendedor, cartório depositório da escri
tura pública, valor, e alguns, sobretudo o 6ltimo, com cópias de 
plantas e observações. 

3.15 Livros relativos a assuntos diversos: 

3.15.1 ["Classificação dos escravos para libertação"], de 187.~ 
a 1886, com 32 fôlhas aproveitadas de 149, impressas especialmente 
para registro dos "escravos a serem libertados pelo fundo de eman
cipação", com várias indicações físicas e "morais" sôbre o escravo, 
seu valor, e observações. 

3.15.2 "Registro de Nivelamento de - 1P livro", de 1910 a 
1929, com 70 fôlhas aproveitadas de 100. 

3.15.3 "Registro de Requerimento de 1931", com 19 fôlhas 
aproveitadas de 100. 
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3.15.4 "Registro de Alinhamento e nivelamento de 1931", de 
1931 a 1932, com 74 páginas aproveitadas de 100. 

Os três últimos livros registram pedidos de alinhamento de ter
renos e construções, registrando requerimento, assunto, parecer na 
planta, data de aprovação, prazos para construção, dados sôbre o 
imóvel, e partes interessadas. Há, ainda, aproveitamento de parte 
dos' dois últimos para registro de vales, recibos, movimento de "sai
bro" e de "pedras". 

3.15.5 "Contratos de 1909 a 1941", com 50 fôlhas. 
3.15.6 "Contratos", de 1942 a 1968, com 46 fôlhas aproveitadas 

de 100. 
Ambos os livros contém têrmos de contratos entre a prefeitura 

e particulares, referentes à exploração de serviços de utilidade pú
blica, construção de obras, e outros relativos a medidas de urba
nismo e saneamento. 

3.15.7 ["Departamento de Fôrça e Luz"], de 1949, com 38 
páginas aproveitadas de 78. 

3.15.8 ["Leituras de medidores de luz"], com 141 fôlhas. 
3.15.9 "Ordens de Serviço de 1960 n'l 1", com 13 fôlhas apro

veitadas de 50. 

Os três últimos livros registram contrôle do consumo de luz, 
com indicações dos consumidores, taxas, pagamentos e outras ob
servações técnicas. O livro segundo não traz nenhuma eS'pecifica
ção além das leituras. 

3.15.10 "Obras públicas em geral de 1931", de 1931 e 1932, 
com 60 páginas aproveitadas de 100, contendo registro de obras 
públicas, plantas, ratificações de plantas, alinhamentos, nivelamentos, 
e material de construção. 

3.15.11 "Obras Publicas de 1941", de 1941 a 1943, com 16 fô
lhas aprove:tadas de 25, contendo relação de ferramentas existentes, 
com carga e descarga do estoque. 

3.15.12 "Procurações 1948 a 1955", com 100 fôlhas. 
3.15.13 "Procurações 1955 a 1958", com 69 fôlhas aproveitadas 

de 100. 
Os dois últimos livros contém procurações outorgando direitos 

para recebimento de vencimentos, com indicações da parte inte
ressada, histórico e assinaturas de autoridades. 

3.15.14 "Termos de promessas", de 1908 a 1938, com 47 fôlhas. 
Contém têrmos de promessa de prefeitos, camaristas, juízes, suplentes, 
de São José dos Pinhais e distritos Há anexos, soltos, de modelos 
de diploma e titules de nomeação. 

3.15.15 "Registro de Inválidos De 1923", de 1911 a 1932, com 
34 fôlhas aproveitadas de 46, que registram os inválidos recolhidos 
à Santa Casa e Asilo, de Curitiba. Parte do livro é utilizado para 
lançamento de requerimentos diversos e registros de impostos vár:os. 

3.15.16 "Livro de Ouro - Prefeitura", de 1916 a 1918, com 34 
fôlhas aproveitadas de 60. 
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3.15.17 "Recenseamento de 1920", com 8 fôlhas aproveitadas 
de 26. 

Registra atas de nomeação de censores, distribuição de questioná
rios, pagamento a censores, e, em anexo, documentos com informa
ções sôbre os distritos. 

3.15.18 "Registro de Certidões de Divida Ativa 1931", com 9 
fôlhas aproveitadas de 11. Contém lançamento de certidões de dí
vida ativa, quantia respectiva, e observações. 

3.15.19 ["Registro de 6bitos do Cemitério Municipal de São 
José dos Pinhais"], de 1931 a 1967, com 86 fôlhas aproveitadas de 
100, estando danificado. Nos registros indicam nomes, filiação, causa 
da morte, nascimento, sexo, estado civil, naturalidade, sepultamento, 
observações. 

3.15.20 "Livro de Lançamento n9 1 de 1934 a 1938, com 34 
fôlhas aproveitadas de 100, com lançamento de bens e imóveis in
ventariados, com detalhes dos mesmos, e, separados por outros 
têrmos de abertura, registro de maquinária e de rêdes de alta e 
baixa tensão. 

3.15.21 "Aferição de Pesos e Medidas e Continuação de Licença 
de 1936", de 1936 a 1940, com 22 fôlhas aproveitadas de 98. As 
primeiras dezêssete fôlhas estão lacradas, tendo registros de contri
bu:ntes de impostos, e em seguida registros de aferição de pêsos e 
medidas. 

3.15.22 "Registro de Lavoura", de 1938 a 1947, com 97 fô
lhas, contendo registros numerados, indicando o nome do interessa
do, onde reside e sua propriedade, número do registro da mesma, e, 
na maioria, fotografia 3 x 4. 

3.15.23 "Registro de Sub Titulos de 1939", com 17 páginas 
aproveitadas de 50. Registram dados quantitativos rdat:vos a di
versas consignações orçamentárias, especificadas em registros sepa
rados. 

3.15.24 "Atas da Divisão Territorial - 1943 a 1946", de 1944 
a 1946, com 4 fôlhas aproveitadas de 100, contendo atas de sessões 
inaugurais de posse de comissão. 

3.15.25 "Termos Diversos", de 1951 a 1968, com 26 fôlhas apro
veitadas de 100. Registra têrmos de cessão de área de terrenos ur
banos para abertura de rua, permuta de terrenos urbanos, têrmos 
de compromisso, de desistências, de averbações, de exercício de pro
fissões liberais, e outros. 

3.16 Livros de contabilidade: 

3.16.1 "Livro Caixa de 1909", de 1908 a 1909, com S3 fôlhas. 
3.16.2 "Livro Caixa de 1909", com 199 fôlhas. 
3.16.3 "Livro caixa n" 3 de 1909", com 291 páginas aproveita

das de 400. 
3.16.4 "Li'llrO de Caixa de 1910", com 50 fôlhasj danificado. 
3.16.5 "Livro Caixa n" 4 de 1910", com 332 fôlhas aproveita

das de 500. 
3.16.6 "Livro Caixa n" 5 de 1911", com 171 páginas usadas de 

196. 
3.16.7 "Caixa n'l 5 de 1911", com 211 páginas usadas de 400. 
3.16.8 "Livro de Caixa de 1911", de 1911 a 1915, com 97 pá

ginas. 
3.16.9 "Livro Caixa n" 2 de 1912", com 200 páginas. 
3 .16.10 "Livro caixa de 1912", com 22S 
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3.16.11 "Livro nf) 3 Exercido de 1912", com 6 fôlhas usadas 
de 30. Livro danificado. 

3.16.12 "Livro Caixa nf) 4 de 1913", com 188 páginas. 
3.16.13 "Livro Caixa nf) 7 de 1913", com 328 páginas aprovei

tadas de 600. 
3.16.14 "Livro Caixa de 1914", com 154 fôlhas aproveitadas 

de 200. 
3.16.15 "Livro Caixa de 1914", com 195 páginas aproveitadas 

de 300. 
3.16.16 "Livro Caixa de 1915", com 93 fôlhas. 
3.16.17 "Livro Caixa nf) 9 de 1915", com 253 fôlhas usadas de 

300. 
3.16.18 "Livro Caixa nf) 8 de 1916", com 291 fôlhas usadas de 

300. 
3.16.19 "Livro Caixa nf) 10 de 1916", com 214 fôlhas usadas 

de 300. 
3.16.20 "Livro Caixa de 1917", com 194 fôlhas aproveitadas 

de 200. 
3.16.21 "Caixa nf) 11 de 1917", com 341 fôlhas aproveitadas de 

400. 
3.16.22 "Livro Caixa nf) 10 de 1918", com 200 páginas usadas 

de 300. 
3.16.23 "Livro Caixa nf) 12 de 1918", com 397 fôlhas. 
3.16.24 "Livro Caixa nf) 13 de 1919". com 192 fôlhas. 
3.16.25 "Livro Caixa nf) 18 de 1925", com 358 fôlhas aprovei

tadas de 400. 
3.16.26 "Livro Caixa nf) 12 de 1920", com 187 páginas. 
3.16.27 "Livro Caixa nf) 14 de 1920", com 351 fôlhas aprovei

tadas de 450. 
3.16.28 "Livro Caixa nf) 15 de 1920", de 1921, com 195 páginas. 
3.16.29 "Livro caixa nf) 15 de 1921", com 388 páginas usadas de 

400. 
3.16.30 "Caixa nf) 16 de 1928", realmente de 1922, com 190 fôlhas. 
3.16.31 "Livro Caixa nf) 17 de 1923", de 1923 a 1924, com 703 

páginas aproveitadas de 800. 
3.16.32 "Livro Caixa nf) 19 de 1926 a 1927", com 400 páginas. 
3.16.33 "Livro Caixa nf) 20 de 1927", de 1927 e 1928. com 400 

páginas. 
3.16.34 "Livro Caixa nf) 22 de 1930 e 1931", de 1930 a 1933, 

com 200 fôlhas. 
3.16.35 "Livro Caixa n9 1 de 1933", com 44 fôlhas aproveitadas 

de 150. 
3.16.36 "Livro Caixa de 1933", com 150 páginas. 
3.16.37 "Livro caixa de 1935", de 1935 a 1937, com 150 fôlhas. 
3.16.38 "Livro Caixa de 1937", de 1937 a 1939, com 150 fôlhas. 
3.16.39 "Livro Caixa nf) 4 de 1939", de 1939 e 1940 com 150 

fôlhas. ' 

3.16.40 "Livro Caixa nf) 5 De 1940", de 1940 e 1941, com 155 
fôlhas. 

3.16.41"Livro Caixa de 1942", com 100 fôlhas. 
3.16.42 Livro Caixa nf) 8 de 1942", com 48 fôlhas aproveitadas 

de 150. 
3.16.43 "Caixa n(J 9 de 1943", de 1943 e 1944, com 200 
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3.16.44 "Livro Caixa De 1944", com 47 fôlhas aproveitadas de 
100. 

150. 

3.16.45 "Livro Caixa de 1946", de 1946 e 1947, com 99 fôlhas. 
3.16.46 "Livro Caixa de 1947", com 42 fôlhas aproveitadas de 

3.16.47 "Caixa Auxiliar", de 1947, com 101 fôlhas. 
3.16.48 "Caixa-Auxiliar nP 2", de 1947 a 1950, com 200 fôlhas. 
3.16.49 "Livro Caixa de 1954", de 1954 a 1956, com 102 páginas 

aproveitadas de 200. 
3.16.50 "Razão de 1932", de 1932 e 1933, com 54 fôlhas apro

veitadas de 200. 
3.16.51 "Razão nP 1", de 1933. com 70 fôlhas aproveitadas de 

300. 
3.16.52 "Razão de 1934", de 1934 a 1939, com 55 páginas usa

das de 99. 
3.16.53 "Razão nP 2 de 1936", de 1936 e 1937, com 99 fôlhas. 
3.16.54 "Razão nP de 1936", de 1936 e 1937, com 49 fô:has 

aproveitadas de 100. 
3.16.55 "Razão nP 4 de 1936", de 1936 a 1938, com 16 fôlhas 

aproveitadas de 99. 
3.16.56 "Razão nP 6 de 1936", de 1936 a 1938, com 14 fôlhas 

aproveitadas de 100. 
3.16.57 "Razão de 1936", de 1936 a 1939, com 87 fôlhas usa-

das de 100. 

100. 

150. 

3.16.58 "Razão nP 7 de 1937", de 1937 e 1938, com 49 fôlhas. 
3.16.59 "Razão nP 8 de 1938". de 1938 e 1939, com 52 páginas. 
3.16.60 "Razão Gera! de 1939", com 14 fôlhas aproveitadas de 

3.16.61 "Razão Gera! de 1940", com 15 fôlhas aproveitadas de 

3.1Cl.62 "Razão de 1942", de 1942 a 1948, com 188 fôlhas usa-
des de 200. 

3.16.63 "Razão de 1945", com 100 fôlhas. 
3.16.64 "Razão", com 5 fôlhas aproveitadas de 20, sem data. 
3.16.65 "Livro Diário de 1932". 
3.16.66 "Livro Diario de 1932", de 1932 e 1933, com 11'1 

fôlhas aproveitadas de 400. 
3.16.67 "Livro Diário de 1934", com 29 fôlhas aproveitadas 

de 200. 
3.16.68 "Diário de 1936". de 1936 e 1937. com 200 fôlhas. 
3.16.69 "Diário nP 2 de 1937", de 1937 a 1940, com 164 p~

ginas de 300. 
3.16.70 "Diário de 1942", de 1942 a 1948, com 136 páginlla 

usadas de 400. 
3.16.71 "Contas Correntes de 1914", com 300 páginas. usaaas 

irregularmente. 
3.16.72 "Contas Correntes de 1933", com 178 páginas usadas 

de ·200. 
3.16.73 "Contas Correntes", de 1933 e 1934, com 78 páginas 

usadas de 200. 
3.16.74 "Borrador de 1931", de 1931 e 1932, com 200 fôlhas. 
3.16.76 "Caixa Borrão de 1938", 
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3.16.77 "Caixa Borrão de 1938", de 1938 e 1939, com 44 pá
ginas. 

3.16.78 "Caixa Borrão de 1939", com 3 fôlhas aproveitadas 
de 20. 

3.16.79 "Borrador de 1940", de 1940 a 1950, com 128 páginas 
aproveitadas de 200. 

3.16.80 "Caixa Borrão", de 1948, com 137 fôlhas aproveitadas 
de 200. 

3.16.81 "Balancete da Tesouraria de 1908", de 1914 a 1919, 
com 100 fôlhas. 

3.16.82 "Livro de Verbas 1931", de 1931 e 1932, com 153 fô
lhas aproveitadas de 200. 

3.16.83 "Apontamento de 1931", de 1932, com 5 páginas, es
tando êste livro danificado e incompleto. 

3.16.84 "Auxiliar de 1934", com 62 páginas aproveitadas de 
200. 

3.16.85 "Registro de Rubricas de 1937", de 1937 a 1939, com 
58 fôlhas aproveitadas de 99. 

3.16.86 "Registro das Rubricas de Receita Geral de 1939", com 
65 fôlhas aproveitadas de 100, e iregularmente. 

3.16.87 "Registro de rubricas de despesas gerais", de 1939, 
com 90 fôlhas. 

3.16.88 "Registro de verbas de 1939 Em Geral", com 29 fô
lhas aproveitadas de 100. 

3.16.89 "Registro de Verbas de 1939", com 21 fôlhas usadas 
de 50. 

3.16.90 "Registro de contas credOras de 1938", de 1939 a 1941, 
com 38 fôlhas aproveitadas de 99. 

3.16.91 "Prestação de contas das Agências Municipais", de 
1940 e 1941, com 42 páginas aproveitadas de 98, ilregularmente. 

3.16.92 "Termo de abertura de 1945", de 1945 e 1946, com 49 
fôlhas, e título, dado na etiqueta, impróprio. 

3.16.93 "Material Permanente", de 1952, com 248 fôlhas apro
veitadas de 400. 

Na sua quase totalidade, os livros de contabilidade são impressos 
para êsse especial fim, registrando movimento financeiro da prefei
tura municipal de SlO José dos' Pinhais, receita, despêsa, especifi
cando, nas colunas apropriadas com que são divididas as páginas 
dos livros, número de ordem, indicações remetendo a outros livms, 
datas completas, histórico especificando o motivo do movimento, e 
dados quantitativos' relativos a "deve, haver", receita, despêsa, ou 
designação de verbas, conforme a finalidade do livro indicada no 
seu título. 

3.17 Maços do Arquivo da Prefeitura Municipal. 

Considerável parte do arquivo da prefeitura municipal de Slo 
José dos Pinhais, está tomada por grande número de amarrados de 
tamanho e volume variados, arranjados sem preocupação de orde
nação de qualquer natureza. Há, entretanto, coincidência dos as:un-
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tos abrangidos pelos documentos dêsses amarrados, em virtude da 
própria repetição dos mesmos. Receberam, pela equipe do levanta
mento, nôvo invólucro, sem alterar sua disposição original, mas ago
ra com numeração, dada segundo sua ordem nas prateleiras. 

S"o cinqüenta e sete (57) maços, constituídos por grande nú
mero de pastas' do tipo classificador, simples, contendo boletins, fô
lhas avu~sas, b'ocos, com documentos manuscritos, datilografados e 
impressos. Contém demonstrativos de arrecadação de impostos di
versos, contas a pagar; empenhos, fôlhas de pagamento, requeri
mentos, boletins estatísticos de escola pública, faturas, pedidos de 
fornecimento de material, recibos, atas diversas (cópjas), cópias de 
ofícios, consumo de energia elétrica, fichas' de lançamento contábil, 
plantas de construções, projetos de decretos (cópias) , alistamento 
militar, licenças, multas, e outros. Apesar dos documentos abrange
rem 'argos períodos, são bastante descontínuos. 

3.17.1 - Maço nl> 1 - de 1953 - com 21 pastas. 
3.17.2 - Maço nl> 2 - de 1948 - com 19 pastas. 
3.17.3 - Maço nl> 3 - de 1954 - com 22 pastas. 
3.17.4 - Maço nl> 4 - de 1955 - com 25 pastas. 
3.17.5 - Maço nl> 5 - de 1885 a 1862 - com 18 pastas. 
3.17.6 - Maço nl> 6 - de 1951 - com 36 pastas. 
3.17.7 - Maço nl> 7 - de 1947 - com 26 pastas. 
3.17.8 - Maço nl> 8 - de 1947 a 1951 - com 17 pastas. 
3.17.9 - Maço nl> 9 - de 1936 - com 13,pastas. 
3.17.10 - Maço nQ 10 - de 1941. 
3.17.11 - Maço nl> 11 - de 1955 - com 12 pastas. 
3.7.12 - Maço nQ 12 - de 1955. 
3.17.13 - Maço nQ 13 - de 1957 a 1959 - com 20 pastas. 
3.17.14 - Maço nQ 14 - de 1947 a 1956 - com 17 pastas. 
3.17.15 - Maço nQ 15 - de 1960 a 1963 - com 18 pastas. 
3.17.16 - Maço nQ 16 - de 1957 a 1965 - com 4 pastas. 
3.17.17 - Maço nl> 17 - de 1923 a 1934. 
3.17.18 - Maço nQ 18 - de 1951 a 1952 - com 29 pastas. 
3.17.19 - Maço nQ 19 - de 1951 a 1958 - com 11 pastas. 
3.17.20 - Maço nQ 20 - de 1934 a 1946 - com 10 pastas. 
3.17.21 - Maço nQ 21 - de 1940 e 1941 - com 26 pastas. 
3.17.22 - Maço nQ 22 - de 1937 e 1938 - com 23 pastas. 
3 . 17.23 - Maço nl> 23 - de 1940 a 1948. 
3.17.24 - Maço nQ 24 - de 1890 a 1964. 
3.17.25 - Maço nl> 25 - de 1874 a 1958 - com 10 pastas. 
3.17.26 - Maço nQ 26 - de 1938 a 1942 - com 7 pastas. 
3.17.27 - Maço nQ 27 - de 1918 a 1954 - com 14 pastas. 
3.17.28 - Maço nQ ,28 - de 1933 a 1954 - com 34 pastas. 
3.17.29 - Maço nQ 29 - de 1939 a 1948 - com 9 pastas. 
3.17.30 - Maço nQ 30 - de 1942 a 1944 - com 14 pastas. 
3.17.31 - Maço nQ 31 - de 1942 a 1944 - com 7 pastas. 
3.17.32 - Maço nQ 32 - de 1938 a 1958 - com 19 pastas. 
3.17.33 - Maço nQ 33 - de 1925 a 1940 - com 20 pastas. 
3.17.34 - Maço nQ 
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3.17.35 - Maço nQ 35 - de 1957 a 1963 - com 7 pastas. 
3.17.36 - Maço nQ 36 - de 1953 a 1956. 
3.17.37 - Maço nQ 37 - de 1949 a 1952 - com 4 pastas. 
3.17.38 - Maço nQ 38 - de 1943 a 1958 - com 7 pastas. 
3.17.39 - Maço nQ 39 - de 1932 a 1950 - com 19 pastas. 
3.17.40 - Maço nQ 40 - de 1948 a 1949 - com 18 pastas. 
3.17.41 - Maço nQ 41 - de 1944 a 1954 - com 12 pastas. 
3.17.42 - Maço nQ 42 - de 1931 a 1937. 
3/17.43 - Maço nQ 43 - de 1915 a 1935 - com 6 pastas. 
3.17.44 - Maço nQ 44 - de 1853 a 1933 - com 4 pastas. 
3.17.45 - Maço nQ 45 - de 1855 a 1960. 
3.17.46 - Maço nQ 46 - de 1870 a 1953. 
3.17.47 - Maço nQ 47 - de 1828 a 1949. 
3.17.48 - Maço nQ 48 - de 1887 a 1965 - com 20 pastas. 
3.17.49 - Maço nQ 49 - de 1879 a 1961. 
3.17.50 - Maço nQ 50 - de 1855 a 1956. 
3.17.51 - Maço nQ 51 - de 1898 a 194 O-- com 21 pastas. 
3.17.52 - Maço nQ 52 - de 1877 a 1957 - com 10 pastas. 
3.17.53 - Maço nQ 53 - de 1850 a 1924. 
3.17.54 - Maço nQ 54 - de 1932 a 1949 - com 10 pastas. 
3.17.55 - Maço nQ 55 - de 1854 a 1947. 
3.17.56 - Maço nQ 56 - de 1930 a 1946 - com 20 pastas. 
3.17.57 - Maço nQ 57 - de 1932 a 1935. 

3.18 Na sala em que funciona a secretaria da prefeitura, co
mo foi indicado nas considerações iniciais, há cento e vinte e quatro 
(124) pastas do tipo classificador A-Z, que estão em uso na maio
ria, e outras, completas, mas necess'árias às consultas administra
tivas. 

Contém portarias, guias de recolhimento diversas, decretos, leis, 
projetos de leis', informações recebidas 
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