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(LEI N ] 	 d? 1 de deze,Lhro ce 1947. 

ii dnornaQo a urna praa 

i 	srorte, 

.0 ;ii .apa1 d: 

fre o !rt. r 	15], 

'er - rte a 	a '•ra 

regoluao s  

Ci 	O 	 íeis, Pre 

iar , no so •da ar iooe 	ue 1ecoon 

30 1 	da .ontt'.i Z.1 o 	o Etdr, foz 

n:cipa] aro\o.l e eu srcono a romu10 a 

Árt. 1 - Rt'Prça de 	oc.'rte a 	 9itOJa junto ao 

-rupo J3cclaf Jr.ra ora, sreT 	norra 	'2rca 

La.ro iiina. 

Lrt.2 	vo:-se çts 	os 6es e oontrrio. 

	

Gabinete dr Pref ¶o !ür..I ¶pal e 1aauar f, r 	15 de 

dezembro de 1947. 

PR.FJTO 
E 



ESTADO DO O 3 - ANDE DO SUL 

PREFEtTU 	MUNI IP.L CE TAQUAI 

LI N 

AWr-e um crs.dlto duplerrentar, 
r.daz e c..flccC taq6es o-
carrAntar as.• 

	

Pr.den. o 	ink1in 'los teis, Pr ieic . uiic:na1 

de Ta 12•, 

Faço sabÃr e'- cuune "nto do d:soosit:vo diro , 

dsposto no 	1., irsc 2k., da ontituiçao do 

provsi 	rc. çno 

a Is 	. 39 ' 	t•: 

:rt. 	11 	- Ti-,aberto 	crd1to 	si1 ' 	rtar - 	tal 

7.900,00 	(set' 	.sfl 	s'scentos cruseiros) 	co- 

iro rfcro 	as i.eis 	as 	orcamerbo i. 	:s 	te, 

xo 	c3is:r 	'ir.j 	ris: 

8.02.0-bec-Vencimertos 'los 	sub-t'refeitos dos 22 32 e 42 

distritos .............. Ç 1.800,00 

J.1.1-b) Pessoa 	de 	ou'as 	...... . 	." 	 2.50030(li 

.2.1c) Pessoal 	lÃ 	ÃT 	......... " 	3.600,00 

Tota 1 

Art. 	22- FÍcarr r'e'l':si 	s, 	'e].a 	f 2 	a 	a 

ahatxo 	in'l.c-ioa, 	as 

8.13.4 - Imare$soo 	o.e 	snlos........... 700,00 

8.91.4-a) Coitiao ao 	Instituto de 

Prsvide flCa 11500,00 

Idem a 	dos Ferroviarios 

e 	Serviços Píb1icbs do Estado ...... 00,00 

8.91.4-e) Roço e )- cs'eaer' 	d 	auto- 

rid'es ............ ..-...400,00 

4 	Total 	........ 

Prt.32- Fica 	can.cs1.a a 	1aço 	•se,uin- 

te: 

5.63.2- o 

4 ,..n - 	•-'--, 	•\ 	• 	..-..,_ 	. 	. 	-, 

- 	 - 	 cc i — 

as rçi 	e 	cancela- 

mento d 	verbaa deteri.as 

nos artos 22 32. 

rt. 	52- ro -;o am-se as disroces. em contrario 	• 

GAdIrlT JO F1I? iiC  lfN1JIPrL 115 

17 i' 5ezertro  
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LI NS3 3. 

Prudencio ink1in dos Reis, Piefeito. ?vin1cira1 

de Tauar , no mso las atr 	- es 	e «rfre o 
rt. 158, ircn 11 ia onstituço lo Jst.lo, &aço saber 

R:dr& 'rira1 aro ou e eu saçc::ono  e pronT10 

a 171 35 	nte: 
e 	 e  

zt1L..- E insttuMo o 'ero'n 	 e 'i pies ao 

at1 exere{cio financeiro, Je aorlo con o flue 

fac.üta o aragrafo mnco lo artio 8. do Decreto 

-Lei ".416, -3p, 17 Is •T'no de 1940. 

2- Revc:.- 	.:iS 1 sPO3i.00s en. coiitrario. 

1? 	 0 PR 'iTC 	I1P L Jl 1 	 14 le Janeiro 

de 1948. 

PR1FE ira .'JNIO IPAL 



ESTADO DO lO G-ANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNIiP-L DE TAQUARI 

LLT& 

- 	Faz isenço de impostos. 

Prudercio Eranklin dosRos, Prefe ito 

unic ipal de ?arivar Í, 

Faço sacer, m cumrinen.to do 	sosto 	artio 

l5, inciso 9•  da Oonstituiqo 'lo istadc, r,uo a 

Camara unJ1ai a nro ou e au sanciono a lei 

Art.12-Fica insnto dos ittnostos ounicipais o 3erviço 

Nacional do Aprenciiza-en; onorz:al. 

Art. 2 -A isnco do uo trata o artiio anter lor n. o a 

brange as taxas de car.ter rov:uneratrio. 

Art.3 - Revoa a-ao as disosi'6eg e' ortrrio. 

GabinetA do Pr'feto de Tarivari, 17 de Fevorei-

ro de 1948. 

F1C 	Ti; iPAL 



Lei n2 5 de 23 de fevereiro de 1948. 

Fixa  os subsl los dos verea-
dores.  

Piudtc1bFrank1in dos Reis., Preflto Munlcipa1 

de Taquarí. 	 . 

Faço saber, em curnoriniento.do disposto no artigo 

-158, Inciso II,•:•da Constituiqo do -stado, que a Cmara 

TVEunicIpal aprovou-e eu sanciono a Lei seguinte 	- 

Ãrt.12 - Os-vereadores percehero,--üma ajuda de 

custo mensal -de CR300,•00 (tresentos cruzeiros). 

Ârt. 22 - 	vereadores percehero,por sesso a 

- 

que comparecerem, um 	eton de 50 cruzeiros, (cincoenta). 

Art. 32 .- Ésta lei vigorara desde o dia 2 de de-

zembrode 1947.  

Art. 42 - - evogam-se as disposioes em contrario. 

Gabinete do Prefeito 11unicipal de •Taquarí, 

P r e f e .1 t O 



Lei n2 6-de 23de fevereiro de 1948. 

- 	 Estabelece gratif caço adicio- 
nal de :15% e 25%. 

Olrefeito Municipal de TaquarÍ, no üso das atri ui:çes  que lhe con. 
fere o artigo 158,inciso II,da.Constituiqo  do .istao, faz saberie a 
Assemblela Legislativa do Ëstado. ,  nos. termos- do artigo. 42 do Ato das Dj 

siç6es Consitucionais Transitorias, aprõvou, a Cmara !vunicipa1 homo1ogoi 

e eu sanC.OflO e prõtnulgo a seguinte lei. 	 - 

Art.12--- Os servidores publicas do municipio-'percebero as gratieic 

çes- adicionais -de 15 e - 25% s6bre o vencimento, remunerçoou sa1rio a 

partir da data em:que completarem respetivamerte, 15 e 25 anos de efetivo 

' serviço piblico. 	 - 

§ 12 - - 1 s vantagems a que se refere ste artigo sero extensivos 

todos os servidores pib1icos, ftncionrioa e extranumerrios, salvo, quan-

to a estes o contratados e o pessoal para obras. 	 - 	- 

§ 22-- - •Na.contaem do tempo- de serviço tara os efeitos da 	rcep 

ço das gratificaçoes revistas neste artigà, somente -se computara um quin 
to de serviço pihlico ext'anho ao munic{pio, nele conpreendidos o das au-
tarquias e or-gao para estatais ou-de empre-as cujo Datrimnib, tenha sido ou 

venha a ser encanuDado pelo runicÍpio e desde. que o serventurio-aja passa 

do, sem soluçao de cont-inuidadè, para o serviço ünicipa1; computar-se--a, 

porm intra1mente, o teuipo de serviço prestado nas frças expedicion. - 
rias brasileiras na ihtima guerra mundial, bem como o prestado Unio, aos 

Estados e aos demais mun1ciios, oara os ocupantes de cargos isolados, ou 

de provimento em.coxnissao, ou de conftança. - - 

Art. .22 - As grtificaç6es adicionais manterao sempre-a proporciona-

lidade s6bre o venimento; remuneraQo oú sa1rio percebido, aco!noanhando-

lhes as osci-1açes. 

- § inlco - O servidor p'iíblico municipal que',- em virtude de leis ante-

riores, já percebem gratIficaçes adicionais por ternpo de serviço, passa-

rao a recéber de logo, independen5emente de .requériinento, a diferença que 

houver. --' 	 - 	 .-. 	 -- 	 - 

Art. 32 - 10 caso de -cu*u1açao remuneradas permitidas, sera consi- 

derado, para os efeitos desta lei, apenas, o tempo de serviço prestado pe-
lo servidor pb1ico em um dos cargos que ocupar, calculando-se a gratifi-

caqo sabre o vencimento, remuneraço ou salio do cargo ou funço em que 

for mais antigo. 	 - - 

Art. 42 - 	todos os casos e nara quaisquer..efeitos, as gratifica- 

çes adicionais se inóorporaraO ao vencimento, remuneraoaõOD. sa1rio do 

servidor pb1ico.  

Art. 52 - As vantagens confe'idas pe1apreenteleiseÊo outorga- 

das a - partir de..12 de janeir,o de 1948, excluÍdõ -Daqualquer direito a per-
cepço de atrasados. 	 - 	 - 

Art. 62 - Revogam-se as disposiçes em contrario. 

• 	-Gabinetè do Prefeito ?1uni-cipal de Taquar{., 

PREFEITO 	 - 



Lei n2 7 de 23 defevereiro dé 1. 48. 

Su5p'ne, tem'oorariarnente,a 
exeucao -do que d1spe O ar-
tigo 19 da Lei n2 5. 

Prudncio Franklin ds Reis, Brefeito Muiiicipal 

de Taquar, 	-. 

Faço saber, em cumprimento do disposto no Art. 

158, inciso II,da ConstituiQo do-Estado, que a Cn -ia.ra 

Municipal, eni spa resoluço do dial7 deste aprovou eeu 

sanciono a lei seguinte: 

Art. 	- FiCR suspenso durante o atual exercÍcio 

- 	1948 a ajuda de cust.s de CR300,00 mensais aos senhores Ve 

readores. 

Art. .22 	Revogam-se as disposiçes en contrrio. 

Gabinete do Prefeito Municipal de TauarÍ. 

P R E F E T T O 



ESTA000C. 
REI!TURA M. 

LEI -, N 9  8 de 23 •de Fevereiro do 1948. 

Abre ur credito esoeci-
n i. 

Prudencl.o Fr'rb 1  a doeis, Prefeito 'uni-

ipal de Taquf, 

Peço seber, en' currinento do diso'to no 

artigo 153 inciso II, d Contituiço do strdo, que 

e Cmare iirc. oal arrovou e eu sanciono a lei seguin-

te: 

Art.l- É eerto o credito eRnecil de C97.7)53,0.(sete rflil 

tresento e cincoento e oito cruseiros e trinta cent-

vos), de ac6rdo com o que fcu1tn. o nrt. 17 do Decre-

to- lei n2 2416, de 17 de Julho de 1940, )£jrq atender 

a seguinte desres: 

Codigo 3.78.4-The Txas Compny ( South Amorica) Ltda. 

S/ f'turas soh 1 0 n39233 e 39576, r'1aivs ao forno-

cniento ea este Prefeiturn de 5.300 litros de oleo 

detnado ao consumo 1r Usine Eletric.° uniciUal, re-

ferente ao exercicio de 1947. 

Art.2- Servir. de recurso, nnre abertura do credIto, digo, q 

re cobertur do crdito aberto, o saldo disoonivel do. 

exercido de 1947. 

Art.3- 	evog'm-se as disnosiqes er contrrio. 

GABINETE DO PRFEIT0 rJNICTPAL DE TAQUARL 

PREFEITO 



OM 

ESTADO DO RIO AN 00 SUL 
PREFE$TUR& MUNCIF'AL E TQUAF 

LEI N2 9 de 24 de Fevereiro de 145. 

Surirne, 1Drovisorir1ente, 
o rtio 44 do Regulanien 
to e Tabelp do 1rnposto de 
Industria e ?rofssoes. 

Prudencio Frrnlzlin  dos Res, Prefeito !y',u-

nicJ P,1 de Taquu'f. 

Favo sabor, eni cumDrinento do dsrosto no 

Atr. 153 in.cso II da Constituiç. 	do stsdo, que s 

Cmra Tunicipoi arovou e eu sanëiono a lei seguinte: 

Art.12- Fica'ruorimido  ate a 1egis1no definitiv da atria, 

o rt. 442 do Regulamento e The]•a do 'mrosto deln - 

dustria e Profisse, criado nelo Decreto do governo 

do tdo, sob o n2 133 de 6 de De?.eniro de 1940. 

krt.22- Revogam-se as disosi6es em cotrrio. 

GABTNET DO PRFTT0 MUNICIPAL DE TA?JJARÍ. 

PREFEITO 



SADO 00 R4e AN)E 00 SUL 

0Efl1JRA MUI1PAL C)E TAQUAF 

LEI N2 10 de 3 de Março de 1948. 

Autoriza a re1isa990 de 
uni emprestimo de CR.... 
400 9  000, 00. 

Prudencio Frenklin dos Reis, Prefeito Munici- 
5. 

pai de Taquarf, 

Faço saber em cumpriinento do disnosto no ar - 

rt. 12 - 

Art. 22 - 

tigo 158, inciso II, da Contituiço do stado, que a 	- 

mera Municipal a'Drovou e eu cancione a 1eiseguinte: 

Ficao Mnicioio auorisado a cont,rr um emnrstimo D1. - 

blico interno de .uatrocentos mil cruseiros 

O emprstimo que vencera juros anunis de seis nor cento 

(6%) pagos anunimente, ser resgatvei no nr"so de 20 

anos (20), iniciando-se as amortisaçoes vinte e quatro 

(24) mses epi e efetivacio do memo. 

rt. 32 - O emprstimose 	rsiizado mediante a emisso de 266 

(duzentas e sessenta e seis) enlies de CR500,00 (quin-

bentos criisiros) c dq uma, e 237 (dusente' e sessenta e 

reto) an1icej 	ci.000;o (um «uiT crusi'os) cada uma 

que constituiro duos s'ies com juro.s anuais de 6% pagos 

anualmente por meio de courons e resgte mediante corteis 

Os nnnuris: 

• O orcen1eno m1.ui.cpe1 consignr., ohri'torinmente, a n°r-

tir de 1951 a verba necesrria a o servico de am.ortis'co 

e juros 'i,e iniorestirio cutorisado nele nresente lei. 

Art5 2 - As qcEiices dste erorsstin10 denominado "Melbor'mentos Pi'i-

hlicos", 16vnro e chnncela doPref'sito e do Contedor Mu-

nicipal e soro autentic dcc de nrprio punho pelos vere-

odores que e Crere dcignnr. 

- O orovento do enrstimo de que este lei ser n.oliceda na 

aquisiQo de um conjuno de mquinac e materi.el dstin'o 

on$tru 00 conse"vaço de estradas. 
Art.72 - 	evognri-se as disposic6es em contrerio. 

APTT DO PRm0 "TJNTCTPAL D' TAQ'Í. 

P R E F1  E 1 2 O 



PPIR 
ESTADO 00 	 00 SUL 

FREF€ITUR 	 •i TQUÂR 

LEI N2 11 de 19 de Maro de 1948. 

Crio o cargo de Consultor. 
Jurídico. 

Prudenãio Frnnklin Jos Reis, Prefeito Nunici-

pai de Taquar{. 

Faço ooher, eni curnnrIrentO do disposto no Art. 

158, incso II, da CondtituIço do stodo, que Cara 

Municipal aprovou e eu sancione a seguinte lei: 

4rt. 1 9~  criado o crgo de Consu1tr Jurídico, com os venci-

irentos annuais de doze ril cruzeiros (CRl2.000,OO) , 

de ac6rdo óom o que focu1t o inciso V- do srt. 154. 

Art. 2 

	

	- 	A presente lei entrs e 	vigor no dota de sus oub1ic- 

ço. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARÍ. 

PREFEITO 



PIRI 

ESTADO DO RI(, - 	JO SUL 
PREFEITURA MUNI 	E TAQuA 

LEI N 12 	de 19 de Mrco de 1948. 

Abre um crdito es'ecia1. 

Prudencio Frnklin doeReis, Prefeito Municipal de 

Taquari. 

Faco saber, ei cumprimento do disposto no art. 

158, inciso II,  dr,  Constituioo do Estdo, que a Cama-

ra Municipal ecrovou e eu sPnciOns. a lei seguinte: 

Art.1 - 

	

	t'erto o credito esceciqi de CR3.939,OO(tres mil no 

vecento e trinta e nove cruseiros) de acordo com o que 

fcult o art. 17 do Decreto -lei n 2  2.416, de 17nde 

Julho de 194o, or atender a seguinte dscesa: 

Cod.8.78.4- Witorino Caetrno Sa1vidor, c9oataz de uma turma de dia 

riets empregdoe p.q conservc o de um trecho de estra 

da que, a or1rtir dn diviza do distrito de Pverq,vai 

ate ao conto em que se 1oc'1iza P crooriedade do Ar. 

Adolfo Altmann, no distrito de Tabaf, rererente qo exer 

cicio de 1947. 

Art. 2 	- Servir de recurso cara dobertiu'a do credito aberto, o 

saldo disconve1 do exercício de 1947. 

Art.32 - Revogam-se as disosiç6es em contrrio. 

GABINETE DO PREFTTO MUNICIPAL DE TAUARf. 



- N-5 
ESTADO DO R G-ArDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIFAL DE TAQUAFJ  

LEI N2 	13 de 24 de Abril de 1949. 

Abre um crdito õsecial 
e reduz dotacoes orçomen 

- 

- 	 Prudencio Frnklin dos Reis, Prefeito Municipl 

de TequrÍ. 

Foco saber, em cunmrimento do disoosto no art. 

522 inciso II, da Lel 0rgnica do !ÍUn1C10IO,  que o Po - 

der Legisl9tivo decretou e eu sonciono n sqguinte lei: 

Art.19 - aberto o crdito esoecial de CR17.350.00,soh 8.00.0, 

p'r pgment.o das diarias. dos senhores vereadores, re - 

letivos oo neriodo de 2 'ie Dezembro de 1947 e 20 de - 

Março de 1948. 

Art.22 - So roduzias, pele forma qbnixo indicd, q-s seguintes 

dotQes orentrias: 

8.02.0. - Motorista,oadro 10 .......... 	CR'1.575.00 

8.02.3 - Trstamento, de anirnois . . . . . . . . 

8.04.0 - Escritui4rio, padro 11 ......... 

8.04.2 - Aquisic o de um Dup1icdor . . . . 

8.82.1. - Extr'numerrio mensa1istoopadro 10 

8.93.4 - Verhp oro qtender desnsas do m a 

Cearo 1TuniciDa1 	. ............ 

Art. 32 -Servir6 de recurso so credito ahrto, as 

reduQes determinedas no art. 22 

Art.42 -Revogem-se as disosiç6es em contrrio. 

" 	300,00 

" 2.250,00 

' 1.100,00 

1.600,00 

10.525,00 
1 
17.350,00 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARf. 

P R E F 3 1 T 0 



•! 

ESTAcO DO RIC. . NJE DO SUL 
PREFEITURA MuNr.JP,L DE TAQU' 

LEI N2 14 de 24 do Abril de 1948. 

Abre um crdito especial 
e reduz dot'ooes orqanen 
terias. - 

Prudoncio Frnk1in dos Reis, Prefeito Municipal 

de Taquarf, 

F(,o saber, em cumnrinieto do disposto no a±t. 

522,. inciso II da Lei 0rgnca do Municipio, que o 

Poder Legi1ativo decretou e eu sanciono a seguinte 

lei: 
Art. 19 - 	aberto o credito esoecial de CR1.l93.40 pnr9 aten 

der as desrsas seguintes: 

8.09.0 - 	Gretificaço adicional de 15% ao funci.on.rio Daniel 

Leornado Pereira, referente ao periodo de 12 de Abr-

ii e. 31 de Dezembro de 1949,c/ CR525.00 mensais CR$ 

709,20. 

8.48.4 - 	Contrihuiço o"r o Servico de Higiene e Saúde, po 

saldo de quoto corresoondente ao 42 trimestre de 1947 

,CR484,20 (quatrocentos e oitenta e qutro.cruzei 

ros e vinte centavos). Total 	CR1.l93.40r 

Art. 29 - Servira. de recurso a cobertura do credito aberto a 

reduco da verba orcarnentria ahixo indicnd: 

8.82.1 	- Ext1anumer.rio mensnlista, padro 10 CRl.l93 3 40. 

Art.3 2 - Rvogam-se r s disoosiq6es êm contrrio. 

ABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUAR. 

PR E F E 1 T 0 



0 
ESTADO 00 RiO ANOE 00 SUL 

PREFEITURA MUNIiP.L DE TAQIJAPJ 

LEI N9 15 de 24 de Abria de 1948 

Abre um credito esoecial, 
reduz e cncele doteo 
orcamen tri. 

Prudencio Frnk1in dos Reis, Prefeito Municipal 

de 2aquirí. 
0 

Fo sher erri cumoripiepto do disoosto no artigo 

5222  inciso II dp Lei 0rgnic. do Municipel, que o Po-

der Legislativo decretou e eu sanciono a seguinte lei: 

Art1 - aberto o credito esoecial. de CR9.400 3,00 9  sob codi-

go 8.07.0, pra oegmento dos vencinientos de Consul-

t6r Juridico, referentes ao periodo de 19 de MarQo a 

31 de DezeTrhro de 1948. 

Art2 
- Ricp reduzid, pes forriaeh ixo indicda, 9 seguir4 

te dotnQo orcarnentqria: 

8.82.1 	- Extrenumerrio rnensalists, oedro 10 CR*2.200,00. 

ATt3 	- Ficg c'nce1sda a seguinte dotco orq2.ment)ria: 

8.80.0 	- Encarregado Geral , padro 12 CR47. 2 00,00. 

Art 4 	- Serviro de recursoro crdito aberto a reduQo e cn 

ce1mento de verbas determin.ds nos srtigos 2 e 3. 

Art5 	- Revogim-se es disoosI6es e' contrrio. 

GABINETE DO PR7EIT0 MUNICIPAL DE TAQ.UARL 

PREFEITO 



$TAO DC) Ro G-AN0E 00 SUL 

~rfflh MUNiCIPAL DE TAQU 

LEI N2 16 de 14 de Ma lo de 1 48. 

Abre um credite suplemen-
tar, reduz e cancela dota 
'6es orçamentarias. 

Art. 12 - 

8.81.1-b)- 

8. 82.1-d) - 

Prudnc 	Eank1ln dos Reis, Prefeito Jni- 

pai de Tauar -, 

Faço saber, em cumprimento do disposto no 

a±tigo. 522.lficiso II, da li 0r-gnica do Municipio 

ue o Podes Leidlativc decrerou e eu sanciono a 

souirite lei: 

É aberto o creflto suplin:entar de CR77.970,00 pa 

ra atender a s despsas 8eguintes: 

Pessoal de abras 	. . . . • . • . . CR$17.970 3,00 
TI 	 II 

. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	• 	. 

77. 97O,Õ 

- 	Sa o rdus:tdas,pe1a forma a baixo 
indicada, as sÃuíntA3 dotaçoes 
orçameutar ias: 

8.04.8 -b) - scriturario padrao 14 . .. 	 750,00 

8.99.1 	- xtranunier. rio mensalista-Zelador 

-C:eiro-, padro 9 ...... 	.1. 680.00 

8.82.1 -a) -CCom1ssr lo, expranumerr lo mensa- 

lista, pacro 11. 	 • .2. 10.00 
4. 530.00 

Art. 32 
Sdo cncla:as• as de6uinte dota- 

ç6es orça :atrias: 

8.82.1-c) - Exranumer rio mensalista , na- 

dro 17 .............CR$. 13.440,00 

8.82,2 	- A11SiQO 	unia naauina para con- 

sea•o de estradas. . . . . . . 	u 	50.000,00 

8.82.3 -c)- Combustivois rars naouina de con- 

servaço de estradas. 	....... " 	10.000 0 00 
73.440,00 

Art. 42 	- 5ervir o E rcurso ao crdito - 

berto as rrduces e cancelamenLà de 
erbas d.etarminaas nos art.22e32. 	- 

Art. 52 	- Re.oan-g as disnosi-e, em contr-- 
r lo . 

GÂINT T0 FR'FIT0 	III-'L DE TAQIJARI.' 

P R 	J E 1 T 0 



1 
- 

ESTADO DO RV 	A 	DO Si, 

P?TU1A MUÁ 1. DE TÁQU 

LEI E2 17 de 9 de Junho de 1948. 

Abre urr credito especial e cpu-
co parte o saldo de trata o 
ertiço 3 da vigente Lei-Oroamen 
rar Ia. 

Pridercio Fracklin dos Heis, Prefeito 1unicipal de 
Tauari. 

raQo saer an cur"ne 	o disposto no ar 	52 
1cTs 	II, 	do Lei Orga niado 	iniipio, 	o 1'oder Le- 
21ativo decretou e eu sanciono a seguinte lei. 

Art. 1 - 	 E aberto o crodto esecial de CR2.284,50, (dais mil 
•1untos e otentao 'quatro crusei2ios e cincoenta cen- 
tavos),rara atnnder as desesas so: 	tes 

Dírias 	os 	sordores vereadores, 	conforn.e oficio n2 
71/948 as 	Carrara 	unicipei ......,. 	. CR4.700,00 
Gratificç.o 	or 	serviços 	oxtreordinarlos 
ao extranurnererio mensalista, 	rrao 14, u 
referente ao 	er iodo de 2 de Janeiro a 30 
do Abril do 	cjrrente 	ano .......... 212,10 

8.77.4 - 	 Pasurerto de 	'urcs de 8E ao ano sobre o 
eoprestiro de O 	l.'3]3,40,contra:.do por 
antecir•aço 	'a 	rrcea 	.......... ." 	372,40 

02.284.50 
Art. 22 Serv ire'i de recurso rs-ra cobertura do 

credjto de cue trata o crtio antrior 
a a rlicaQo de CR2.284,0 por conta 
do saldo de 	ue trate o ert. 	3 	da vi- 

rerte Lei 0r 	nica dido la 0rçaneÈQ. 
Art 	3 

J. 
-  evom-se as 'ilsnosiç.oes et 	contrario. 

GA3P0TE DO Ifl/'T0 ItjNICTpL 'Y 

P 	F II T O 



LEI MUIUCPAL !i9 18 de 9 de junho de 1948 

Concede um abono proviso'rio a funcionalismo a contar 

de j1ho do corrente ano, abre um cre'dito especial e 

aplica parte do saldo de que trata o art. 39  da vi-

gente Lei de Orçamento. 

Prednc.io. Franklin do Reis, Prefeito Municipal de Taqdzri. 

Faço saber, em cumprimento do disposto no art. 529, mci 

so iI, da Lei Organica do MunicÍpio, que o Poder Legislativo de-

cretou e eu sanciono a seguinte lei: 

Árt 9 . 19 - 	concedido um abono provisrio ao funciona - 

lismo a contar de julho do corrente •ano, conforme tabela anexa / 

que sera' parte integrante dci p'esente lei. 

Art 9 . 29 - Para atender a desp'sa do art9. J2,  é aberto 

um crdito especial decrS 21.600.00 (Vinte e um mil e seiscentos 

cruzeiros). 

Art 9 . 39 - Servira de recurso para cobertura do crdito 

de que trata o artigo ari ter iôr, a aplicaçao de Cr, 21.600,00 por 

conta do saldo de que trata o art9. 39da lei do Orçamento do cor 

rente ano 

Àrt2. 42 - C a b n o ora concedido extinguir-se a, automa 

ticarizente, com o sume rito de vencimentos do funcionalismo em quan 

tia igual ou s 'iperior ao do presente abono. 

Art2. 59 - Revogam-se as disposmçces em contrario. 

GABINETE DÕ PREFEITO MUNICIPAL DE TA QUARI, 

Prudencio Fanklin dos Reis 

Prefeito 

Confere com o original. 

28/03/83 
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'4. 

EZ.T.0 L)Ç) 	 -. 	 Lh 

LEI N2 "2W 9  de 5 de Julho de 1948. 

Abre um crdito esnecial de 
CR2.145.00 e PDlica narte do 
seido de que trtao artigo 3 
d vigente Lei erganic digo 
Orqmenteri. 

Prudencí.o Frankiin dos ' teis, Prefeito Mnicioal 

de Taqunrf. 

Paço saber, em cnrimento do disnosto n.o artigo 

522, iciso II, de Lei 0rgnicr do Municipio,  que o Poder Lo-

gisletivo decretou e eú sanciono a seguinte lei: 

Art. 12 - 	aberto um crdito esnecial de Or2.145.00(dois mil 

cento e quarenta e cinco cruzeiros) nar oten.der as desnsQs 

seguintes: 

8.00.0 - Dirias dos senhores vereadores, co'forme moa n 3 

de Diretorin ds SecretrÍe dd unicin'l de Veredores. 

Cruzeiros um mii novecentos e cincoent. 

8.33.4 - Aluguel de urna sai' onde funcibn a escala unci13a1 

em "Rinco Alexandre, correspondente ao neriodo de 15 de Ju-

lho e 31 de Dezembro de corrente ano- CR 4 l95,00. 

Art. 22 -Servirq de recurso ao crdito aberto e ap1ic&ço de 

CR2.145,OOnor cont. do saido de CR50.000,00, de que trat 

o art. 32, d.p vigente Lei- Orçamentrie. 

Art.32 - Revogn-se as dIsnosies em contrrio. 

GABINETE DO PREPEITO MtDTICIPAL DE TAQJJAR±. 

PREFEITO 

a 



ESTADO DO R4C' GANOE DO SUl. 
PEFEflJRA MUNICIPAL DE TAQUARI 

LEI N2 21 de 6 de juho de 1948. 

Abre um crdito esoeci1. de 
CR1.50O,OOe nnlic nQrté-  
oor conta do saldo de que 
trata o art. 32 de vigente 
Lei de rmeto. 

Prudencio Fr'nkl1n dos Rei, Prefeito Municipal de 

Taquar{. 
Faco sher mi cumorimerito do disrosto no nrt. 522, 

da Lei Oggânícn do Municipio, que o Poder Lgis1etivo decretou 

e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 12 - 	aYerto um crdito esoeciel de CR1.500,OO, para 

atender a despesa seguinte: 

Auxilio qo C.Ar.T. 'An Voes, pgvel em trs Pros-

taç6es iguais, côm vencirietos n's 	de 31 de Agosto, 31 

de Outubro d 31 de De 7 emhro do corrente ano. 

Art.22 -Servira de recurso ao credito nbertoa qnlicpqqo de 

CRi.500,OO or cont do saldo de CR50.000.00,. de que trta. 

o sÍt.32 da vigente Lei de Orameoto. 

Art.2 - Revogam-se as di.soiçes em contr.rio. 

GABINETE DO PREITO MTJ"ICIPAL DE TATJAÏf. 

P R E F E ITO 



ESTADO DO RiO 13ANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI 

LEI N2 22 3  de 6 de Julho de 1948. 

Abre um crdito suriernent 	de 
CRl5.523 9 2O e reduz dotn.q6es 
orosmentqri. 

Prudencio Frnklin dos Reis, Prefeito uniciDal de Taquarf. 

Faço sser, em cumprimento do disnosto no nrt. 52ø, inciso 

II, da Lei 0rgnic do 'uiciDio, que o Poder Legislativo de-

cretou e eu sancIona a se'uinte leI: 

Art.12 - aberto um crdito sunlementor de CR15.521,O, mra 

etender as desosas seguintes 

8.04.4 Gratificao ndicional e 15 6/  CR470,00, referente 

a diferença de vencimentos do funcion'rio José Martins Bizarro, 

correspondente ao neriodo de l de Janeiro a 21 de Dezembro do 

corrente ano. . . . . ....... . . . . . . . 	CR846.O0 

8.63.0 - Grtific'ço adiciohai de 25 4/ CRb370,00, refer.n-

te e diferença de venvimentos de funcionrio Dorvalimo de 0-

liveira, corresnondente ao periodo de 12  de Janeiro a 31 de 

dezembro do corrente aro. ..... .... . . . CR$ 1.110,00 

S63.0- Idem id.em // CR340,00 idem idem, fun- 

cionrio Deoclecio de Andrsde Vile, corrsnonI4nte 

dente qo reriodo de 12  de JarTeiro P 31 de de- 

zemro do corrente ano. . . . . . . . . . . . .. " 	1.020.00 

8.82.1. Pessoal de 0hrs. . . . . . . . • • • 	! 	10.445,00 

Art. 22 - 	reduzida Dela frma abaixo mdi- 	" 15.521.20 

cds, a seguinte dotço: 

8.51.4 - Aquisio de seriente e comhte ns 

prgas da 19vour e da crço: 

Art. 32 - Servírp de recurso C5l5.521,20 ao crdito aberto a 

reduo deterriinadn no qrtio 22. 

Art.4 - Revogam-se as disnosio6es em contrrio. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARL 

PREFEITO 



ESTADO 00 4O ANDE DO SUL 
PREFET'JR MUNIPAL OE TAQUARI 

LEIN23, de 6 d e Julho de 1948 

A -re um crdto estecial e a 
olica onrtedo s1do disoon: 
vel do exercido de 1947. 

Prudncio Franklin dos seis, Prefeito 

Muniip1 de TaqurÍ. 

Faço daber, em cumnrirneto do dspoto no art. 52, ii 

ciso II, da Lei 0rgnc do Uuniciplo, que o Poder Legislati-

vo decretou e eu sqncono e seu1.nte lei: 

Art. 12 - 	aberto um crdito esrecial na quntir de setecen- 

tos e oitenta e qu'tro cruzeiros (CR184 3 00) de ec6rdo com o 

que facult" o artigo 17 do Decrto-1ei n 2  2416, de 17 de Ju-

lho de 1940, -nprq atender a seguinte despss: 

8.78.4 - .Ios Garih1de da Silv-Fornecimento a esn refei-

tur, em 12 de Novembro de 1947,de 49 quilos de fio de cobre 

n2 8, rzo de 1/ C1,00, detindo 9,  sinhe do Passo da 

A1da, nest cidade. 

Art. 22 - 9ervirn de recurso para cobetur' do crito eherto 

pere do saldo disnonivel do exercÍcio de 1947. 

Art.3 2  - Revogom-se as disrosi6es ei contr"rio. 

GABINETE DC PREI'0 NTICIPAL. DE TAJJARÍ. 

PREPEITO 



1ADo DO 	 - 
PRFEITUA MLN 

LEI N 24, de 28 de Julho de 1948 

Abre um crdito suplemen-. 
tar reduz e ccei' do-
tçoes ors.men.tnrias. 

Prudnco Frnk1in dos Reis, Prefeito Municipal 

de Taquar{. 
Faço saber, em cumprimento do dosposto no art2 

52, inciso II, da Lei 0rgnica do Munip 	, que o Poder 

Legisativo decretoue eu sanciona a seguinte lei: 

Art.1 - aperto o crdito suplementar de CR*'15.230,00  p 

ra atender as desnsas seguintas: 

8.02.4 - Aluguer do prédio da Suh-Prefeiturn da Tnhgndava 

CR300,00 . . . . . . . . . . . . . 	. . .. . 	CR300,00 

8.o3.1 - Pessoal de °bras . . . . . . . . . . 	" 840300 

8.82.1 - Idem Idem ............ . ..4.090.00 
15.230,00 

Art.2 - So redusidas , pala frma a'aixo in- 

dic'da, as seguintes dtsqee orçamentriaa.: 

3.04.4 - Serviços oostal, fono-telegrafico . . CR 300,00 

8.09.4 - Agua notve]. e gaio . . . . . . . . . . " 250,00 

8.13.4 - Imressao de selos. - . . . . . . . . . " 800,00 

8.81.1T- Zelador das ruas de Inhaxdeva, Pad/8 ' 780,00 

8.89.1 - Extraordintrio mensalist'-Zelador- 

-coveiro pado 9 . . . . . . . . . . . . . . . . " 840,00 

8.99.4 - Recepço e hospedagem de autorida- 
des ....... ............ . . . . .1.000,00 

Despsas imprevistas . . . . . . . . . 	1.000 2 00 
- 	 4.970,00 

Art. 32 - Sao canceladas as seguintes dota- 

çes orçanlent'Jrias: 

8.02.0 - Motorista. nadro 11 . . . . . . . . C9$ 4.585.00 

8.81.2 - Aquisico de trs lenDa-chamas . . " 2.000,00 

8.82.1 - Cornissrio, extranumerrio mensa- 

lista,oedr o 11 	. .. .
fl  3.675,00 

Art. 42 -Servirao de fezurso ao credito aberto 	10.260,00 

reduces e cnce1qmerto de ver bas deterr'inad a nos art. 
22 e 32. 
Art.52 - Revogam-se as disnodies em contrarIo. 
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fi. 
ESTADO DO RI 	.E DO SUL 
PREFETURA MUNICIPAL DE TAQUAR 

LEI N 25, de 29 de Julho de 1948 

Abre um crdito especial 
e reduz doteQoes oçnien 
tarja. 	 - 

Prudncio 1rnklin dosReis, Prefeito Mun.icil de Ta 
qu'ri. 

Faço saber em cumorime to do disposto no 3 rt. 52, in- 

ciso II, da lei Orgicn do Municiio, que O Poder Legi1ati 

vo decretou e eu sricipna a lei seguinte: 

Art. 1 - 	aerto o crdito enecial de Cr360,00, sob cdi- 

go 8.33.4, Dera Dngnrehto de aluguer do prdio ocuoqdo oela 

Ãula Municipal loclizada no "Faxinal do Cemitro,distrito 

de Tab{, referente aos mses do Janeiro a Dezembro do cor-

rente ano. 

Art.2- Ficq redusid, pela frma ahixo indicada a seguin-

te dotaço orçsmentria: 

8.04.4 - Servicos põstais fonogrficose te1er2fico. 360.0 

Art. 3 - Servir, de recurso ao crdito aberto a reduq.o de 

verbn deterniinda no art. anterior. 

Art.42 - Revogam-se as disrosic6es e1 contrrio. 

GABI_=2 DO PREFEITO MUNICIAL DE TAQU&R±. 

P R E F E 1 T 0 



ESTADO DO RIO rAE DO SUL 
PREFEITU.A MUMICAL DE TAQUAR 

LEI I\T2 26 9  de 29 de Julho de 1948. 

Declara feriado Punicio ai, 
o dia 31 de Julho de 1948. 

Prud.ncio Frnkl.in dos Rei, Prefeito Muni-

nicia1 de Taqu.ari. 

FaQo ser, em cuinrini.ento do disoosto no Art. 

522 inciso II dq Lei Orgânien do unicipio, que o Poder Le-

gisltivo decretou e e sancono a seguinte lei: 

Art. 1 - ] declardo feriado Municirai o dia de 31 de Julho 

do corrente ano, dia eri. que chegaro est cidade 98 cinzas 

doilustre coterraneo Dr. Miguei Tostes. 

Árt.2 - Revogam-se Ps disposiQ6es e' c'ntrario. 

GABFETE DO PRFEITO MUNICIPAL DE TAQJARÍ. 

PREFEITO 



LEI IvIP 27, de 9 de setembro de 1948. 

Concede um abono proviso'rio aos sub—prefei-

tos do 19, 29,  39  e 49 distritos, a contar 

de janeiro do corrente ano. 

Abre um cre'dito especial de Cru 19.200,00 

e redus dotaçao orçamenta'ria. 

PRUDEI/CIO FANKLIIJ DOS REIS, Prefeito Municipal de Taquari. 

Faço saber , em cumprimento do disposto no art. 529., in - 

ciso II da Lei Organica do Municipio, o Poder Legislativo decretou/ 

e eu sancionõ a seguinte Lei: 

jir'.t. J2_ 	concedido um abano prcvisri a 	.ub-jf& 

dos 19, 29,32 e 49  distritos, na quantia de Cr$ 400,00, mensais a 

cada sub—prefeito,a contar de janeiro do corrente ano. 

Art. 29 Para atender a despsa do art. 19, é aberto um 

cre'dito especial de Cr$19.200,00 ( DÉSEIJOVE MIL E DUZEIVTOS CRUZE-

IROS). 

Art. 39— .' reduzida, pela forma abaixo indicada, a 	se - 

guinte dotaçao orçamenta'ria: 

8-11-0— Porcentagem aos sub-prefeitos sobre arrecadaçao / 

Cr$ 19.200,00. 

Art. 42-  Servirc de recurso ao crédito aberto, a reduçdo 

determinada no artigo anterior. 

Art.. 59—  O presnte abano extinguir—se—a, automaticamente, 

como aumento de vencimento dos sub—prefeitos em quantia igual ou 

superior ao abo'no em fo'co. 

Art. 69— Revogan—se as disposiç6es em contrario. 

CA BIl/ETE DO PREFEITO MUIJICIPA L DE TA QUARI. 

Prudencio Franklin dos Reis 

Prefe i to 

Confere com o original 



LEI N2 28, de 9 de Setembro de 1948. 

Are um crdito esredial 
e reduz dotaqoes oramen-
taria. 

Prudenci.o IPrnnk1in doe Reis, Prefeito tuni-

cipal de Taquarf, 

Faço sçher em cumprimento do disposto no 

art2. 52, inciso fl., de. Lei Orgnica do TVunicir,  que o Po-

der Legilativo decretou e eu sanciono e seunte lei: 

Art. lQ 	aberto o crdito eseecielde CR!4.750,00, sob c- 

digo 8.00.0, marc 	ci'ie-to dcc di,ricc doe s.enhorec vereadola 

res, re1tvoe co ms de cunho do corrente ano. 

Art.2 2  -. reduzida ode frma abeixo indicada, e seguinte 

dotao oramentria: 

8.93.4 	Verba mera eterder despsas com a Carrara iunicipa1 - 

-CR4 .75O, 00. 

Art. 3 - Servira. de recurso co crdito 	reduo determinada 

no artigo 2. 

- Revogam-se as dismosiQ6es e contrrio. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUÃRL 

P R E F EI T 0 



ESTADO 00 AO G-AN0E DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI 

L, de 9 de Setembro de 1948 

Abre ur crdito soDiementar 
e reduz dotacoes ortnmenti.riar 

Prudnco Frant1in dos Reis, Prefeito Muni- 

pai de Taqucrf. 
Faço s"ber em cunmrimento do disposto no 

art. 522 inciso II, da lei 0rganic do unici pio, que o Poda' 

-eislativo decretou e eu snciono a seguinte lei: 

Art.1 - aberto o crdito suuieentar de CRl8.350,.00, oarq 

qtender as desosas sezuint.s: 

8.l3.0--Grtifico ndw serviços orent"dos, digo, nor servi-

ços extraordinriosradro 15 1 	' .',. 	. . . . CR 900,00 

8.33.4 - Aluguer do prédio ocupado pela aui 	i. 

Dr. Getiiiio v argas." . .. . . . . 	........ 	150,00 

8.63.3 - Combustivei Luhrificnte e estopa 	. . . 	5.450,00 

8.81.1 - Pssoa1 de ................ . . 	6.000,00 

8.82.1 - Tdem lderr • . * • ....... 	. . . 	5.850 9 00 

CR 18.350 9 10 

Art. 22- So redusidas pela frms ahqixo mdi- 

as seguintes dotaçes orçn.mentri's: 

0.02.0- Ajuds de custas e dirias ao Prefeito, qundo er vagem 

a serviço do Municipio. • . . . • .......CR3 2.000,00 

8.02.3 - Trsmento de animais 	....... 400,00 

8.04.0 - Escriturrio dro 	14 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	
. ' 3.000,00 

8.04.3 - Aquisiço de materini de expediente 	. ." 1.000 9 00 

8.09.3 - Iateniai 	nlrQ 1imrse 	. 	. 	. 	. 	. 	• 	• 100,00 

8.04.4 - Condervaço des maquines de escrever 	. . 200,00 

8.04.4 - Aquisiço de jornais 	e revists 	..... 500,00 

8.24.3 - Aquisiqo materins pextinço ces 	
. •" 200,00 

8.33.2 - Aquisico maeria1 eco1ar ...... 	2.052,90 

8.89.1 - xt.rnnurerrio mensiist, Zelador- 
-coveiro, padreo 9. 	........ 	

tI 	420,00 

8.81.3.v Aquisiço de imrndas e fe'ranenta . . 	
" 	1.000300 

8.63.3 - Lmnrdas ora iluminn ço piTibiica • 	" 	1.000,00 

8.87.1 - Pessoal de óbrqs ..........• 	" 	2.000,00 

continua. 



ESTADO DO R4O GRANDE 00 SUL 

PRFEITURÀ MUNICIPAL OE TAqJARI 

C0NTINÚAÇ70 da lei n2 29. 

8.87.3 - Aquisicio de materi'l n'ira conserva ço e 

limpess. . . . . . ..............cr2.0O0,O0 

8.94.4 - Sep-uro contrs f6go 	• • • • • • • • 	 239,00 

ti 	 Seguro contra acidentes . . . . . . . 	 7.80 

8.92.4 - Restituiço do lmnosto e txas . . . . 	950,00 

8.99.4 - Festas civiens. . . . . . . . . . . . . 	' 	1.000,00 

8.99.4 - Festss religiosas . . . . ...... 	280 9 00 
CRl 350.00 

o , 

rt. 3- Serviro de recurso so credito nerto 

os reduoes de verbas deterriinadas no artigo 

Art. 4 -Revogaii-se as disDosiçes eii contrario. 

GABIYET5 DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQJJARf. 

PREFEITO 



Om 
ESTADO DO RO GANDE DO SUL 
PAEFETURA MUNICIPAL DE TAQUAR 

LEIN2, de 9 de Setembro de 1948. 

Abre um crditoeeoecin1 
e cancela dotçoes orça-
montarias.. 

Prudncio PrQnk1in 	dos 1eis, Prefeito - 

Municipal de Tasrf. 

eco dober,,em currnrimento do d5.soosto no 

artigo 522, inciso II da lèi Orgp-nicq Municipal, que o Poder 

Legilativo decretou o eu sanciono a seguinte lei: 

Art.12 - 	 aberto um crdito esecia1 de CR1.000,00, 	sob 

cdigo 8.93.1, 	prrQ pegamento de abano Drovisorio10 extrenu- 

merrio mnsalisto - Zelador -coveiro- redro 9, referente 

aos mses de agosto a dezembro do corrente ano. 

/wt. 22 - 	cancelada a seuinte dotaco orcmentria: 

8.38.2 - Aquisio de livros para a Bih1iotc Municipal,. 

CRl.00O.00. 

Ax't. 3 - Servjr de recursoao erdito aberto o cancelamento 

da verba determinada no artigo anterir. 

Art.4 2 - Revogam-se as disposiç6es es contrrio. 

GABINETE D' 	FTmO 'NICTPAL D TAARI: 

P R E EI T 0 



ESTADO DO RO 5 ArDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQU4RI 

LEI N2 31, de 16 de Setembro de 1948. 

Resula a  Legio de Coorerao. 

Prudnc10 'n.nt1in dos seis, Prefeito Municipal de Ta- 

quarf. 
Faço s,-,berV em cumprimento do disposto n.o art. 522, in 

ciso II da Lei Orgnic do Municipio, que o poder Legi1ativo decre-

tou e eu sanciona a seguinte iei;digo eu ororiulo 	seguinte lei: 

Art.12 - 	criada a Leio de Cooperaço aos antigos comisarios sec 

cionnis. 

Art.29 - Pare cada zona sero designados, pelo Prefeito Municipal, 

tantos 1egionrios quantos julgr necessrios e nu1oer1 numero info- 
a 

nor a tres. 
Art. 32 - So etrihuiQee dos legion.rios, fiscalisoem sua Zona,to- 

dos os serviços municipais, zelar nela conserVnqao da estradas , fis-

c'lizsr as escolas mun 4  cipeis, rov deaciando oara q'e sejam estas 

frequentadas por todas as crianças em idade escolar, bem como trazer 

ao conhecimento da administraço toda a irregulridade verificada em 

qualquer atividade. 

Art. 49 - Compete tembem ao Legion&rio dar conhecimento ao fiscal-lo-

tador de toda ness6a, de sua zona, sujeita ao pagamento de quaisquer 

tributos 'o municicio e qn.e no esteja devidamente inscrito tomo con-

tribuinte. 

Art.5 2  -Fica tambem a crgo dos leaionirios, em nimero nunca inferio 

a dois. intrvir, na sua rascettva zona, concflinoniamente, n ,3.rsL solu 

cionar oequenas contendas óntre visinhos e moradores, evitando, assim, 

viagens inuteis do Prefeit.o e Sub-Prefeitos. 

- Nos casos que escaca.r a suaalçda, encsminharo, os legiona-

ios, as martes intEressadas no Suh-Prefeio do distrito a qae perten 

cer su" zona. 

§ 22 - Reaidido, as nartes era litigio, em zonas diferentes, ser 

competente para sol.cionar o c -'so,os legion'rios de qualquer dessas zc 
nas que crirnei'o tomarem conhecimento do mesmo. 
Art.62 - Revogam-sa as disposiçoes em contrario. 

'ABTMET DO PRIm() MTJTT].CTPAL DR TAQJJARf. __ FIT____
O 

 



ESTADO 00 	 ANDE 00 SUL 
PREFEITURA MUNI leAL DE TAQIJAPI 

LEI N2 32, de 4 de i'oiremhro de 1948 

Autorize a venda do locomovei da Uzina 
Municipal, destina a nroduto da venda, 
autoria com-orn de mateial e abre um 
crdito de• CR$60.000,00. 

Prudncio Frnnklin dos Rip,  Prefeito unicimal de 

Taqur{. 	
Faqo saber , em cumrrimento do disposto no artigo 522 

inciso II de Lei Orgnica do unicipio, qu& o rode1egis1ntvo de- 

cretou e eu sanciono a seguinte lei: 

Àrt. 12 - Ficeo Prefeito unicipal autorizadoa vender rn concor''en-

cia publica, o iocomvel de Uina Wunicipai, ror rreqo no inferior 

e CR70,000,00 (setenta mil cruzeiros). 

Art.22 -O produto da vena do dito locomvei aer aDlicdo na ada- 

taqao de Uzina. Muric. rei & "Soc'edade Extrativa de Tanno de Acecia 

que fornecera forca e luz a cidade, bem coo a qqu1siqo de 

um transformador e o que mais se tornar necessrio. 

Art.3 2  - Fic.q aberto o crédito especial, de CR$60.000, 00  (sessenta 

mil cruz'eiros), destinado a comora de todo o material aecessrjo pav 

ra as adta6es referidas no At. anterior, rodendo esta oreraço 

ser feita em concorrencia n,1hlic ou administrativa. 

Art.42 - Servira de rocursoo crdito aberto, a maior arrecadaço 

provenieni- e da venda do locomvel da Uzina Municiral. 

Art. 52 -Este crdito terá vigncia nos exercicios de 1948 e 1949. 

Art.62 -Revoaem-se as disnosiqes em contrerio. 

C4BIyI ~.ET,F DO PREFEITO MWICIPAL DE TATJARf. 

PREFE 1 T 0 



ESTALO DO (. AN)E DO SUL 
PREFETU 	MUfl 	L DE TAQiJARI 

LEI N2 33, de 18 de Novembro de 1948. 

Abre um crdito slemar, ,redu 
e cancela do 4 aeo oroememtaria.' 

Prudncio Franklim dosReis, Prefeito Municipal de 

Taqu arÍ. 
Faco saber em cumrimeto do disoosto ETo art.522, 

inciso II da Lei. 0rgnica do Municipalo, que o Poder Legisativo de-

cretou e eu sanciono a seguinte lei: 

Art.1 - aberto crito suplen1entr de CR46.344,40 para atender 

as seguintes desosas 

8.29.4 - Assistencia a indigente. 	...... 	0R2.500,00 
C 	.: 

8.63.3 - Oleo combustivel,luhrificante e estop. . 	9.207,10 

- Concerto e corservaco de motor ....... 	" 3.914 3 00 

Conservaqo 	de 	rues 	. 	 .. 	 . 	......... ".15.889,000 

8.82.1 - Conseraço estradas e pontes 	. 	. 	 . 	 . 	 . 	 . 	

., ' 10.9433,30 

8.91.4 	- Contrihuiqo d 	C.A.P.F.S..Do Rio G. 	Sul 	. . 900,00 

8-93.4 - Auxilio ao Agente Municipal de Estatistica . 300,00 

8.99.4 	- Despsas 	irnorevistas 	. 	... ..... . 	 . 	

. ti  2.700,00 
CR46.344,40 

At. 	2-. Sao reduzidas,pela forma abaixo mdi- 

cd', 	as seguintes dotaçes or3amentarias: 

8.02.0 	- Substituiço do Prefeito 	. 	. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . CR2 2.000,00 

3.02.00- Ajuda de 	custose di.rias ao Prefeito, 

quando em viagem a se'viço do Hunicipio. 	. 	. 	 . 	

. " 1.000,00 

8.02.3-- Refrma do automvei 	. 	. 	 .......
. " 1.000,00 

8.02.3 	- Jrntri.ento de 	animais 	. 	. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 300 11 00 

8.04.0 - Escriturrio, 	pdrno 	14 	....... 	
. t  1.500,00 

8.04 	.3 -Aquisiqo dematerial onro exoediente. 	. 	. " 1.000,00 

8.04. 	- Servço postal, 	fono e telegrafico 	. 	. 	
. 400900 

8.12.1 - Porcentegem aos agentes arrecdadores . 	
1 	2.000,00 

8.29.4.- Auxilio e vesti.rio a escolares pobres • • 
	1 

8.29,4 - Amparo . Maternidde e 	infancia ...... 
	2.500,00 

8.33.2 - Aquisiço de material escolar .. . . . . 	
. " 	1.500,00 



ESTADO 00 FI. 	 )E 00 SU 

PREfEITUA MU. 	L üE TAQU'RI 

Co.tnunco lei n 2  33. 

8.37.3 - Aquisico de materisal didtico . 	. 	 . CR500 2 00 

38.3 - Suhvenç6es fixas para Pequena escolas 	. 	. 	 . 
" 400,00 

8.64. - 	Assinatura do 	teleore 	.......... ' 	 60,00 

8.85.3 - 	Tratariento 	de 	aifriais 	...... 	. 	. 	 . 	 . . 	 ' 	 400,00 

8.81.3 - Aquis1co de nateriel para cordo ca1ads . 	 ' 	 1.500,00 

8.82.3 - Trntamntode 	animais 	. 	. 	 . 	......... " 	 400 9 00 

8.82.3 - Refrma 	do caiinho 	. 	. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 
" 2.500,00 

8.87-1 - 	Pessoal 	de 	abras 	. 	. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . . 	 4.000,00 

8.87.8 -Aquisio material co - servno e limpeza " 	 965 1 00 

8.90.3 - 	Olimpio 	Pinto 	Fernandes 	............ 84000 

8.90.0 - 	Provaveis 	aposentadorias 	. 	........ fl 	2.710,00 

8.91.4 - Contrihuiçio do Instituto de P.do Estdo 	. " 	 1.400,00 

8.99.0 - Substituio regu1menttar 	. 	. 	 . . 	 . . 	 . 	 . 

1 	1.000,00 

8.99.4 - 	Festas 	cívicas 	. 	. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 .. . " 	 1.000 1,00 

8.99.4 - Abno familiar concedido na frme dl lei . 300,00 

8.99.4 - Recpqo e hospedagem de autoridades 	. . 	 . 1.200,00 

8.99.4 - 	Fes1as 	re1osas 	. 	. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	.....  
41.575.00 

krt.32 - So crnce1rd's 	s doraces orcament.rias 

seguintes: 
8.11.0 - Porcentagem aos sub-prefeitos sobro 

arreca.daqo:. . . . . . . . . . . . . . . . 	C800,00 
8.81.8- Aquis1ao de mudas e ferramenta . . . . . 	L000,00 

8.81.8 - Zeador das ruas de Inhandva,pdro 8 . . 	2.730,00 

8.91.4 - Seguro contrn fogo . . . ......... 239,00 
4. 769, ao 

Art. 42 -Servir ao de recurso ao credito aberto 

as reduoes e cancelamentos de verb 

detorniirxadas nos artigos 22  e 3 

Art.5 - Revogam-se as disposioes e contrario. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQJ&f. 

P R E FE 1 T 0 



ESTADO DO 	 -E DO SUt 

PREFEITURA MUNI ::PL DE TAQUARI  

LEI N2 34, 	de 18 de Novenibro de 1948. 

Abre um crdito,esecia1, reduz 
e cancela dotaçoes oroamentarias. 

Prudncio Franklin dos Reis, Prefeito Munici- 

pci de Taqugrí. 
Faço seber, em cunrnrimento do disposto no art. 

52, inciso 1±, da lei 0rgnica do unicipio.oque o Poder Legisla-

tivo decretou e eu sancionoa seguinte lei: 
a 	 1 

Art.1 -E aberto o credito eoecia1 de CR$ 6.800,00, pare. ateder 

a c5snesa seguinte: 

8.00.0 - Diria 	os vereadores, corresoondentes ao ms de Julho 

do corrente ano ........ ......C.800,00 

Art.2- Sio reduzidas, nele frma abaixo mdi- 

as seguintes dotcçes orçamentariaa: 

8.33.0 - Trs c'rgos de profeesores,oadro III .• . CR 4.050 9 00 

8.87.3 - Aquisiç'o de material pnra con. limnesa. . 	1.035.00 
5.085.00 

Art. 3 -Sao c'nce1adas as dotaçoes seguintes: 

8-91-4 .-Seguro contra acidentes .........." 1 	7.80 

IA 	 A 

8.93.4 -Verba pnrn atender despesas com a Camnara 

- 	Municipal 	........• . . . . . . . . . 	" 1.707.20 
1.715.00 

Art. 4 -Servirao de recursos ao credito aberto 

as reduçes e cancelamento das verbes de-

termincdas no artigos 2 e 3. 

Art.5 -Revogam-se as disrosiçes em contrario. 

GABINETE DO PRETTO TÍUNTCIPAL D TAQ&R1:. 

PREFEITO 



ESTADO DO FO C31«AN DO 5tJL 
PEPETURA NUNCIPAL DE TAQUARI 

LEIN2, de 25 de 	ove'bro de 1948. 

AnuIn crditos cnce1dos em 
durli c'as e faz reduçao de 
outro credito em quntia equi-
v'4ente. 

Prudncio Frenklin aos Reis, Prefeito Municipal 

de 	TaquarÍ. 
Faço saber, em cumprimento do disposto rlo artigo 

52inciso II, dp Lei 0rgnic9 do Tunicipaio, que o Podou Legis1a-

tivo decretou e eu snciono a se'unte lei: 

A±t.12 - So anlados os crditos cnce1ados constntes des leis 

ns. 33 e 34, de 13-11-1948, crditon esses reduzidos 

em Lei anterior sob n2 29, de 9-9-198, consonte enecificao a 

seguir: 

8-91-4 - Seguro contra fogo ....... . . . 	. . 	CR$239,40 

8-91-4 - Seguro contra acidentes . . . . . . . . . . 7,80 
c 	 2'7PO 

Art. 2 2 -Paro comnensar os crditos enu1dos sunra.. 

menciondos, reduzida a seguinte verhn or-

Qamefltar a: 

8-33-0 - Gratif1ciço ror serviços extraordinarios a 10 professo- 

rss, na a1fbetizaço de adultos ......247.20. 

Art.3 -Revogam-se se disposies em contrrio' 

(A3TNET DO PRFI 	MTJ'UCIPAL DEP TAQUÂR±. 

PRE F 1 T O 



LEI JJ9 36, de 25 de dezembro de 1948- 

Concede abono familiar aos funciona 

rios do Municipio. 

Prudencio Fanklin dos Reis, Prefeito Municipal de Taquari. 

Faço saber , em cumprimento ao disposto ao art. 52, insiso 

II, da Lei Organica do Muncipio, que o poder Legislativo decretou e 

eu sancióno a seguinte Lei: 

	

Art. J9 — A todo o funcionrio Municipal, em comissZo 	ou 

afetivo, exercicio, inteino, em em disponibilidade ou aposentado / 

aos extrarumerrios de qualquer modalidade, mesmo em quaisquer ca - 

7n r e ~ $  

	

(2 i, 	 Ad LA, A. 	 LAtiA 	 Jd LA.; 	 A,. A.. 	 LA.O 

la, sendo o chefe de familia, e que perceba vantagens inferiores a 

Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros), mensais, conceder-se-à inensalmea 

te , um abS'no familiar de Cr 30,00 ( trinta cruzeiros), por filho 

brasileiro menor de 18anos de idade ou incapaz de trabalhar e que 

viva na corizpania e à expensas dos pais ou de quem os tenha sob sua 

guarda, criando-os e educando-os à sua conta. 

§ unico: — Quando tambe'm a mae exercer, ao tiver exercido 

emprego pu'blico, as vantagens pecuria'rias que a e'la caibam serao a-

diciõnadas a retribuiçd'o do chefe de familia, para os efeitos desta 

artigo. 

Art. 29 — A concesso do"Ab6no Familiar" obedecera ás se — 

guintes normas: 

1 — O interessado dirigira' petiçao ao referido, declarando 

o numero de filhos solteiros menores de 18 anos , os 

maiores e incapazes de trabalhar, juntando ao pedido / 

as respectivas certid6es de registros de nascimento e 

os atestados de vida e reside'ncia de cada um dos fi - 

lhos. 

II- O prefeito mandara' investigar a respeito das declara - 

ço"es que nao constam em documentos enumerados, determinando que se-

jam submetidos a exame por inedicos do Posto de Higiene, os maiores 

de 18 anos, dados por ic.apazes. 

III — Autoriz 2da, em cada caso, a concessao sera' feita 

folha de pagamento sob o TÍtulo de"Abono Fami1iar' 

IV — Qualquer ocorrencia que possa determinar a1teraçao ao 

Abono Familiar, devera' ser comunicada ao Prefeito dentro do •' prazo 

7 rZ 	í,,.,4,,.t,.,,, ) 

Art. 39 — A despesa correra por verba especificada. 

Art. 49 
— Esta Lei entrara em vigor em primeiro de Janeiro 



de 1949. 

rt. 59 - Revogam-se as disposições em contrario. 

/GA BINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TA QUARI. 

PREFEITO 

Confere com o ori.qinaj 

04/04/83 
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L E 1 N2 37 9 • de 28 de dezembro de 1948 

Concede um abano provosirio eÕs professo-
res do parao 1 e 2 a coitar de julho do 
corrente ano, abre um credito .especial e 
aplica parte do taldo de que trta o ar-
ti'go 32 da vigente Lei Orçamentaria. 

Prudncio Fran'iim dos Reis, Prefeito 1\TuniciDal de Tauar{. 

Faço saber,emcurnprirnentoo disposto no Art. 52 inci-so II, 

da Lei Orgânica do Tunicipio, que o Poder Legis1ati-o decretou e 

eu sarLeiono a seguinte lei: 

Art. 12- E concedido um abno -proiosrio de setente' e cm-

CO cruzeiros e quarenta e cinco centaivos, respetivamente, aos pro-.. 

fessores municipais dos padres 1 e 2. 

Art. 22 - Para atender a-despesa do art. 19 é aberto um cr 

dito especial de CR$16.020,00 (dezessèis mil e vinte cruzeiros). 

rt. 32 - Servir.e recurso para cobertura do crdito de 

que trata o artigo anterior, a ap1icaço de CR$16.020,00  por con-

ta do saldo (superavit orçamentr1o) dõ .que trata o artigo 3 da 

Lei de Orçamento do corrente ano.. 

Art. 42O-ab6no ra concedido extinguir-se-a, automatica-

mente, com o au.ent-o de vencimentos dos referidos nrofessore.s em 

quantia igulbSuperIOr ao do presneteabno. 

Art. 52 - Revogam-se as disposiçes em contrrio. 

G-abinete do Prefeito Municipal de Taquar{. 

P r e f e i t O 

* 



STAOO 00 R 411  ANI)E DO SUL 
PREFEITURA MUNI IPIL DE TAQUARI 

LEI N2 38 9  de 28-12-948. 

o i'"no.to rredial de 12% 
parn 13%, sunrime o disposto no 
numero 9 e aline--r e altera a 
redaç. o do '«numero 13 e slinea 
"a" dos leis que regulam o coh 
hrano do imooto predial. 

Prudncio Fr nklin dos Reis, Prefeito Municipal de Ta- 

quarÍ. 
aço saber, em cumprimento do disposto no Art. 52, in- 

ciso II, da Lei Orgnics. do Ilunicipio, que o Poder Legislativo de-

cretou e eu sacinno a s:eguinte lei: 

Art.12 - Fic"ei m2jorrJes onr 13% a taXa a ser cobrodo sobre o va- 

lor locativo anual que recai sobreos prdios situoclos de 

tro dos limiteurhanos e sub-ui'b'noda cidade e das vilas de Inhan-

dava e Paversma. 

Art.2 -Fica suprimida as reduçes constante s do numero nove (9) 

e suas alinea8 e nota. 

Art. 3 -Fica alterada a redao da alinea "a do numero 13 cons-

tante do cdiao..l2.l- Imposto Predial, que possar. a ter 

a seguinte redao : 

a) - Pelo prazo de tres anos (3) a cont'r da construQ, os nre 

diõs de a1venria dentro dos limites urbnos da cidade e 

das vilas de Inhan.dava e Paverama. 

Art.42 -sta lei entrar•á em vigor a prinieiro de Janeiro de 1949, 

revogados as dsposiç6es em contrrio. 

G.&BINETE DO PREFEIW ! rni'ICIPAL DE TAQUARf. 

PREFEITO 



ESTADO DO RIO GrANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL og TAQUArI 

LEI N2 39, de 28-12-948. 

Major aslincidencias sobre o 
Imposto de Industrie e Profis--  
ses e suprime definitivsniene 
o desconto artes concedido re 
lo Estado. 	 - 

Prudncio Franjlin dos Reis, Prãfeito unici- 

pai de Taquarf. 
Faço saber, em cumprimento do disposto no 'rt. 

2 inciso 1.1, da Lei Orgnics do Municipio, que o Poder Legisla-

tivo decretou e e soncjono a seguinte lei: 

Art. 12 - Fcm majorsdas em 2o% as incidencias sobre o Imoosto de 

Industrias e Profiss6es, mantidos as t'xas proporcionais 

sobre o valor logativo," 

Par - grfo unico:-Tal majorço È&±x= recaira sobre o imposto co-

brado atualmente. 

Ãrt. 22 - Fica suprimido definitivarente o desconto de que tratsva 

o art. 44 do Regu]irnento e Tabela do ±mposto de Indus-

trias e orohsses, criado pelo Decreto Estadtal do 6 de 

Dezembro de 1940, isto é que cncedia o desconto de 10% 

aos contribuintes que efetuassem o nags"e to devido, no 

przo regulamentar. 

A't. 32 — Eta lei entrar em vior a 12 de Janeiro de 1949, revo-

gadaã as disnosiqes em contrario. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARÍ 

P R E F E 1 T)O 



STAoO 00  Rio GANOE 00 3UL 
PREFEITIJRA MUNICIPAL DE TAQUARI 

LEI N2 40, de 28-12-948. 

Majora as incidencias do Imposto 
de Mcença para mais 20% sobre 
astuais redu 	D 	 n . o imosto do 2 , 

38 1tra 	e aumenta o constan- 
te da letra t e tt 

Prudncio Frnk]in dos Reis, Prefeito Munici- 

pai de Taquarí. 
FaQo saber, em cumprimento do disposto no A 

Art. 52, inciso II da Lei 0rgnica do LuniciDaio, que o Poder Lo-

gislativo decretou e eu sanc5ono a seguinte lei: 

Art.1 - Ficam mn:jorndas em 20% as incidencias sobre o Imposto de 

LicenQas. 

Parrafo unico: -Tal majorço rec7irsohre o imposto cobrdo a-

tualmente. 

At.2 - Reduz o imposto de licenças const'nte do n2 38-(Comercio 

Ambulante)- letra "d t , de CR1.800 0 00 para CR1.500,00, 

e aumenta o da ietr 	de CRl.500,00 tara ORl.800,00, 

acrescidos ainda da majorrço de 20% de que trt a pr 

sente Lei. 

Art.32 - Esta lei entrnrá em vigor a 1 de Janeiro do 1949, revo-

gdas as disoosiçes cri contririo. 

GABINETE DO PREFEITO MBITNICIPAL DE TAQJIARÍ. 

PREFEITO 



p~v1_11;~ 
ESTADO 00 R40 G-ANOE DO SUL 
PREFEVrURA MUNCJPAL DE TAQUARI 

LEI N2 41, de 28 -12-1948. 

Majora em 40% as incidencias do 
imposto sobre Jogos de Diversoes 
surime o 

) 
constantes dos 

itens 10, 11,2, e 13 e alinea 
or serem considerdas de azar e 

cria nov' incidencia. 

Prudncio Fr'- nk1in dos Reis, Prefeito tunicipa1 

de Taquarf. 
Faço saber, em cumprimento do disposto no Art. 52, 

inciso II, da lei 0rgnica do' unicipio, que o Poder Legisl'tivo 

decretou e e# sanciono a seguixte lei: 

Art.1 - Ficn majoradas em 40% a.s incidencias sobre jogoe é Di-

ver soes 

Paragrafo unic:-Ta1 majoroo'reciri sobre o imposto cohrdo a-

tun1iente. 

.Art.22 -Fic.m suprimidos os itens 10,11, 12, e 13 e sua alinea, 

do Decreto-Lei n77, de 2-10-946,"por serem consideradøs 

jogos de azar. 

Art.3 -Fic criaaa a seguinte incidencia: 

Snøoker-d)-de coda um qüe acreser mais CR60,00. 

Prt. 4 -'st. lei entrar. em vigor a 1 de Janeiro de 1949, reto-

gadas as disposiqe em contrrrio. 

GABINETE DO PREFEITO 1J7ICIPAL DE TAQ.IIARÍ. 

PREFEITO 



ESTADO DO  riC> G
- ANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI 

LEI N2 42, de 28-12-948. 

Cria a taxa de Rodagio, fixa a sua 
incidencia, e nrescreve norms Dra 
o seu lnnçomeito, arrec'daçoo e a 
p1icçao. 

Prudncjo Franklin dos heis Prefeito Iuni- 

cipal de TaouorÍ. 
Faço saber, em cumprimento dos disposto no Art. 

52, inciso II, da Lei Orgnic do unicinio, que o Poder Legisla-

tivo decretou e eu snciono a srgiinte 'ei: 

Da Taxa, sua ineidendia e aplic.aço. 

Art. 12 -É criada a Taxo de Rodagio, cuja rend. ser anlicda ex-

clusivamente na construco conservoço e melhormentos 

dos estrndos e'c'ro do municipio. 

Art. 22 -A Taxa de Rodagio incido sobre todo t individuo que com 

economia propria, ocpur terras na zona rural , na con-

formidode •o tabela anexa a nresente lei, que ficor fa-

zendo r'rte integrn.e deto. 

Art. 32 -A Li Orçamentria fixar'anualmente no resnetivo servico 

dotaç6es 	r71as despesas com a administraQo, mo de 

bra e material de apiicaqo, nuncn inferior a prsviso d 

eceita da Taxa de Rodagiott,nao  podendo a verbo ser pos-

teriormente reduzida, salvo se com a execuçd orçamenta-

ria no fr possivel realizar 70% da redeita 

prevista neste tributo. 

Do lançomento e 'arrecodao 

At.42 -O lançamento do raxa de rÓdogio tera por base a extenso 

da propriedade ocupada, e ser, cobrada conforme a' cota-

çes constantes do artigo segundo. 

Art. 52 -0 tributo se 	lançado de acrdo com a decloroço deita 

pelo contribuinte, devidameate controlado pela Prefeituro. 

Art. 62  -A arrecodoQo d Taxa de Rodagi o, ser. rea1iado ot 31 

de Outubro de c'do. ano, deveno o oa"ui to ser feito nn. 

sde do distrito em que residir o contribuinte. 



STAOO DO RO 3ANDE DO SUL 
PREFErflJRA MUNICIPAL DE TAQUARI 	

Continuaç'o da lei n 42 

	

A 	 * 
Pargr.fo-un.ic:- Decorrido este o contribuinte incidira nas multas 

regulamentares. 

Art. 72 -Aos contribuintes éfacultndo o pgmento da Taxa de Roda-

gio em serviços ao município, na razo do proco maximo de 

GR20,00 por dia, 

argrafo l!:-O 1oc'1 epoca da orestaQo de sarviço ficn.ra a cri-

terio do Prefeito Muhicipal 

Paragrfo 21Ê: -Ficm inzentos do pag'unento da Taxa de Rodgio os Pro.-

fessores ruraid, os sub-prefeitos e funcionrios dos disi.  

tritos rur8is. 

Paragrafo 39:-No ms de 0utubro de c'dn exercido, sero encerradas 

os servios exigiz10-se cri Noveinhr o pagamento em din-

heiro de acrdo conro riargrfo i.ico do artigo sexto. 

Pargrafo 4:-Aps a prestaçao de serviços, ser, extraido a favor 

do contribuinte o talo de quitriçio , contiliZaado-se 

na redeita o valor integral da taxa, e, na deseza cor-

respondente aos dias de servios que frm prestados, cu- 

ja escritura ç o ser feita no titulo ttObas  e elhoramen 

tos Pi.blicos. 

.Art.8! -A falta de lanç.mento n!o isent 	contribuinte.dõ o7ga- 

m -ito do tribi.ito e multas a que estiver sujeito. 

At. 9! -So considerads terras rurais, .no ss situadas na zo-

naagric5la , fcionadas e demarcadas em lotes coloniais 

como tambem os da zona pastoril , ou encrvadas na &rea 

predominante de pabagens. 
't. 10! - 

A presente lei entrar em vigor a 12 do Janeio de 1949, 

revog"ds.s s disDosies em contrario. 

GAIETE DO PRFEITO TUNICIPAL DE TAQ ARL 

Tabelq a que se refere o aÍt. 22 da Lei n2 42, de 

De O 	- 	.51a, ............CR6O,O0 

DE mais de.5Ha. 	15Ha. 	. . 	........ " 120,00 

De mais de 15Ha. . 25 TTa. 	. .........' 160,00 

ContinUIR  



ESTADO DO FO GÍ-AN1OE DO SUL 

PREFlTURA MUNCPAL DE TAQUARI 	 - 

Continuao. 

De mais de 25 h. 	IR 	35 hn. 	 .C.200,00 

De mais de 35 h. 	a 	100 lia ...... 	240,00 

De mais de 100 	ha. 	-. 	 ... .. . ... 
" 300,00 

Aregados :- 	crda um 	t 	• 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . ." 40,00 

GABINETE DO PREFEITO UNICIPAL DE TAjJARI. 

P R E F EITO 



ESTADO DO PO ( .;JE DO SUL 

PREFEITURA MUSHCAL 
DE TAQUAR 

LEI N2 43, de 28-12-948. 

Cria a taxa de%par2 fins e-
duc'tivos, detinada a me19ria 
dos serviços de instruqao phlica 
e fixa sua incidercia. 

Pruncio 	'klin dos eis, Prefeito Munici 

pai. de TaquarÍ. 
FaQo saber, em cumprimento do disposto no Art. 

52, inciso II da Lei Orgnica do Municimio, que o Poder Legislati-

decretou e ei sanciono a seguinte lei: 

Art.12 - Fica criada a Taxa ora fins educativos, de 15, destina-

da 9. melhoria dos servi ços de instruco do unicipio. 

Art. 22 - sta taxa recnirá sobre a receita ordinaria constante dos 

códigos 0.11.1 - 0.12.1- 0.17.3 - 0.18.3 - 0.27.3 - 

-201.0 - 4.12.0 e n'obre a receita extraordinaria sob  có- 

digo 6.12.0. 

Art.32 - istc. lei entrara. em igor a 12  de Janeiro do 1949, revo 

gadas as disposiçoes em contrario. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPALDETAQUARf. 

P R E F E 1 T O 



TAOO 00 RIO GFA1OE DO SUt. 
PMPI1UA MUNICIPAL DE TAOUA$I 

LEI N2 44, de 28 de Dezemiro de 1949, 

Suorime incidencis. d, renda 
imbill.ria, sob cdigo numero 
2.01,0. 

Prudncio ''rnk1im dos eis, Prefeito Municipal de 

TaqurÍ. 
Faço saber, em cumprimento do disposta no Art. 52, in- 

ciso 1+ da Lei 0rgncn do Municiolo , que o Poder Legislativo 

decretou e ou sanciono a seguinte 1ei 

Art. 12 - Fico suprimido o item 2 da Renda Imobiliaria, que dá 

iinpropriamente como reeit imohiJiriaa vend& de qua-

isquer materiais, mveis ou eioventes. 

Art. 22 - sta lei enteraa 6m vigor q  1 2  de Janeiro de 1949, revo 

gadas as disposies em contrnrio. 

GABI'ETE DO PREFEITO MUNICIPAL )E TAQUARI. 

PREFEITO 



ESTAOO 00 FlO 3ANDE 00 SUL- 

PREflÍTURA MUNICIPAL DE TAQUAII 

LE1N245, de 28 de Dezembro de 194&. 

Altera so ir.cidencis sobre a re-
cet.t.a decemiterios, d2do_lhe no-
va reaçno, s cria e suprime inQi-
dencias. 

Prudncio Franiflin dos Reis ,Prefeito Municipal de 

Tquari. 
FaQo saber, em cumprimento do disposto no Art. 52,in- 

- 	ciso II,da lei 0rgnice. do J:unicipio, que o Poder Legislativo de- 

cretou e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 12 - Ficam alterdas as incidencias sobre a receita de cemi-

trios, que ressaro e ter a redao seguinte. 

or metro quadrado de terreno vendio no cemitrio da 

cidade, detinado r'ra ct'cumba ou jazigo peroetuo. 

- CR125, 00 

25,00 

30,00 

50,00 

20,00 

	

anos, nor cada ano ...... . . . . . . 
	25,00 

VII --- Carro wraserultamentO 	-.-.. '.-•. 	. • 

----- Dentro 	jies urbenos .........30,00 

-----fira dos limitessurbanos-de CR50,00 a CR 200,00 

Art.22 - Fica c'ieda a seguinte incidencia 'Lença rara 

fazerepuitamento jazigo - - . .....CR 20,00 

Art. 39 - Fico suorinida a incidencie de que trate o item 7 do 

Decreto.Lei n2 75 de 30-9-46. 

Art. 42 - sta lei entrara em vigor e 12  de Janeiro de 1949, re-

vogedas as disposiq6es em contrario. 

GABINETE DO PRFEIT0 MUNICIPAL DE TAjkRI. 

PREFEITO 

II -----ServiQç de inurnaçeo em cemiterio rn.unici-
pai ou particular 	. ......... 

III---- Serviqo de exumao ou trasladaao de res-
tos mort'is. - ... -. 

IV --- - Paro construir cat,ecumha, mausoleu ou no- 
- 	numento ...........• • • 

V ----- Par\coiocr grade de ferro ououza. 

VI - -- Arrendenento de sepultura Üasa a conter 

da ata da termineQO do prazo de tres 



ESTADO DO R GANDE DO SUL 
PREFEITUftA MUNICIPAL IE TAQUAR 

LEI N2 46, de 28-12-948. 

Disp6e s9hre n  contribuiqo dos 
proprietarios nar a construao 
e reconstrucao do calçamento e 
lagedo dos passeias das rur da 
cidade e vilas e sua ex*t4..o; c. 

Prudncio Fran -iin dos Reis, Prefeito unicipa1 

de TaquarÍ. 
Faço saber, em cumprimento do disposto no Art. 

522, inciso II da Lei  Organic do Municipaio,que o Poder Legis-

lativo decratou e eu sanciono a seguinte ei 

Axt. 12 - Pela construco do calçamento ou macadame, ou avimen- 

taçao de cime.to  feito nas ruas da cidde ou vilas,col.  

brar-se- do proprie'.rio do t rrenõ ou predio fronteiro, em to-

do o coniorimentodeste ate o eixo s rua. 

t.22 - A Prefeiturn Municipal forneceo cordo do alinhanien- 

to ds cçads, cofrme determina. o Oigo de Postu-

ras, sendo o lajedo dos nasseios feito r expensas do prooriet-. 

rio do predio fronteiro. - 

Art.3 9  - Para execuçao das obras referidas nos Arts. 12 e 22, a 

Prefeitura n-tigicará o proprietario rsretivo, roderi-

do este manda-los executar por sua conta,  mediante fiscn.lizaçZo 

da Prefeitura,no fazendo, no entretanto, no prazo de 90 ds da 

data da nôtific'ç.o, ser. a 6hr• feita neTIa Pefeitura sujeitan-

do o proorietrriõ no Dflgnto do cuto da obrn na ocaio e ma-

is lO sobre o total, pela adinistaço. 

Art. 42 - 1sta lei entrart em vior a 12 de Janeiro de 1949,re-

vogadas as disposiq6es em contrariO. 

GA3IETE DO PREFEITO MuNICIPAL DE TAUARI. 

PREFEITO 



ESTADO 00 HtO GArID DO SUL 
PREFEtTURA NUNtCIPAL DE TAQUAfj 

LEI N2 47, 	de 28 de Dezem1j0 de 1948 

Altera o regime de cobrnçe de 
multas de mora. 

Prudncio Fr'nklin dos Reis, Prefeito Munici-

pai de Taquar{, Faço sber, em cumprimento do disposto no Art. 

522, inciso II d Lei Orgnica do MUnicípio,  que o Poder Legisla-

tivo decretuo e eu snciono a seauinte lei 

Art. 12 - O nao pgmento do imposto nas eooc'is oreistis ocra ar-

recadaç, sujeitara o contribuinte ao pegmento tambem 

da mu1t' que devera ser ap1icdo na frma da presente 
lei 

Parag.12-.As multas de mtra iniciar-se-as em 10% sobreos tributos 

da rendo de impostos, rend' mobiliaria, servios urbanos e receI-

ta de cemiirios e sero acrecidas de 3% por trimestre ou fraço 

de trimestre de atrezo, até o maximo de 20%. 

Pnrg.2 2  -Dentro do orimeiro trimestre nos o vencimento da respe 

tive oOcq de srrecadaço, a multa no sera superior alO% 

't.22Lcobrança da divida ativa será feita com o acrescimo de 

2 5%, a1m das despesas decorrente cora a execuo, 

Art. 32 -Esta lei entrara ei vigor a l de Janeiro de 1949, revo- 

gadas as disposiçes em contrario. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQJTARI. 

PREFEITO 



LEI JJ9 48, de 28.12.1948. 

Majcra os vencimentos dos Sub-

-Prefeitos e fixa creditos or-

çamentarios. 

Prudencio Franklin dos Reis, Prefeito Municipal de Taquari 

Faço saber, em cumprimento do disposto no Art. 522 da Lei 0 

ganica Municipal, que o Poder Legislativo decretou e eu sanciono a se 

guinte lei: 

Art. 12 - Ficam fixadas, respectivarnente, em Cr$16.800,00e c4 ....... 

14.600,00, os vencimentos dos Si-Prefeitos da se'de dos distritos ru-

ra i .. 

Art. 29 - Fica extinto o artigo 29 e seus paragrafos do Decreto-lei 

n 9  63, de 13 de abril de 1946. 

Art. 32 - Fica extinto o ab6no proviscrio que os Sub-Prefeitos vi - 

nham percebendo. 

Art. 49 - Para atender as despesas decorrentes da Majoraço de venci 

mentos de que trata esta lei no execicio de 1949, serao consignados / 

os respectivos creditos na lei do orçamento do referido execicio. 

Art. 52 - A presente lei entrara em vigor a 19 de janeiro de 1949. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TA QUARI. 

Prefeito 

Confere com o original 

04/04/83 



ESTADO DO R40 GFIANDE 00 SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI 

LEI N2 49, de 28-12-948. 

Fixa os subsiclios do Prefeito 
pera o exercicio de 1949. 

Prudncio Fanklin dos Reis, Prefeito flunicinal 

de TaqurrÍ. 
Faço s'he, em cumnrimento dos disposto no Art. 

529, inciso II  da lei Orgica do Municipio, que o Poder Legisla-

tive decretou e eu sendiono a seguinte lei 

Art.1 2  - Ficam fixadas erri CR30.00O,OO os subsididos anuais do Sr. 

Prefeito 1 unicipa1 

A't.22 -Para atender as dese7as decorrentes da majoraçao de que 

trata esta lei, no exe'cicio de 1949, sero consignados 

os respetivos creditos na lei de orqamento do referido 

exercicio. 

Art.32 -A presente lei entrar. em vigor e -onrtiÈ de Janeiro de 

1949, revogadas as disosiçes em. contrario. 

GAbINETE DO PREF.ITO MUNICIPAL DE TAUARI. 

P R E EE I T O 
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r. 
1TADO DO '.-'- 	 DO SUL 

pEI1URA MUNI 	L E TAQURI 

r. 

3.480,O0 

Moltonea1er . . . . . . ... e • • • 3.120000 

txt.'79 -fleo øztinto o cb&o rovis&'o que vem pelcebendo O 

cionaliewo. 

	

89 	erender es deepezs doeorx'oat, da xajoxoqo de ven 

cieitoa de que trato estip lei, no **e?ctC1O do 1949., se- 

ro coneigtados os reepetivos creditas no Lei 4e OrQaoito do 

	

-. 	 - 	- --- 	- 
- -- - tI1O ezerciClO. 	- 

rt. 99•. -A *ee ente .101 ontraz4 et vigor øm- prioiro do Janeiro 

de 1949, rovogoda es diapoelç*s e- contrario. 

ZIN DO PR?fl0 WnCIPAL Ds ?AYI. 

- 	 PUE?E2?0 
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fk 
ESTADO DO 	 DO lIA. 
FEFEtTUA 	' l.. .E TAaUAI 

LEI N2 51, de 29-12-98 
	

. 

Orça receita e fixa a DespeSn 
do TuniciDio ara o exercicio de 
1949. 

Prudncio r'nk1in dos Reis, Prefeito iunici- 

p1 de TaqurÍ. 
Faço saber, em cumorirento do dsoosto nd At. 

52 inciso II d - ci 0rgnic do .unicipio , que a• Cnrs. unici-

pai decretou e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 12 - A Receita Gero], do unicip,o nrro exercicio de 1949 

or'ada eni CR1, 943.530, 00(ur milbo novecentos e qu- 

ia e trs mil e quinhentos e oitent cruzeiros) a qual 

seri arrecadnda de conformid de com a ieis1aeo dm vigor e obÉ-- 

deciddon seguinte classifi ç o. 

Recot Ordie.'ra Trihuti'ia. 

Impostos 	.................... "479.400,00 

Taxas ......................" 	e4? .950, 00 

Patrmonia1 	............. . . 	. 	2.850,00 

Industrial ....... . . . . . ....... 	102.000.00 

Receitas diversas . . . . . . 	........ . II 	(307.180,00 

Tot1 d' receite' ordinria ............"119.380,00 
1 

Receita ExtraoBdinaria. 

lr AienaçO de Bens Patrimniais .........- CR20.000,00 

Cobrnçe da Divida Ativa ............ 	92.000,00 

(contribuiçes diversas 	......... . 	 . ." 12.000,00 

venturis .. . 	............. . . 	 200,00 

Total Geral .....CR1.943.580,00 

Art. 22 - A Oespesn gerri do Vunicirio cara o ex-reJ.lcío de 1949 

- fixa en C '1.943.500, 00(uc m1hco novecentos e que 

renta e tn.es  mil qu nhentos o oitenta cruzeiros) a q1P1 sor efe-

tuada de conforidde coma clossificço seguinte: 

Administro_unicipa1 

Poder Legis1tivO ................ GR.;34.000,00 

Poder xecutivo . . . . ...........• i 409.870,00 

continua. 



Fc,  O 	QE ti8 
fSADOC>0 

O 
PREFErrURA MUNICIPAL 

Continuc'o lei e251. 

Serviços piblicos de interesso corun cor o 	st'do C334.980,00 

Servços pihlicos municipais 	....... II 	221.210,00 

Obras 	e melhornrnentos piib1icos 	........ . 	I 	522.300,00 

Dividas 	................... • 
• 	il 	190.670900 

Encnrgos 	diversos 	............ . 	. 	. .. 	" 	180,060,00 

Totel 	Gerei 	...... 11 	i.934..530,00 

Art.32 - Fic 	o Prefeito ai!torizado e realizar opereço de cr- 

dito, 	nor nntecipo da receit, 	ate a i::oortencia de 

C194.358,00 	(cento •e noventa e quatromi1 tresentos e cinquenta 

e oito cruzeiros), 	io juro corrente nos Bancos, ner 	iiq'teço 

integr2l dentro do exercicio financeiro e com o produto da:.recei- 

ta ordin&ria. 

Art. 42 - Fica 	considordas pertes integrantes desta lei os ane- 

xos e as tebelas que n acomanam. 
19 	. 

Art.52 - A presente lei entrar. em vigor a 12 . de Janeiro de 1949, 

revogadas as dis ~) osiçoes em comtre.rio. 

GABINETE DO PREFEITO UNICIPAL DE TAQJTAU. 
o 

PEFE 1 TO 



0 
ESTADO DO RIO OÍRADE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL Df TAQUAK 

LEI N2 52, de 30-12-948. 

Abre um credito suplementar e 
reduz dcteoeF orcamenjarjns. 

Prudnco Franklin dos Reis, Prefeito unici- 

pai de TaquarÍ. 
Faço sabr!, em cumorirnento do disposto no 

Art. 52, inciso II, da Lei 0rgn1c a  do 'unicipio, que o Poder Le-

gilativo cecretou e eu sncrono a seguinte lei: 

Art1 - aberto o credito soplementar do Cr14.752,00, para aten-

der as seguintes desuesas: 

8.48.4 -Contribuiço para o senvio de Higiene e SadeC1.500,00 

8.63.3 -Material de EXpediente . ..........CR 	120,00 

8.63.3 -Combutive1, lubrificante e estopa 	. 	4.460,00 

8.63.3 -Lmrrdas rrí i1uminaço pública 	 . 	200,00 

8.63.3 -Consetos e con.sorvaqo de motor ...... 	590,00 

8.81.1 -Pessoal de obrn2............. . II 	6.100,00 

8.82.1 	 .. .............. 	1.242,00 

8.99.4 -Despesas iprevistR.............. fl 	1.550 3 00 

Total ........." 14.752,00 

t.2-So reduidas, nei £ruaa abixo, indicaa os seguintes 

aOt6 	oraamentris 

8.04.4 -Aquisiço de jornais e revist.s - . . . 	 250,00 

8.33.3 -Aquisic 	de itria1 didatico . .. . . . 	351,00 

0.51.4 -Aquisiço dá sernertes e comhe sprgas 

de1avoin'ec'ao ............8.751,00 

8.63.2--Aquisiço de medidores  ...........5.000,00 

8.92.4 -Restituiço de Irnuostos e taxar ...... 400,00 

	

Totnl . ........ . 	14.752.00 

Art.3 -ervro de recurso ao credtoJaherto as redu- 

ces de verbes orcamentrias constantes do art.29 

A1-t.4 -Revogr.-se as disposiç6es er cqntrario. 

GABI2TE DO PRFEIm0 i[UiIICIPAL DE 

—P R E F E 1 T 0 



ESTADO DO R40 GAr4D DO SUl. 
PREFEtTURA MUNICIPAL DE TAQUAI 

LEI N2 Q5, de 30-12-948. 

Abre um cDedito eoecial , reduz 

dotaçes oramentarjas e aDlica 
prte do saldo de que trrt o P't, 
3221  da vigente lei orçamento. 

Prudncio Frklin dos eis, Prefeito Liunici- 

pai de Taquarf. 
Faço sber, em cumprimento do disposto noArt. 

52 inciso II, da Lei  0rgiic. do i'Tunicirio, que o Poder Legis-

lativo decetou e eu sn.nc ano a seuinte lei 

Art.1 - aberto o credito esoecia1 de CR27.150,00, pnr' atender 

s despesas seguintes 

8.00.0 - Dirias dod veredores, referentes aos meses de Agosto 

. Novembro dos corrente ano. . . . . . . CR 16.750,00 

8.09.0 -. GratificsQo ao contino ........ 300,00 

8.00.0 - Vencimentos do Diretr da Secretarfa da 

camar. , referente ao ms de Dezembro cor.eno.1.100,00 

8.93.1 - Ab6no de emerençia os di"rests, a r 

zo de CR125,00 mensais 	contar de Ju- 

ibo dos corrente ano .......... 1 	9.000 9 00 

Tpta 	..........:27,10;0o 

Art. 2 -3o reduzidos flela frm abixo indicda,os eguintes 

dotcoes orcmientnrias: 

8.02.0 - Ajuda de custas e diarias ao prefeito • . . 	700,00 
qu'ndo em viagem a serviço do Municipio. 

8.02.0 - 3ubstituiço do prefeito 
	

1.100,00 

8.02.3 - Tratamento de animais ............ 	200,00 

8.04.0 - Eacritux"- rio, padro 14 
	

1.500,00 

8,09.3 r Fardamento ..................600,00 

8.04.4 - Serviços. postai ,fon.ografico e telegrnfico . 	162,0 

8.04.4 - Conserv'ço das maquinas de escrever . . . 200,00 

8.12.1 - Porentgen aos agente arrec'dndores . . . . . 1.000,00 

8.13.1 - Extranunierrio 14 .....800,00 

8.13.4 - Impresso de selos .............12O0,00 



4 
ESTADO DO ic (3 -ANDE DO SUl. 
PREFEITURA MUNCJPAL. O TAMIÜ 

Continuaço lei n 53. 

8.29*4 - Auxilio e vestuario- a escolares obres . . 	2.339.50 

8.29.4 - npro árqaterníd.nde e infancia ........2.000,00 

8.29.4 - Assistencia a ind.igentes ....... . . 2.200,00 

8.33.0 - crtific.aco oor serviços extraordinarios. a 

10 pDofessores. na  alfhetiz.aço de adultos, .1.657,00 

8.33.2 - Aquisiço de mwteriQI escolar . 	..... 	700,00 

8.81.3 - Aquisiço rnatriil parn cordo calQadas . 	800,00 

8 82.3 - Refrma de caminhno ............ . 	1.000,00 

8.87.1 - Pessoal de óbras ..............500,00 

887.3 - Aquisio de nteria1 parn cons. limpeza 	. 	500,00 

8.91.4 - Contribuiço no Instituto de P. do Estdo . 	400,00 

8.99.0 - Suhstituiçes regulmentres ........ 1.000,00 

8.99.4 - Festas religiosas .............. 300jO0  

Total .............20.750,00 

Irt.3- Serviro de recurso no credito aberto, as 

reduçes de verhs oroqrnentrias deter"i- 

nadas no nrt. 22 e a aplicno de CR6.400,00 

por conto do saldo de que trata o Art. 32 da 

Lei de Orçamento de corrente ano. 

Art.42 -Revog'- m-se s disposic6es em contrario. 

G-AINETE DO PREFEITO MT-ICIAL DE TAUARI. 

P R E F E 1 T .0 



P,--  
00 RIO GANOE DO D 

P~T~ U~AL C€ 

LEI N 54, de 16-2-949. 

Abre u,r credito erecial, servr-
do de recursoa colcao de aro-
lices do e:'iprentimo denominado " 
"Lelhor -mentos Publicos'. 

Prudncio Fr nk1in dos Reis, Prefeito unici- 

p21 de TaquarL 
Faqo saber, em cumorient do Art. 52 inciso 

II, da Lei Orgnic do Junicipio, que o Poder Legislativo deere-

tou e eu danciono a seguninte lei: 

Art.1 - 	aberto um credito esoecial de OR9.264,OO, para aten- 

der ao oagamento de impresso da2 ap1ices do empre2ti-

mo denornnado 	eloramentos Públicos' t  e no registro dos me.amas 

na Bolsn de Fundos Publicos. 

Art. 2 -ervir de recurso ao credito acima aberto o produto da 

colocaqo de apeUces do j  referido emorestiro. 

Art.32 -Revoam-se as d sposi6es em contrario. 

GA3INETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TÃQTJAR.I. 

P R E F E 1 T O 



.00 
EST*DO DO 	

LiL

ALDE PREPEtTUR MUNICIF 

L'I we 55, de 16 de everairo de 19494 

1 

* conceeslo da 11 
ee4* prejo,. 

?z'udnøto Px'n k1n dos 1 etr, •.Pret.tto 

cipil .de ?.quài'f0 
qo ee ø øuprito do Arta  52 inøieo 

119  de IMX Ornteedo **n1ettso e 	?ió 	iletivo deo. 

eeuixte lei. 3 

Art. 	aerv1do Gb1teo que, dwente dez anos itdterrut a, 

nose bver ef'e t4o do er ,01c10 e mzz ties, 

sdG ó iøito de• gosar 11ce1*-praT o de seis meses o por 

dec&do, coz 	 irao 	eejo tnt.rsja. 

Peg6 lco,Pspe os eteitos do prsenta ertigo, no se soe 

serviqo o *tcetoi,eto nO ØDSOS do :*Tt. 

9, n 12c. 17, 119 TT1,V, VI, VI!, VflX, 	XI, XIII, e d$ ert 940  1" 

letra d, e do .rt. 159, *lterade pelo Decreto...Le1 e II.470 0  da 

5J7i.9471  tooe do øreto4j* 251, da 28.l0..942, a e dew~ 

te do ezeciàiO de tnnqo 104e1eta tderqj, esta4a1 ou 

clp*l; *• 1icen*8. *re trotemonto de a*de até 6 mosos e es td 

tas jiastlticedee at 30 	 tabe por docdo. 

Art. 2- 	 det lei Met= abd 	10 caltse 

no utitiøedà, 

 

em que tenh*= ineOi''1do oin eviore 

•4b11o, artes ds date de sua pro 	. 	 . 

2. A 1ioena-ri1o, d,ve4 ser goa.ds no Igou todo eade 

rt. 4- A 1iceD;e-,1'eM0 se 	oes sem pra.jutso do servi-30,.: de 

- 	
ec&sdo eom -e .sc1e reviete .-o.93a pelo .Píjt 

- nio - e' 	oi 	 iremio 

vdo que a roquerr  zi.diazt, prova de zPolestlaw 

Art.5 - e4 eorteto øTfl dbro, ai*nts iequer1,eto, o tempo 

contina-  - 	• 



eSTADO DO RO cRANDE DO SUL 

PnfTURA MUflICPAL DE TAQUARI 

lei 	65* 

d liSnn.-pPedo n0 	0.10 ertd0D.! 

Axt.8 	Ã prseute lei entra *L,% v1or r* d.* de e* pub11cao 

revog*dat se d1rposi;es em c0itia40. 

• 	
1X P1T?D 	rnCT 1' fr 	 .• 



ESTADO DO O GAOE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUAI 

LEI N2 56, de 16-2-949. 

Are um. crditoesnecia1 e' re-
duz dotaçoes orçmientris. 

Prudncio Fr'nklin dos Reis , Prefeito Líu- 

nicipal de TaquarÍ, 
Faqo sabor, em cuinoriniento do .Art. 52, in- 

ciso II, da Lei 0rg.nica do Municiolo, que poder Legis1tio de-

cretou e eu danciono a seguinte Lei : 

Art.1 2  - aberto o credito esoecial de CR6.864,3O rara atender 

as des -osas seguintes: 

8.00.0 - JetonE aos senhores vereadores, correspondentes ao 

de Dezembro de 1948 ..............4.050,00 

8.33.4 - Aluguel da Escola Mu'icioal de Crmujo, re- 

ferente ao periodo de Outubro de 1948 a De- 

zembro de corrente exercício, a razeo de CR 

30,00 men.sal ...............CR45O,0O 

8.48.4 - Contribuiço prn o servico de P.Std . "2.029 2 00 

8.63.4 - Consertos -m ontdores da Uzina E1etr- 

ca Municipal. . . ............ 	" '335 1 00 
CR6. 864, 30 

Art.22:_ Sao reduzids pela formaab'ixo indica- 

as seguintes dotaç6es orçamentrins: 

8.00.00- Ajuda de custos»jetons h1  dos vereadores 

8.02.0e9- Motorista, pndro 7 . 	. . . . ..... 	750',00 

8.04.0 b).-Escratur'.rio padrao 13 . ........." 1.050,00 

8.13.1 	-Extrnumer.rio rn.onsalidta padrao 13 . . 	" 1.014,0 
6.864,30 

Axt. 32 -Sern.o de recursos os creditos a- 

berto as redu9oes dsa verbas detemminads no At. 22. 

xt.4_ Revogam.e a' - dipooQes em cont rio. 

GkBILETE DD . PREFEITO MDi\TICIAL B3 TAQUARI. 

CR4 .050,00 .TI 

o 

PREFEITO 



ESTAOO DO RlO G;ANDE DO SUL 
PAEFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI 

LEI N2 57, de 28-4-949. 

Abre um credito esrecial, reduz doteoos 
orecrnentrias, i.niica o.rte dosldo dis 
ponivel do exercido de 1948 e inoa, 
como recurso, arrec -baao 	malor oro vis- 
ta no corr'ente xix exercido. 

Prudncio Frnk1in dos Reis, Prefeito : uni c iDa ] 

de TaquarL 
Faço sa'er, em cumprimento do disposto no Artigo 

52, inciso II, da -Lei Org&nica do Iunicioio, que o Poder Legisla-

tivo decretou e eu sanciono a seguinte lei : 

Art.12 - ' aberto o credità eoecal de CR63.431,70, pir ,  aten4 

der as desreza' seguintes: 

8.63.2 - Verba Ilara pagamento de saldo da fatura n22363 d firma 

Siemens-Schukert S.A., relativq a aquisiço de 100 conta-

dore monofsicos e 4 ditos prfrça . ........26.502,60 

8.63.3 - Idem, Idern., da fttur n 44.853 da fir- 

ma The Texas Comony(South meric)Ltd., 

referente ao fornecimento em 6-12-948, de 2.550 

qui1s de Texaco Coinhustoi . . . . ........' 2.037,00 

8.63.4 - Verba par ,  oag-merto a aveg'co Arnt Ltda., 

a 
por transportes de mercadorias efetuads 

em Dezembro de 1948, destinados . 	Eletrica Mu- 

n i ci pai ..................... ... 	! 271.80 

8.87.1- Idem, 	Idom, Idem, 	Idem,00r saldo de efetu- 

ados com a construao de uma cnsn 	e in adei- 

rn. nos fundos do G.E.de Inh andn vr, em terreno da Mu- 

nicipalidade. . 	. 	. . 	....... . 	. 	. 	. 	. 	
. 944,00 

8.87.3 -Idere, 	Idem, Idem, Idem, 	. 	. . 	. 	. 	. 	• 	• 	
• 	e 993,00 

8.82.1 -Pessoal de Óbr1s 	........... 
• 	¶1 27.943,0 

8.82.1 -ateriai de consumo 	. 	...... . 	
ft  3.666,50 

8.93.0 Verba ora paginento por s1do do Abano 

provisriO ao rrofessorndo, referen.te 

mente ao exercicio de 	1948 	........... ' 	. 1.472,00 

CFt 3.43l,50 
continua. 



P,-,; 
ESTADO 00 R10 GANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUAR 

0ontinuao LEI N2 57 

Art.22 - 5o r - duzids, 	e1a frTa ahnixo indllceda, 	as seguintes 

dotaçoesorcamentarias: 

8.02.0 - Motorista nadro 	7 	. 	. 	 . 	 . 	 ..... .C?1.500,00 

8.02.3 - 	 Tratriento 	de 	aniiais 	. 	. 	 . 	 ........... 400,00 

8.04.0 - 	 Secretrio paãrao 23 	......... " 5100,00 

8.80.0 - Encarregado gerl padro 	9 	....... ." 2.550,00 

8.81.1 - Jxtranumerrio mens1ist 	pdro 	4 . . 	 1.800,00 

8.82.1 - 	 xts.numerrio 	 f,  dro 	6 	. 2.100,00 

8.82.1 - Corissrio,extrn.numorrio r.ens.alista 11 .7 " 2 .Z50 , 09  

8.93.1 - 	 xtranume. rio mensalista, 	auxiliar 

da 	junta de 	A1ista.eato Militar. 	.. 	 . 	 . 

. 	 " 	 300,00 
16.000,00 

Art.3 - Serviro de recurso ao credito aheto, a 

redç6s de verhn.s orçamentarias determinados no Art. 2 

a ap1ic'ço de CR..,17.477,00 por conto do saldo disponivel de 	CR.... 

20.100,00, proveniente do produto da vende de um locomovei perte-

conte a 	ta muoioin1id ade, no exercido de 1948 e a maior arrec- 

õaçao oroveniente de nerte da auot orevista no e.rt. 20 d Consti-

tuiçao Federal (302 sobre a diferenen entre a arrecdaaao do Est- 

do e do municipio), recebida no ms de Janeimo do corrente ano, so 

a rubrfca iReceits  de ex ercicios:anteriorer, ná quntia de C9 

29.954,70. 

Art.4 - Revog'm-se es dioosiç6es em contrario, 

GABLTE DO PREFEITO Mu7TCrpAr, DE TAQ,UARI. 

P IR E F E 1 T 0.: 



E$TADO DO RO -ANOE DO SUL. 
PMFEITURA MUNIOIP4L DE TAQIjAp 

LEI N2 5, de 28-4-949. 

Abre uni credito uplenientn.r 
ec.ncelq dot'qno orinien - 
tsria, 

Prudncio Frnklin dos Reis, Prefeito Tuni- 

cipal de TaquarL 	 - 
Faço sher, em cumijriinento no Artigo 52, inciso 

II, ds Lei Orgnic do iunicirio, que o Poder Legis1tivo decre - 

tou e eu sanciOnO a seguinte lei : 

Art. 12 - 	aberto o crcdito suplenient?r de CR50.000,00, para a 

tender as desoezas segif ntes 

Pessoal de Óhr-as 	.......... .CR'42.700,00 

8.81.3 - Psr cobe-tura despezas cordo calçadas 

1oc'1 & distrito de Inhandava ....... " 7.300,00 
O50,000 

Art.22 	E cancelada a. verba orçrnentria seguinte: 

8.82.2 - Verba or aquisiço cio um cnminho . . . 50.000,00 

Art.3- Revogar -se as d1.srosiç6e em contrrio. 

GABIbETE DO PREFEITO LUITICIPAL DE TÁQJJARI. 

FREF 2 I T O 



1 
ESTADO DO R4 C e ANDE DO 5U. 

PREFEITURA MUNÍ PL DE TAQUMI 

LI Nil 59, de 28-4-949 

Res trhel ece  aó. distrito de 
Irihandva a antigo denomi-
noao de !BoIn  Retiro" 
crescida das pa1evrsd Slu 

Prudncio Franklin dos Reis, Prefeito Municipal de 

TaquarÍ. 
Fa90 saer, em cumorimento dos disDosto nô art. 52, 

inciso II, da Lei Orgnic do TMunicipio, que o Poder Legislativo 

aprovou e eu sanciono a seguinte lei 

Art.1 - 	restabelecida ao dis-tritb de Inhandava a antigr dÕo 

minao de "Bom Retiro , acrescid 	das palas tO  Sul" 

pass'ndo ento e denominar-se 	Retirod Sul". 

krt.22 	Revogam-se as dispQsie em contrrio. 

GABINETE DO PRF'ITCO MUNICIPAL DE TAQUARI. 
1, 

PEFEI T O 



ESTADO DO RO G-ArDE 00 SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI 

LEI N2 GO, de 29-4 949. 

Abre um crdito epecia1, reduz d 
taqoes orcarnent - rias e anlica par 
te dó saddisoonivel do exercici 
de 1948. 

Prudncio Frnhklin dos .Ris, Prefeito ?Junicipal de Ta- 

quarí. 
Faço saber, em cupinrimnto do disposto no artigo 52, in 

ciso II, d Lei organica do Muricipio, que o Poder Leisiativo d 

cretou creu sanciono a seguinte lei : 

Art.1 -É aberto u' crditoespecia1 de )R53.528,00, par aten 

der as despezas seguintes: 

8.29.4 - Assistencia a indigentes 	..... 	 . . 	 .0 	C78,00 

8.63.2 - Aquisiço de medidores 	.......... .C.040,00 

8-63.4 - Verba para custear a energia eletrica 

fornecid 	pela 	SETAL 	. 	 . 	 ........ 51.040,00 

8.63.4 - Taxa de fisa1isaç0, 	assistencie 

tecnica 	e 	este.tistica. 	. 	. 	 ..... . . " 	 1.385 3 00 

8.82.1 - 	Pessoal 	de 	Óbrs 	• 	... ..... .. . ." 	 725 9 00 
54.56Y,00 

Art. 2- o reduzidos pela frma abaixo indicada, as seguintes 

dotçes onmentries 

8.02.0 TAjuda de custos a viagens do Prefeito . 1.040,00 

8'.04.4 .Si1spenso da Lei 0rçamentria 	- 321,00 

8.63.1 - Mec.nico eletriciste extranumerrioen- 
saiistapndrao 	9. 	. 	 ........... 1.558,00 

8.63.1 - 	Pessoal 	de 	Óbras 	............. 400,00 

8.63.3 - 0100 corribustivel, 	lubrificante,estopa . . 	 . 	 50.000,00 

8.88.4 -Ilum.naço pihlica vila de Paverama . 	 . .. 	 209,00 
53,528,00 

Art. 3-Servira de recurso ao credio aberto, 	as 
reduçoes de verbis orcrmentris determinedas no art.2 

e a apliceçao de C1.040,00, 	por conto do saldodisponivel de 
Cf20, 109, 00, proveniente do nrod.uto da renda do locomovei par te 
cente a este mmicinaiidade, 	cuja aiienaçao foi efetunde no e- 
xercici•o de 1948. 
Art.4-Revoge.m-se ae disrosiçoee em contrario. 

GABI STE DO PRFIT0 UI0IPAL DE TAQ.IJAI. 

P P E F E IT 0 



Lei n 61, de 2 de Junho de 1949 

Isenta os mdicos e dvogados re 
sidentes nêste municoio, do pa-
garrento do imposto de Idustrias 
e Brofissoes". 

Prudncio rankiin dos Rej 	Prefeito tunici 

pai de 	aquarÍ. 

FaQo saber em cumprimento, do disposto rio Art. 

52, inciso II, da Lei Orgnica do íunicipio que o Poder Le - 

gisictivo decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art.19 - Sao isentos dos oagreantos do imposto de 

as e ProfisesH,  os mdicps e advogedos residen - 

tes neste: municipio . 

Pareg. inico:- A iiasenqao acima ser a ertir do se -undo se- 

mestre do dorrente ano de 1949, Inclusive. 

Art.2 - 	Re'Vogam-se as disPosiq6es em contrrio. 

GABL'TETE DO PREFEITO UICIPAL DE TAUARI, 2 de Jun 

ho de 1949. 

P R E FEl T O 



ESTADO DO R40 GANOE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI 

ROJ 	LEI 	de / 

Abre um crdito suplementar,reduz 
dotaçes orçanntr las e indica 

conD recurso, arrecadação a maior 

prevista no corrente exercício. 

t'rudnclo Franklln dos Reis,krefeito Municipal de 
Taquarí. 

Faço saber,exn cumprimento do disposto no artigo 

522.,inciso II,da Lei Org&nioa do Munloipio, que o ±o 

der Legislativo decretou e eu sanciono a seguinte lei: 

Art, la.- É aberto o crdito suplementar de 
aR28.714,3o,para atender as despesas seguintes: 

8.13.4 — Ixnpressao de selos municipais 	 OR 	214,30 
8.90.0 — rovavels aposentadorias. 	 u 11.000,00 

8.99.0 — Ab&io familiar concedido na f6rma da lei. 	" 17.500,00 
28.714,30 

Art. 20 — So reduzidas pela fz'ma abaixo 

indicada,as seguintes dotaç6es orçamentrias: 

8.63.0 — Vencimentos do Chefe da Usina. 	 CR 8.800,00 
— Gratificação da parte do Chefe da Usina. 	" 2.200,00 

11.000,00 

es 	 0 

Árt. 3.-Servirao de recurso ao credito abex'= 

to,as reduçes de verbas orçanientr ias determinadas no ar 
tigo 22, e a maior arrecadação proveniente de parte da qu 

ta prevista no artigo 15 § 4. da Constituiçao Federal,re 

rente ao txerciclo de 1948,a ser entregue no corrente ano, 

sob a rubrica "JxercÍcios de,digo Receitas de Exercícios 

.nteriores",ua quantia de OR17.714 1 30. 

Artigo 4.-Revogam-se as disposlç6es em contr= 
rio. 

GABINETE DO k'REFEITO MUNICIlIAL DE TÃQUARÍ, 

i'refeito. 



®R-11 
ESTADO 00 RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI 

PROJETO DE LI n. 63, de 
 

Abre um credito especial,reduz dota 
ç6es orçamentarias e indica,coxi recur 
so,a arrocadaço a maior prevista no 
corrente exercido. 

Prudncio Franklin dos Reis,Prefeito Municipal 
de Taquari. 

Faço saber,em cumprimento do disposto no arte. 

52.,inciso II,da Lei 0rgnica do Município,que o 

poder Legislativo decretoú e eu sanciono a seguinte 

Lei: 

Art. 	aberto o crdito especial de Ct4 

33.596,10,para atender as despsas seguintes: 

8.02.1 - Dirias ao motorista do automovel a ser- 

• viço do_Gabinete do Prefeito. QR* 6.750,00 
8.04.3- AauisiQao de material d 	çxpediQnte. 100 00 
.11.0 - Pdrcentagem aos 	ub-ireIeitos sobre ar- 

recadaço. 1843 20 
8.09.3 - Fardamento. 	 - 126900 
u 	11 	

- Material para limpeza, 420,00 
8.12.1 - orcentagem aos agentes arrecadadores. " 600 1 90 

8.29.4 - Amparo a Maternidade o à Infnoia. 150 50 

8.33.0 - (katffioaçao adiciona], da 	parte e de 
15,xespetivamente,s professoras Maria 

Manoela Martins e Maria Cape10 de Mo 
raia. 11  1.110,00 

8.85.3 - Custeio e conservaço de veículos. 49 50 
8.63.1 - Gratificaç.o ao sr.Dorvalino de 011 

veira ..como cobrador de luz eihrica 

em domicilio e encarregado das liga 

ç6e3,etraço de recibos,etc. 	 u 	4.800,00 
8.63.2 - Aquisiço de medidores. 	 " 14.005,00 
8.82.1 - essoa1 de obras. 	 1 	425,00 
8.82.3 - Material para obras. 	 ti 	55,00 
8.98.4 - Auxílio ao Conjunto de Andores Teatrais 

"ana Voge31 1 ,a ser pago em duas prestaç6es, 

sendo a primeira em 30 de junho e a se 

gunda em 31 do Outubro do corrente ano. 	5.000,00 

8.99.4 - Despsas imprevistas. 	 90.00 
33.596,10 



CM,  
ESTADO 00 RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI 

- Continuação - F1. II.. - 

Irt2. 22. - sao reduzidas pela frma abaixo indica- 

da,as seguintes dotaç6es orçamentrias: 

8.02.0 - Vencimentos do motorista,padx4o 7. 
o 

8.04.0 - Vencimentos do Secretrio,padx4o 23. 

8.29.4 Auxílio e vesturio a escolares pobres. 

8.63.1 - Vencimentos do mecnico-eletricista,ex- 

tranumex'x' io-mensai lata, padro 9. 

8.63.3 - Dlvrsos materiais necessrios às adapta-

ç6es da Usina Municipal à S.E.T.À.L. 

CR* 6.750,00 
u 	3.400,00 

" 	1.500,00 

e 	7.650,50 

_!! 	3.100,00 

22.400,50 

art. 32. - Servirao de recurso ao credito aberto, 

as reduçoes de verbas orçamentarias determinadas xo ar 
tigo 22. e a maior arrecadação proveniente de parte da 

quota prevista no artigo 15, 42. da 0onstltulço Fe 

deral,referente ao exercÍcio de 1948,a ser entregue no 

àorrente ano, sob a rubrica ' 1Recoita3 de ExercÍcios An = 

teriorest t,na quantia de CR11.l95 0 60. 

Art2. 42. - Revogam-se as dlsposiç6es em contrrlo. 

GABINETE DO ±REFE]T0 MtJNICI'AL DE TJARÍ, 

PREFE]TO. 



9, 
ESTADO DO FIO GArJDE DO SUL 

CAMAIA DE VPEADOIS DE TAQUAPI 

Lei  n2 	- 

Modifica os arts. 19 e 20 da Lei. 

0rgnjca do Município de Taquarf 

e extingue a Conísso Representati. 

va. 

Waldomiro Mrcio Perêira, Presidente da C&ara Municipal 

de Taquar: 

Faço saber, no uso da atribuiço que nie confere o art.18, 

n211, da Lei 0rgnica, que o Poder Legislativo decretou e eu pro1go.a seguin 

te Lei: 

't2 12 - Io reformados os aTts. 19 e 20 da Lei Orgnjcs 

do Município de Taquar, que passam a ter, respeotivamente, a seguinte redação: 

£,rt2 19 - À Cmara Municipal funcions 

rã ininterruptamente, reunindo-se, independentemente de convocáço, às primei-

ras terças, quartas e quintas Leiras de cada mas, realizando trez sess6es por 

dia; 

nico - suando mataria de urgncia 

o reclamar, podero ser convocadas sess6es traordinrias, pelo Presidente da 

Omara, um terço (1/3) dos vereadores e pelo Prefeito É 

rt9 20- .à CâmÊm Municipal funciona 
 rã com a presença de 'cinco (5) vereadores. 

at2 22 - Fica extinta a Comisso Representativa da C- 

mara. 

Art9 32 - Revogam-se as disposiç6eseni contrrio. 

/p 



ESTADO DO RiO C., ANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUkRI 1- 

PROJETO-DE- LEINg. 

Isenta a receita sob cdigo 

da taa de % de Ass1stncia e Se 

guraliça Social(caridadej. 

Prudncio Fï'anlclin dos Reis,Prefelto Municipal de Taquarí. 

Faço saber,em cumprinntb d.o disposto no artigo 52.,inc1 

80 II,da Lei Orgnica do Município,que o Poder Legislativo de= 

cretou e eu sanciono a seiinte Lei: 

Ax't. l.-i isento da contribiço de 5% da Ta= 

xa de Assistncia e Segurança Social(caridade) a receita ex = 

traordinria,sob cdigo 6.20.0 (Contribuiç6es Divrsas). 

Artg. 2w-A presente lei entrrs em vig6r a par 

tfr de l. de junho do corrente ano. 

Art. 3.-Revogam-se as disposiç6es em contrario. 

GiiBflErE DO PREFEITO L'UNIOIiL DE TAÇLR, 

I'REFEITO. 



ESTADO 00 f40 3-A.)E DO SUl. 

?REFETURA MUNICIPAL DE TAQUARI 

LTI 	9• 	E 	e 2°-7-949. 

Institui o }eredo Livre, re ci-
dae de Taquari. 

Prudrc.. o 'r"2Ii dos 1is, Prr to uric°1, do 

ri. 

Fa'o sor, er e .nro"l- o do dispoto "o at. 522 incluso 

TI, -19 Lei Crri c' do 	i cf o, ''e o Poder Lo 	lati vo j oc'o- 

to'3 	Lei: 

Art. 1. - Co"' o 2i' 	'sciUtarq 	 Je"io cid"- 

de o cons'ro lo ort' li', 'rrt9s, 	ei .os, etc., fic' i"st t'xi 1 0 

o T'ercado Li""'o 'o1 - e olJe. 

krt.. 2 - O erce:io Livre furcioer o locl e 

Art.  

'vl"" enecs ""re nse f'". 

Art. 4° - A '- cr 4 	o 'or  

ta"to o v' io", 	P oc 	 'e 	Prefoitur, ln "lOol"- 

tos nosto.2 

Ai4 t. 5fl - Dur'"rto o ''"'o je, trs s"os, sor o'erc-

do Lvr" ins-nto .o qJ.m 1 o' 	«ro"fo. 

P.rt. 6 - Jst" 10 "e 	nublic"díi "o • 0r""1. 10c91, o"- 

t.r"do —ed °t"o"t or' v 	rovor"'s sd 

ri o. 

(A"T'T" DC PFI?C "TTCIPAL D'. ATTA'T, 22 de Ju-

ho de 1949. 



ESTACO DO FdO C-ADE 00 SUL. 
PREFETURA MUN!OIPAL DE TAQUARI 

LEI n. 	, de 

Abre um crédito especial e reduz 

dotaç6es orçamentarias. 

Prudncio iranklin dos Reis,Prefeito i&inicipal de 

Taquar, 

Faço saber,em cumprimento do disposto no art.52, 

inciso II,da Lei Orgnica do unicipio, que o Poder Legis-

1ativo decretou o eu sanciono a seguInte lei: 

- 	aberto o crdito especial de CR.. 

46.1240 80, para atender as despsas seguintes: 

8,02.1 — Gratificação ao amanuense do 2.distrito,á 

razão de CR250,00 mensais,a contar de julho 

a dezembro do corrente ano. 	 CF 1.500,00 

8.09.0 — Gratificação pol' serviços extraordinrios ao 

continio,a contar de 29 de abril a dezembro 

do corrente ano. 

8.33.0 - Gratificação adicional de 15% o 25% às pro-

fessoras seguintes: 

Alzira Kern- 15% s/CR225,00, correspondentes 

aos mses de janeiro a dezembro de 1948 e 15% 

s/CR00,00 a contar de janeiro a dezembro de 

1949. 	 VR 

andída Luiza de Souza- 15% s/CR150,00 e 

CR,300,00, idem idem idern idem idem 

Maria Leocadia dos Santos- 15% s/C225,00 

e s/CR00,00, idem idem 	idem 	idem. 

Joana Junqueira riiartins- 15% s/CR.150,00 e 

S?CR300,00, idem 	idem 	idem 	id. • 

IJaria Qarolina Caetano de Azevedo- 155o s/OR. 

150,00, correspondente ao periodo de i.rço a 

dezembro de 1948 e'R300,00,a contar de janei-

ro a dezembro do corrente ano. 	 CR 

Ondina de Oliveira Paula- 15% s/R150,00, cor-

respondentes aos mses de janeiro a dezembro 

do 1948 e s/CR)300, 00, a contar de janeiro a der 

zenibro de 1949. 	 CR 

Olina Vargas Pacheco- 15% s/CR450,00  e s/OR. 

300,00, idem 	idem 	idem 	i3m 	ideni 

Carolina Rasa da Silva- 15% s/CR150,00 e 

CR.,300,00, idem 	idem 	idem idem 	idem 

Ana Aurra 3itencourt- 15% s/C150,00, corres-

poiidente ao periodo de 1.de janeiro a 21 de fe- 

2.855 0 00 

45,00 

80,00 

945,00 

810,00 

765,00 

810,00 

810,00 

810,00 



ESTADO 00 4O G-ANDE 00 5UL 

PREFEITURA MUNI lPL DE TAQUAR 

Coitin'aqo de fis. 	I. 

fevereiro de 1948 o 25 	s/CR Èa50,00,referentes ao po- 

nodo de 22 de fevereiro a 31 de dezembro de 1948 e 

s/GR.300,00,a contar de janeiro a dezembro de 1949. CR 	1.324,60 
8.63.4 — Verbapara custear o fornecimento de energia oltri- 

ca pela S.A. Extrativa Tanino de Accia,a contar de 

junho a agSsto do corrente ano. ' 32.557,80 
8963.2 — Idem para pagarneno de um contador trif.sico 380/220 ' 	l.18,40 

46.124,80 

So reduzidas pela forma abaixo mdi- 
cada, as seguintbs dotaç6es 	orçamentrias: 

6.02.0 — Ajuda de custo e diárias ao Prefeito, quando em via- 
geni a serviço do 	unicipio. CR 	1.000,00 

8.04.0 — Secret.rio, padraó 23 ' 	 5.100,00 
8.04.4 — Impresso da Lei Orcamentaría 1.879,00 
8.33.2 — Aquisiçao de mate'iaJ. escolar 3.000,00 
8.33.3 — AquisiQo de znateï'ia1 didtico 408,00 
8.63,1 — Pessoal de abras 1.500,00 
8.63.3 — Consertos e conservaçg.o do motor " 	 15.000,00 
8.88.4 — fluminaç.p ptb1ica da cidade if 	2.637,80 
8.80.0 

— Enoarregdo Gerai,padrao 9. " 	 3.400,00 
8.81.1 — Zelador das ruas 4e Irihandava,padrao 4. " 	 2.400000 
8.82.1 — C.omissn1o,extranumerio-mensalista,padro' 7. ti 	3.000,00 
8.821 — Extranumer..rio-mersa11sta,padrao 6. ' 	 2.800,00 
8.99.1 — Dix'ias ao funcio.a1ismo " 	 1.500,00 
8.99.4 — Festas Cívicas 

" 	 1.500,00 
8.99.4 — Recepção e hospedgeni de autoridades " 	 1.000,00 

CRÇ46.124, 80 

Art. U — Servirão de recu.so ao crédito abrto, as 
reduç6es de vorbasorçamentrias determinadas no artigo 2. 

Art. 4 — Revogam-se as disposiç6es em contrarip. 

Is 

GABINETE DO PRFEIT0 MEJNIC IPAL DE TAQUARÍ, 

Prefeito. 



ESTADO 00 R40 G-ANJE DO 5 
flZEITURA MUNICIPAL DE TAQU 

LEI NÈ 68 de 25-8-9. 

Destina o barraco em que 
foi realizada a qxposiqao 
aro-industria1 a instala 
çao do Mercado Livre. - 

Prudncio Franklin dos Reis, Prefeito Municipal de - 

Taquarí, no us'o das atribuiç6es que lhe confere o artigo 52 , 

inciso II, da Lei. Orgnica do Munic{pio, faço saber que o Po-

der Legislativo decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 

rt.l2 - Fica destinado, a instalaço do Mercado Livre nesta 

cidade, o barraco em que foi realizada a exposiço 

agro-Industrial por ocasio das comemoraçes do centenrio da 
1 

emancipaçao polit1ca do Municipio e que se acha instalado no-

pt10 do G.E. '1 Pereira Coruja*  desta cidade, barraco esse que, 

demolido, devera. ser reconstruido em local escolhido pela Pre-

feitura. 

- Revogam-se as disposiç6os em contrrio. 

GABINETE DO PREFEITO MU1IICIPAL DE TAUARf. 

P R E F E IT O 



EsTADO DO Rfo GRANDE 00 SUL 
mis* MUNICIPAL DE TAQUAR$ 

LEI N, 169 de 27- 10-949. 

Abre um crdito especial e 

aponta, como recurso, a ar-

recadaço a maior. 

P'idnc10 Framk1in dos Reis,Prefeito Municipal 

de Taquari'. 

Fao saber, em cumprimento do disnosto no artigo 

522., inciso II, da Lei 0rginica do Municipio, que o Poder 

Leg1slatvo decretou e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 12 - 	aherto o credito especial de CR$30.000,00, para 

atner a despsa seguinte: 

8.93.2.- Verba para atender o pagamento de materiais, empre- 

gados na construço de Pavilhes para as comemora-

çes do 12 Critenrio da MunicipalizaQo de Taquar{......... 

CR$30, 000,001 

Art. 22 - Servira de recurso para aobertura do crdito a qu 

serefere o arte 12.  a arrecadaço a maior que se 

verificar no corrente exercÍcio. 

Art2. 32 - Rvogam-se as disposiçes em contrario. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICiPAL DE TA1JARI. 

PREFEITO 



XJtI W4 70 ,do 27-10-949. 

Fan Xn do flola, 'oroito trn1c ip1 
40 rt~L 
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conrr1o. 

•4 r 	t•rrro rflhICIPt1. Di Tàfl.1, 

cicxo. 



- 	 OGDEQOUL 

EPRE liRA MUNICIPAL 
DE TAQUARI 

Lei 	de 

ttirxgueos cargos de 1otoriata,padro 7 e 
iarredo-Oera1 de Cbras e Viaço,padro 

9. 	 - 

Prudncio 1?£~', an#lln doe Reia,Preie.ito Mu.nicip1 de Ta 

uar 

Faço saber, enz cumpÇ'ilnento do disposto no arte. 52, inci= 

so II,da Lei Crgnica do Muz.icípio,-ouo o Poder Legislativo de= 

cretou e eu sanciono a 	tiinte.lei: 

Ar.t9.. 12. - 	 e4lntos os seguintes cargos de func.o= 

narioa municipais: 

Morista , padrao •' 

iparregado-Gera1 de Oas e Viaço,padro 9. 

1t2., 22..- -Revogams8e*s dísposiçBes em contrr1o. 

GAB.flETK DO PIEFEI2O MtrNIG IPAL DE TAQUBI, 

Prefeito. 



STAD0 00 RIO 3- ANDE 00 5UL 
!REFEII1JRA MUNICIPAL OE TAQUARJ  

de L E 1 N 2 	DE  

Altera a lei n2 42, de 28-12-948, 

que cria a Taxa de Rodagio, na par-

te referente ao lançamento e arre-

cadaço. 

.Prudcio Frariklin dos Rèis, Prefeito Municipal de 

TaquarL 

Faço saber, em cumprimento do disposto no artigo 522, 

inciso I, da Lei Orgnica do Município, que o poder Legisla-

tivó decretou eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 19 - O artigo sexto da. Lei n2 42 de 28-12-1949, 

passara a teria redaço seguinte: 

A arrcadaço da Taxa de Rodagio, ser realizada at 

31 de março decada ano, devendo o pagamento ser feito na sde 

do distrito emque residir o contribuinte. 

Árt. 29 -O artigo 7R e seu paragrafo 3, passaro a 

ter respetivaménte,a seguinte redaço. 

Aoscoritribu1ntes que possuam areas ate 10 hectares 

facultado o pagamento da Taxa de Rodagio em serviços ao niu-

nicpio, na rao de or420,00 p0 dia. O pagamento em serviços 

devoro ser prestados at 31 de março da cada ano, sob pena de 

ficar o contribuinte incurso na sanço do paragrafo unico do - 

artigo sexto. 

Art. 32 -Esta lei entrara em vigor a 12 de janeiro de 

1950, revogadas as disposiçes em contrario. 

Gabinte do Prefeito Municipal de Taqar, 

Prudncio Franklid dos Reis-Prefeito. 

, 

A Sua Excia. o Senhor Waidomiro Mordo Pereira 

M.D. Presidente da Cmara Municipal de Vereadores-L 



T 00 00 io 3RANOE 00 SUL. 
MINICIPAL. DE TAQUARI 

LEI N 2 	de 

Concede ao 5erninrio Sa-. 
fico Sao Francisco desta 
cidade, dispensa do pagas-
mento de parte dá energia 
eletrica fornecida. 

Prudncio F'anlin dos Ris,Prefeito Municipal, 

de Taquarf, 

Faço saber, em cumprimento do disposto no art. - 

52, inciso Ii, da Lei Orgnica do Municipio, que o Pder Legis 

lativo decretot e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 19 	concedido ao Sem1nrio Serafico $o Francisco des~ 

ta cidade dispensa do pagamento de 40% do consumo de 

energia e1etrca fornecida pea prefeitura Municipal. 

Art2. 29 Tal dispensa recaira sobre o consumo mensal verifica 

do ficaiid .ho-.êntretanto, obrigado ao pagamento das 

taxas respetivas sobro a importancia efetivamente paga. 

A't.32 - Tal dispensa será contada, já a partir de.ms  de jul.  

lho do corrente ano. 

- Re'vogam-se as disposiços en contrio. 

GABINETE DO BREVITO MUNICIPAL DE TAQUÁRÍ, DE OUTU-

BRO DE 1949. 

p: R E F E 1 T 0 



SAQo 00 s4r- 

1REFEITURt 	
.'ANDE DO5j 

L*1 	/74, de 3-11-949. 

Cria iets c~o de p?G oneO2' 
1 	nicip1, ti$ VOflCie24G e 

emdtne dot*o orqntr. 

Prinklin do Relc, Profdto 
Iun1cipm1 de ?qwil'i. 

Peçe sáberg em o'riutO do dspotto 
flO artigo 524incisO ZI de Lei. OrMca do niei.. 
pio, que o .?Odr Leg. 8isttvo decrotou é en ciono 
* *eguirxte 1e1 

Art9 1* 	o críadoz cole cr.goe de 
pofeecr unt*tpei, com o ~vcnc1mcnto9 mzreadcm  
emiei. 

. o agnto ei4 tntio 
PQI varba OZÇfU3fltRPf a. 

Árt 	ta let entrará e 
• 12 de jsnelro:  de 15O, revogadne as d1poaiçoes 
em eout?arlo. 

•OABT~ Do PREI?O t7NICIPAL mz TA4úXrf
,~ 
 



- 	

v. 
ESTADO DO R40 GANOE DO SUL 

PÉFETURA MUNICPÂL DE TAQUAR 

3- P14- 
Cria nova incidencia nas leis que 
regulam as cobranças do 'timposto 
de Licença. 

Prudticio Franklin dos lTeis, Prefeito Municipal de Taqua- 

ri. 

Faço saber èm cumprimento do disposto no artigo 52, ind 

so II, da Lei Orgnica do Municipio, que o Pider Legistativo de - 

cretou e eu sancono a seguinte Lei: 

Arte. ] - 	crida nas leis que regulam a cobrança do 11 lmposto de 

Licença", a incidencia seguinte: 

Upor  cabeça de gado vacui abatido para industria11zaço sera cobra-

do o imposto d.oCR' 2,00; e por cabea de gado sumo e lanigero - 

para o mesmo f1n ser cobrado o imposto de CR0,60. 

Àrt2 - Esta lei entrda em vigor a partir de lo. de janeiro de 

l95O,revogadas as disposiçes em contrrio. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAUARÍ. 

P R E F E 1 T O 



*_,:~w 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL OE TAQUARI 

LI na 76, de 30-11-949. 

crj ov* tabol<> poro .o 'vt.lo do 
I3O Rttro do 	, roltiv 
lotoçno ctn1z d troioO riria 
c*1i tieidoc. 

.?4&cio P!rink1in doo Roto5  Potoio 
£mtcipo1 dc ?riqnori. 

Pqo nobo?,.c cri iuorito d dtopuzto 
no WUo 20,.inc1ao TI dci Lt O ntoo do tuntotpio 
QflO O pod., LoEiolutZvo docrotou o ou oirnc1no o oo 
Wdnto lot: 

t4rta i . g Dtd 	clw4vottonto pri- 
o vfla tto Bpm Rotto do Sul5. poroji cobr'mço do 

Tooto Toitoriol cobro toronoo rmo oditiccdoc o 
tibolo couioto: 

O torrono do valgr vonul. 
1n1orior a e$.OoO,Oo pau o iripooto da toi oo 
ginto:. 	 ___ 

ri) forz'mio i,rido 	CB 225O 
b) orrono ririo rwodo 	CRj 4400 

4*,,rte 20 m roto lot ontxorri c tgcr 
ri lt do jonoiro do l9SO, rovoodoa rio d1apoitqoco 
cci controrto. 

GABUIM DO VRIpO flICIPAL DS ? u:Í, 



ST NDO 00 R4C 3 ANDE DO 

PIEFEITUR& MUN1CI AL DE TAQUÂffl 

L E 1 N . 77 0  d 	30-11-949. 

AIta a Lei n2 36, de 15-12-948,que 

concede abono fami1ir aos funeion-

rios do 1`1un1ci pio. 

Prudncio Frqnklin dos Reis,Prefelto Yunicipal de - 

Taquar{. 
• Faço seber;em cuaprimento do disDostono artigo 52, inc 

so II, da Lei 0rgnica o Wuricipo, que o Poder Legislativo decre 

tou e eu sanciorio, a seguinte Lei: 	 - 

Art. 12.- O artigo 12 da Lei n2 36, de. 15-12-948, pasFará s ter a 

redsço. seguinte 

A todo 	 em comisso ou efetl.vôe- 

±erc{cio, iiterin, e, isonihi1idade, ou arosentado, aos ext'a-

nurner.rios de qualquer modalidade, mesmo em qualquer casb, quando 

licenciados, com Q  tot1 de sua retrihuiço øu arte dela, e que - 

percebe vantagem à dois mil e quinhentos cnuzeiros, conceder-se, 

mensa1rrtente, um a6no famiflar de quarenta cruzeiros, por filho - 

brasileiro, mehorde i8 1 anos de idade ou incaDaz de trabalhar e qu 

viva na companhia e a expensa. dos Dais ou de quem os tenha sob suà 

guarda, criando-os e educando-os a sua cista. 

A't. 22 - Esta Lei entraa envigor a ] de janeirode 1950, revo-

gadasa disposiçoes em contrario. 

GABINETE DO PRFITO NUr 10 TPAL DE TAQJA.RÍ. 

P R E F E 1I—O 



Pre[eitura Municipal de Taquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

ei n2  78, ae 30 de novembro de 1949. 

"Majora vencimentos de f\incioná 

rios, extingue o artigo 32 

da Lei n2  50, de 28/12/1948, e 

fixa dotaç6es orçamentarias." 

dos Re i! ,  Prefeito Municipal de Tauari. 

rimento do disposto no Artigo 52, inciso II, da Lei 

ue o Poder Legislativo decretou e eu sanciono a se- 

Prudncio Frank1in 

Faço saber, em ct 

0rgnica do Munic{pio, 

guinte Lei: 

Art. 1 2  - S.o majo. 

pais, que passar.o a pe 

discriminativa seguinte 

Designação Cargo 

Secretario 

os vencimentos de diversos funcionrios munici-

os vencimentos de confonnidade com a tabela 11 

Padrão 	Vencim. anuais 

26 	 Cr$ 24.000,00 

Contador 
! 

26 Cr 24.000,00 

Escriturrio 21 Cr$ 18.000,00 

Escriturrio 16 Cr$ 14.400,00 

Extranumerrio-.menalista 15 Cr$ 13.800,00 

Amanuense do 2 2  Distrito 12 Cr$ 12.000,00 

Art. 2 - É extintd o artigo 32  da Lei n 9  50, de 28/12/1948. 

Art. 3 2  - Para ateder as despesas decorrentes da majoraço de vencimen 

tos de que trata o artigo 12,  no exerc{cio de 1950, serão consignados os res 

pectivos crditos na Lei de Orçamento do referido exerc{cio. 

Art. 42 - A presente lei e ! ntrara em vigor em 1 2  de janeiro de 1950, re-

vogadas as disposiçes em contrrio. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 30 de novembro de 1949. 

(Ass.) 

Prefeito Municipal 



LEI n 2 	 de 

ES1ADQ DO RIO GRANDE DO S%.4 
CAMADA DF ~ADOMM M , TAQUAM  

Revoga a lei numero 5, de 23 de Feve-

reiro de 1948, que fixa os subsidios 

dos vereadores. 

WALDO1IE0MCI0 DE9EIRA,  Presidente da Cmara de Veieadores 

de TaqurÍ. 

Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o artigo - 

18 n 11, da Lei Ornica do Municipio, que o Poder Legislativo decre-

tou e eu nromulgo asegunte Lei: 

Art. 1 - Os vereadores passaro a perceber como ajuda de - 

custo, mensalmente, a irnportandia de Cr$650,00,  no mais lhes assis - 

tindo direito a perepqo de dirias e jettons. 

- O presidente, em ra-7o dos encargos decorrentes - 

da funço propria ds, presidencia, percehera ainda, mensalmente, como 

gratificaço, a imDqrtancia de Cr$ 3 00,00. 

§ 	2 - O funcionrio destacado pelo Poder Executivo para 

atender os serviços !de  auxiliar, na Secretarfa da Cmara, perceher, 

mensalmente, como gratificaço, a importancia de Cr$400,00. 

Art. 2 - ara tr direito a ajuda de custo constante do 

artigo 12, devero - ereadores comparecer, no minimo, a um terço 

das sesses ordnris realizadas no mas. 

Art. 32 - revogam-se as disposiçes em contrario. 



ESTADc DQ RO '3HArIDE DO ZUL 
P EEirtiRA MUNICIPAL DE TAQiJÁRI 

L E I N2 8 , de 30-11-1949. 

Majora os .rencimentos d Kir&-

numerrio-mensa1ista-Ze1ador 

das ruas de Bom Retiro do Sul, 

padro 8, correndo tal dirernç 

por verba especificada. 

üdciôoFranklin dos ReisPrefeitoMunicipa-1 de Ta- 

0 

quari. 
Façosaber em cuprimento do dtsposto no artigo 52,in- 

eisa II, da Lei 0rgnic. do MunicÍpio, que o Poder Legislativo 	de- 

cretou e eu sanciono a s9guinte Lei: 

Art. 12 - 	majorao os vencimentos dotranumerrio-mensalista-Ze- 

lador da ruasde Bom Retiro do $ul, padro 8, em CR.... 

2.400,00 anuais pssandoa perceber os vencimentos anuais de CR... 

9.600,00. 
0 

Art. 29 - Tal djferenca correra por verba orQamentaria propria. 

ARt. 32 - Ésta Lei entrara em vigor em 1 de janeiro de 1950 1, re - 

- revogadas as disposioesm ontrrio. 

GABINE1TEj DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI. 

R E F E—T O 



DO RIO GHANDE DO SUL, 

A MUNICIPAL DE TAQUAR 

3-ll-l949. L, 

Concede aluda  de custo ao Sub-Pre-

feito do primeiro distrito quando 

em viagem ao interior, a.serviço do 

municipio, correndo tal despeza por 

- 	 verba esnecificada. 

Prudncio Fijankli9 dos Reis, Prefeito IVJunicipal de Taquarí, 

Faço saber ém cumprimento do dsosto no artgo 52, inciso I 

da Lei 0rica do unicÍpio, que o Poder LegislaÊivo decre-

tou e eu saciono seguinte Lei: 

Art. 12 - 	concedida ajuda de custo de CR2.400,00 anuais ao Sub - 

Prefeito do 12 distrito, quando em yiagem ao interior, a ser- 

• 
viço do uncipio.. 

frt. 22 -(sta Lei entrai)digo Á despeza correrá porverba epecifi- 

cada. 

Art. 3 	sta lei» entrar. eri vigor em 1 de janeiro de 1950, 

gadas as diposiçOBS em contr.rio. 

GABI1ETE DO PJEFETTO LTllTCIPAL DE TAÇUARÍ. 

PEFEIT- 



reãeita ord.inria. 

Art. 	Picani consideradas partes integrantes desta lei os . aneos e as 

tabelas que a acompanham. 

Art 2-5 2- A presente lei entrará em vigor a 12 de janeiro de 1950, revoga-

das as disposiç6es em contrário. 

Gabinete do Preeito Nunicipal de Taquarí, 30 de novembro de 

1.954. 

(as) Prudencio ranklin dos Reis. 
Prefeito Municipal 



Lôi n 282, de 30-11-949. 

"Orça a receita e fixa a Despesa do Munici 

pio para o exercido de 1950". 

>------ 
o 

Prudêncio 'ank1in dos £teis,  Prefeito Municipal de aquarí. 

Paço saber, em cumprimento do disposto no artigo 52 inciso II 

da Lêi Orgânica do Mnicipio, que a Câmara Municipal decretou e eu san-

ciono a seguinte Lâi: 

Art. 1- A receita Gra1 do Municipio para o exercido de 1950 é orçada 

em CR$ 2.07.900 9 00 (dois milh6es setenta e tres mil novecentos 

cruzeiros) a qual será arrecadada de conformidade com a 1egis1aço em vi-

gor e obedecida a seguinte classificaçao: 

Receita Ordinária Tributária. 

Impostos 	 CR$ 472.000 9 00 
Taxas 	 CR$ 547.600 9 00 
Patrimonial 	 CR$ 3.100 9 00 
Industrial 	 CR$ 147.500,00 

Receitas diversas 	1 	
CR$ 740,780,00 

Total da receita ordinária 	 CR$1.910.980,00 

Receita Extraordinária 

Alienaçao de Bens Patrimoniais CR$ 23.500,00 
Cobrança da Divida AtLva CR$ 120.000 9 00 
Contribuiç6es diversas multas CR$ 18.570,00 
Eventuais CR$ 850 9 00 

Total Geral CR$2.073.900 9 00 
Art.2 9- A despesa gera!1 do Município para o exercicio de 1950 e fixada em 

CR$ 2.073.900,00 (dois milhes setenta e três mil novecentos cru- 
zeiros) 	a qual será efetuada de conformidade com a classificaçao seguin- 
te: 

Administração Municipal 

Poder Legislativo Cfl$ 78.600,00 
Poder Executivo CR$ 432.100,00 
Serviços publicos de interesse comum com Estado CR$ 368.830,001 
Serviços publicos municipais CR$ 3ll.520,O0. 
Obras e melhoramentos publicos 	 CR$ 505.200,00 
Dividas 	 CR$ 157.000,00 
Encargos diversos 	 CR$ 220.650 9 00 

Total Geral 
	

CR$ 2.073.900 9 00 
Art. 32.  Pica o Prefeito autorizado a realizar operação de crédito, por ax 

tecipaçao da receita, até a importancia de CR$207.390,00 (duzen-

tos e sete mil trezentos e noventa cruzeiros) ao juro corrente nos Bancos 

para liquidaçao integral dentro do eercicio financeiro e com o produto da 

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



ESTAPO DO RIO G ANDE DO SUL 
PREFEITURb MUNICIP&L DE TAQUAR 

LT D8 W do 22-12-949. 

Autorize o 	Prctctto untcips1 
n tttro da arquldiocose do 

Porto Alogre, itçter'rero, poro - 
fine de ooflútruçeo de ura igreja. 

P*d&ncio ankiiT dos Rale, Preteito tuiitclpni do aquarí, 

iaço saber e cumprinento do dl aposto no etlgo 52 10, Incleo 

XX, do LOl OfliC1fl: do 1!nLclpio, que o. Pod*' LogM1tivo decretou 

e ou siio.iono o saulnte lei: 

Art. 10- § o onh' Pretito 1unle1po1. autorloodo o doar a Vttra da 

nrqutdlocee do P&"tó Alegro, para tine de conetruo do ti-

no igreja, o terrepo sob .ntmero um (1w, óonetonto da Planta do d1v- 

e domnrcaço ds terrenos do unl.ctpio, .tóita pelo agrironar — 

Godofrodo Bblero,, 	12 do Retõ%po do cõrrente 	. 
lp ATt. 2 Q- A area dei dito erren 	de 1.093,50 metros q 	odos, re- 

vertendo io doriinlo do nunloipio n0 cendo utilizado para 

o ttn dettnndo. 

*rt. 5i Rovogan-o es d poeiea en conti4rio. 

okaIn o paro MICIPAI, M TkW ARL 



ESTADO DO RG OANDE 00 $U. 
PEFEITURA MUNCIPÀL DE TA.JA0I 

L31*i. 84, de 2.12.949. 

i* orto sup1.r.ntsl' e 
dot*es orçwntxiu. 

Prudncio .anin dos Reis,PretoLto rnioips1 4* 

o s*b.s• 

 

«w bovto do disposto no arti 
52*0  lxaa1so ZI,da Lei 0ruios 40 *mi0jLpto,qu. o Podsr 
Lii1*tto decretou, eu sanciono a s.z*nts leu 

k abirto o ez'd.ita sup3entw 4. 
CR$26943.5,00,p*rs atender as 445p4.ai setntess 

8.02.5 Custeio e cous.rvsiO do autorvd 08$ 56378,00 
0.09..8 • ?ardst*nto 0 	380000 
8.83.1 Pessoa]. 4. 	*'as 8988,00 
8.82.8 Custeio e coas ..içlo de v.ioulos. ' 	4.636,00 
8.93.4 Verba paz's teMer doapna co. as 00e..ora4Bes 

do 0.utønpio do *nici1o. " 	2.229,60 
D..P$a. Í*evistu " 0.028.40 

25.416,00 

Arti. 2. S1oreduz$4as p3.* tre* *bai 	ia- 
dicads,ss sedtes cassuteriu;diBo e. ,s.uintes c1ote 
9340 0Z9s9flt.ifj.U* 

8.04.5 í» Aquisiçio 4o ast.r&*a  de sxpedisntø CR$ 	1,000,00 
0004.4 Serviços p04*1 0 tonostioo • tol.tf loa *00,00 
8.04.4 - 3ox'nais e Revistei 25000 
842904 Auxilio 0 V.*tU3O e escolares potros ' 	26000,00 
8929.4 Àsparo à Iterui4ad. • A Iritncia ' 	290000 00 
808844 fluninaçio P4uicn 4* 	dad• O 	35800,20 

Aquisiio de t*terlal para ocedio 4. calçados n 	10000,00 

Pessoal de 6trei: 	. 0 	720,00 
8.874 - Aqulsiçio de 	tsrisi para consarvao e 	»ss' 	3.000000 
8.09.0 - 3ubstituiçes regn3.asent*raa ¶ 	1.744,80 

12.435,00 

aio osnoeisdas as ssiints* dteçS.s 

6402.3 R#86rza 4.. anto06vox 	. CTt 	10.000,00 
8.354 - Áquisigio de U*'ó* pare e I3b110tcs . 

cipal. 	.. • 	1.000,00 
- isiio 4e m~ e terrsmentes t, 	20000.00 

ci'4 130000000 



E.TAOO IDÕs4O SUL  . 	 .. 	- 	-. 
PFEITURA MUNICIPAL DE TAQUA 

ti1t4o dø ti.. 1. 	 . 

ArtilHa Bv1i'o 4*. recUrsO o - ør'ódto 

e 	.i*ent*s 4e v*rb. o aentbina e•t.deg 

R.ogeee n d.pea .. .cont 

	

PflWBZO flCXPÃL D3 Q4Rf, .- . . 	- 



$TADO Do - -, 	_, Do StA. 
PREEITIJ. MUNI IP.L 8E TAQUARI 

LÍE Ne5,de 25-12-949. 

Á'ô um crdito espeia1 a z'e 
duz dotaçao or.anntaria. 

J .  

Prud:ncio Fr nkl.in doe Reis,Prefeito inicip81 de 

Taa)larL 
Fo -saber,.ei cumprimento do dieosto no art2,52.., 

inciso II,da Lei )rgnica do .Mmicfpio,que o Poder Le• 
gislativo decretei e-eu sanciono a seguinte lei: 

Ax't.. 19,~ú éberto o crdito espacial de GR...... 

-3.000,00,par'a atder a deepsa seguinte: 

8.,00.0-Ajuda-de-oi9to para oe*'rer &s .de3p5a2 

que seo rotuadas por doiø vereadres, 
que reresntaro a Cmara Municipal •des 
te municlOo.,no -Conóasc Estadual do Ve 
readcres,que será realizado na Cpitai do 
Estado de a 10/12/1949.. 	 CR 34000,00 

Az't2.29- re.uzida,peia frm abaixo indi 
cada,a dotado orçanientria seguinte: 

8.00.0-Ajudas de custoe tjeton&aos  vereadores. ' 	3,1 000,00- 

ArtR. Z. , 1iogam..ae as dspo.siços Or 
contrario. 

- 	. . 	 PREFEI MUNICIPAL DE TÃQUARÍ, 

PREEri0. 



Do 4' 	ANDE 
DO SLJ PREFEITURA 

MUNI IPAL DE TAQUAR 

LEI N. 86,de 2-12-949. 

Â'e um.oiedLto especial • i!óduz 4ota-
çes ozçamerktrta8. 

PlIrudêno 16 pran.in doa Ris,.P2'efeito ManIcípal 
de• ¶Paquaf.. 

Faço sabero em cutrXmento do dispO5tO no•art. 
52*., inciso i,.da LÓS. 0Z'gnica do 1n1oípLo,.que. O 

Póder Legislativo :deceti e eu .sanc1no a aeguin.i 
telei .. 

aterto o c3dito oapeelsl de 

• 43.l00,00,paz. ate d ae despeaa segUintes: 

8.O9.O;-'atie4o poz servios extraordinrios 
ao Coniinno. 	 CR3 20Q00 

8.63.4.Verba 	cuatear o forneci=nto de enor= 
ga .1.trica• pala S..ÁeL.Â.. 	 " 34.500  

8.81.,4..Verba para aoao Institato • 
Aposentadoria e X>~5es dos IMuetririoe ' 2.400,00 

8..98.4-Aux3.i & Banda $anta Cecilia. 5.000,00 
8.98.4.3zIm a Coneao das Cne3as-M1nictpais 

do Rist140 	 1.000,00 

43100 _____-,00  = 

Zeduidsz.,pe1a trn atizo indca 
da,as dQtaçe3 	 jØ$ eeguinteu. 

8.51. 	uisLço de eexfleflteS .8. rCObt 

da lavo ra e da criao. 

8.80.Orredoeral,padro 9. 
8.92. 4-Restitu.ço de Impostos 8 tas. 
S944m1oe de seguros. 
8.99.0..SultitÚiç6ea regulamentares. 
8498.44nutno do a1uguer, da .A.LE. 
8.99. 4tas ÍViOSS 

8.99.4-estaz religiosas 
8.63.2.Aquisiço de um 1ransfOradOP. 
8.63.3-fl1vrecs nater laia neceasZ'ioa. &s adapta- 

&sETAL 

OR28:.283060 y 

4.250,00 
600,00 
433,20 ' 

l.7l5 30', 
200,00 

557,5/ 

820,00 v 

5.318,20 

43.100,00 



- F.s. 2. - 
ESTADO DO RI' 3 NOE DO SUL 
PREFEITURA MUNI IPAL DE TAQUARI 

$e?vhode t'ecu10 ao cdito aber'to,a8 re 

duee de verbas orçannnbriaa deterin~as• no artigo 2.. 

Art•. 42 .4tevo&ar4ae .0 diapoolgões oá .eontxw o... 

INITE 	 DE 

Prefeito. 



LDZ87, do 23-12.949. 

crettta çjplo=tcw o r~ 
dotüón .ouccriü' 

e-.. 	 . 

• 	 •1 

•r. 	 • 

- 	
tÜ. 2C 	o 	 t& zibnt- 

flXCtA,X1O oeiuto o;3e 	rntri 

S2.0.Âju&t. do cu'to odl&lao no rotoitø, 

£1 

e 



7 

8. 63..S-Consertoe o con vao do coter  
7, 

8.82.1-nionua1 iota, pa&4o 6. 
&99.O-Sttues relamentares 

quzuo CO V lason a serkiiço do ttfl2iøiplO 

8.0.0-3abttu140 do P&'otoito. 
8.02. 	tacnto do 0i4m10 

8.02. •3ib-Prefetto doj11. diotrito. 
8.0t.0.8ecretrio,adr 23 
e.o4.o-Icr• iturria,pzro 13. 
8.04.4•itreo da Lo Orçentria 
8.04. ubi ica 	de to otic1ai 
8.0tfica.õ adciona1 do 15% 
8.24.3.rtern1 peza r4tnnça de CC8 vsdioa 
842.4.iAux1io o ve&tT4'io a ea10 pobres 
8.33.0-48 proeaore 	CRO0O 000 a cada um 
8.01.iatço de fomicida 
$.85.3-timanto de n1iai 
8.63.ia.Peseoal do obrai 
.834-!terio1 pwa 1ipoza 

8063.3e.01øo c 	ttl 	ficaito o etoi* 

ORO 1.000000" 
1  3.000,00 
e 

2240,00 v 
e 

o0,00 '--, 
0 	 / 

49700/ 

e 4O0,00' 

e 2.865,00 

0 	397,00 / 
e 

400,(/ 
e. 	150,001 

e 7.974,10" 
IV  3.750,00 
, 3.50O,Qó' 

- 

45.094,6) 

Artø.38orvfro de r'eero io cx'aXto nbcx'~ 

to1  ee reduo5 do exba$ oxi eut !oe dot mnn. - 

do no at2.. 22.0 

t2, 42.- vogwo as d pos.tçes em cont4~ 



Lêi n 2  88, de 29-12-949 

Promulga o Código de.Posturas do 

Nunicipio. 

Pruêncio Pranklin dos Reis, Prefeito Municipal de 

Taquarí. 

Paço saber em cumprimento do disposto no art. 	in- 

ciso II, da Lêi Orgânica do Municipio, que o Poder Legislativo 

decretou e eu promulgo o Código de Posturas do NunlcÍpIOf 

Publique-se, imprima-se e cumpra-se 

Gabinete do Prefeito Municipal de Taquarf. 

! 

Prefeito Municipal. 

' 

11 :N 



! flÜ. 89 • de 29-12-949. 

ftu&1Cio PrnnUn doa Rcie,Prottto vaulttpu 

dó 

 

dc zeouro. eo cxodtto o.ber* 

tZt7? 	CrtçÕ prâtot,p?ovenic!te &. 

mum~o do mas e pa4tétor por conta de tcreeiroe,. * 

fltIL CqfltVtO.. 

1%i'U* .RevoSO o 

trorto. 

O4DXIIE DO PÀ&i?O 2XaipAL. ua ?4.4fif, 



LEX O,9c de 29-12-949. 

Ab110 uzn crdtto oepeiul * nponta,coo reouro, 
parto do .emtento: i!O1amontca. P llco&' e 

- oc*cdflO 

Pz'udnco naniain ,  doe ieiu,PretE.i.to  ?nto1pa1 de 

ço ãàb ~w# .erj cwprImeuto do dtspoto no aPti 
528.,iioteo II,da o1 Org&itca do Lunio1o,uo o Podcr Loz 
giolativo decretou' o ou 43anelo=: a se~te lei: 

Artfl.1.14 aborto o c04dito eap.cial do CRO... 
205OO,00,pora utónder a despea ecgulrte: 

8..82.2-Vrbn px'a l~Icr duae prectaçoe na, coa do 
urna toni'ioladoa, por conta do cuto total do 
c1O39i•.1v5.qo. Ofi202.5000 00 

APt 22 sor'irao do.rocuro para c*bortuz'a do 
crdito a que . SO, retero o arti.o l. : 

) -' PrOdút<> --da oolooao de ap1icac do eon 

tio dono ad&'LeUranintoa P4b11co3",at eeta data,nn 
antta do CR102.5O),00; 

b) - a cecadaçaoa =lor que co ver iticar r. 
corrente oxore Loto. 

soe oe d1poc1ç60e e eonti:&'io. 

- 	 DO pRwMITO íJN±CXPtL DE ?AQUAR, 

Prefeito.. 

1 



ESTADO DO RIO , ANDE DO SUL 
PEEIIURJ MUNICIPAL DE TAQUARI 

LEI 	wa 91 DE 29-12-9490 

Autoriza o Sr. Prereito Municip1 a ven 
der., indepedentemente de concorrenc1 - 
publica, o.materaJ. re2uitante da demo-
liçaO dos pavilhoes ondd se realIzarem 
os tesejos comemorativos d2 primeiro 
øentennri> de munt.oipa1i.Zaçao. 

Prud&iclo Pranklin dos Reis, Prefite !unicipal de ¶aquarf. 

• .. Paço saber em cumprimento do disposto no artigo 	inciso II 

dt Lèt •Orgnica do 	 que o Poder Legislativo decretou e eu 

fszciono a segtiIue Lei: 

o .en1QP Prefeito Lunicipal autorizado a vender, 1ndepeiC  

ente.4. conCorrnc1a pbli.ca, o znatàrial resultante da d 

moltço dos pav1ies conotruidos para realitço dbs festejos come-

d priinirá centenrio de,municipaUzaqo da Paquarí., 

ej*luc10 desta venda o pavtlho onde foi realizada a Ex-

posiçO Ã'ioóia .!unictpal, ia destinado a instaiaçao do 

't1erado Li.vr&'. 

iz't. .2 •- Eevõgnm-se as dispostçes em contrtrio. 

GÃBINE!1E DO PR?EIPO WJNICIPAL DE TAQUAR± 

- 	•P E E F E 1. .T O 



ESTADO DO R40 3ANOE DO SUL 

PEFEI1URA MUNiCIPAL DE TAQUARI 

L E 1 N2 92, de 10-1-1950. 

Decreta os feriados re-

ligiosos neste municÍpio. 

Pridncio Franklin doe Reis, Prefeito Tunicipal de 

Taquarí. 

saber,ern cumprimento do disposto no artigo 52, 

inciso II, dsJ, Lei Org&nica do MunicÍpio, que o Poder Legisla-

tivo decretou e eu aancionoa a seguinte Lei: 

Art2. 12.- Sap declarados feriados religiosos, e, como tal ve- 

daflo o trabalho nas atividades privadas, os dias 19 

do Março, 29 de junho, 15 de ag&sto, 1 de. novembro, 8 de dezem-

bro, resetimente consarndos a So 3os, S0 Pedro, Assunço 

de Nossa Serh?m Todos os Santos, Imaculada Conceiço, e, mais 

os das :.sègu1tes, festas religiosas moveis: Ascenço de Jesus 

o Corpo de Ds. 

Art2.22.- Reogam-se as disposiçes em contririo. 

G4BII4ETE DO PFflFEITO !UNICIPAL DE TAQUARÍ. 

Prefeito. 



ESTADO DO RlC 	At'.IDE DO SU 

PREFEITUR 'UNI IPAL DE TAi...d 

LI 1193 de 10-1-1950. 

Concede orazo za ra construcao e 
inete1acao do "Porcado. Livre s' e 
autoriza a ve'da, rediante cono 
corr2ncia adinistrattva, do pa 
vilao onde sorrealizou a Expo,.r  
aino Agro_Induatril, destinado 
a instalaçno do dito rercado Livre. 

PXudcio Prnk1in dos Reis,  Prefito Vnicipa1 de Taqua- 

Paço aber, em cuiiprivento do disposto no artigo 52 1,inot-

so II, 8t Lei Ognicr, do 'unicipio, que o Poder Leg1lntivo do-

cr'otou e ou snciono a segtinto Lei: 

Apt.. 12 	c6ncedido ao Põdor Executivo prato pr' a tnstrlago 

do "Lercado Livre" nesta cid3e, criado pois tal n2 68 

de 25-8-49, at que ertoja o zunic1pio ei, ccndies de construi-

lo e instala-lo & eltura de noaru ci&ido o que venha ofet ivnr.cn 

te trater tais vantagens a popuiço. 

Art.25 - o ehor Prefeito un1cipal nutorizd.o a vender, me- 

diante concorr;ncl& adinistrativa, o material dó rmvi 

lho onde se realizou a Exto1ço A'o Industrial em julho 

ando e destinado postoriorente & instaiço do rorcado Livre em 

nossa cidade. 

Art. 3 — Revogam-ao as disposi.çes em corttrtrio. 

GABInETZ DO PR?I?O 1F1ICrPAL I)E TACUARÍ, 

PREPITO 



ESTADO DO R40 c3APiDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUAR 

Li Na 944e 10-1-1950. 

Prorrogo até $1 do nnrço do 
19509  o prnzo poxo agton-
te do Divido Ati.v e" as 
multas regu1arnentars. 

Prudncio Frank1in dos Reis, Preito !tmicpoi do Pa 

qur. 
Poço sbez or ctmprinonto do dispOStO no artigo 52,in- 

ciso II, do Lei 0rnieo do runielpio, que o Podar Legis1itivo 

decretou e ou snnoian.o o coguinto Lei:. 

Art. 1Q 	prorrogido ot. 31 de orço do 1950, o prazo poro 

pgento da Divida Ptivn som o pamonto ds multes 

reguinznentsres. 

Art. 22 — flevogam-so sa dÍOPOSIQó09 on cdntrrio. 

GABIflTi DO PRPTTO U1CIPAL D pA.t'Aqf. 

PflEPWIO 
* 



ESTADO 	

/a4- • 	. 	
4i - 

D003AND DOSU 	 4 
LEI N2 95, DE 1-2-1950. 

Autorizaa venda de terrenos 
do munlc

,
plo,mediante concor-

rencia publico.. 

Prudncio 	inklln dos Rels,Prefeito !unllpa1 de TaquarL 

Faço saber em cumorirnento do dIsposto no artigo 529,lnclso 

- 	II, da Lei Orgnlca do uniclp1õ, que o Poder Legislativo decretou e ou 

sanciono a seguinte $el: 
o 

Art.1 - o senhor Prefito runicipai autoriosdo a vonder,medlante 

concorr&ncia publica, os terrenos do municipio, constante da 

planta de divlso e demarca oo feIta nele agrim3raor. GOXPT)0 EHL'RS , 

em 12 de seteribo do corrente ano e respetiva mod.iflcao e j  aprovds 

pela Cmara xlunícipal de Vereadores. 

Art.2 - Os preços minimos de venda sero os seguintes: 

I- Terrenos numeros 2,3,4,e 5 1,017,00 (sete cuzeiros)o metro 

quadrado. 

II -Terrenos de numero 6 30, Cr3,00 (troo cruzeiros)o metro 

quadrado. 

trt.3 - Ter preferncIa na compra, por lus1 preço, o que apresentar 

melhor planta do prdio a ser construldo, crItrio do Senhor PrefeIto. 

Prt.42- No será  concedido a uma só pessa maia de troa 3)terienos. 

Art. 52 - o comprador obrigado a edificar sobre cada terreno adquiri-
do, dentro de 12 meses contados ia data que lhe for dada pos- 

se do mesmo, ficando para tal sujeito as determinaçes constantes do 

digo de Posturas ?unicipa1. 

Art.6Q - No cumprindo o disposto no artIgo anterIor, r -'vertor o ter- 

rena ao dominio municipal sem outro anus ao municiplo que a 

simples devo1uço do preço recebido, descontado de io% (dez por cento). 

Art, 72 	facultado ao adquirente o pagamento em troo (3) prestaqes 

iguais, de dois em dais meses, devendo a primeira ser pag no 

ato da assinatura do contrato. 

Par'a'afo unico:- O no pagamento de uma das prestaçes nos prazos pre-

vistos, impliÓa na reciso do contrato, devolvendo a Prefeitura !.unl-

cipal ao promitente comprador a lmportncia já recebida, descontada de 

10% (dez por cento). 



ESTADO DO RIO GANOE DO SUL 

DREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI 

Continuaçao, 

Art. 8 - Nos terrenos de numeros 2,3,4 e 5, smente sern p ernitídn 

construçao inteiramente dfà a1vena.. 

Psragrafo unico:- Nos demais terrenos ser permitida construco do pra-

dios de n'adeira. 

Art.- Revogam-se as disposi'es em contrnro., 

GABINETE DO PREFIO MJ;iCIPAL DE TAfuf1Rf. 

P R F E 1 T O 



EsT,0O 00 	.3 ANiJE 00 JL 

L DE TAQUAK 

LI 112.96 ,de 2-3-950. 

Abre um crdito suplementar • &pont, ooir ecur 
so,arrecadaço a maior. 

Prudncio Pk'ariklin doe Reis,Prefelto Municipal 

de Taqu&í, 

Faç6.3abar,em cumprimento do disposto noarti 
go 529., Inc io II,da Lei OrgnIca do Municipio,que o Poder 
Legislativo decretou e eu sanciono a seguinte 161 :. 

Art2.12. abato o crdito• suplementar de CR$ 
249.800,00,para atender as despsae seguintes: 
C&ligo 8.4.Compromiaaos de eiercíc.ioe anteriores,deoor= 
rentes de deepeaeetuadas com festejos comeratIvos ao 
19. Centenr.io  de MunicIpslieaço., Obras e• Melhoramentos 
Pbiião.e no exercício de 1949. CR*249.800,00 

Art2f 22.-Servir4 de recurso para cobertura 
do crd.ito a que se refere o art2.19. a arrecadado a ma• 
ior que se verificar no corrente .exercíoio. 

Ar t9 • 32 .-Revogamse as disposio8 em con 

trar lo.. 

PREFEITO. 



tsç(_ 

ESTADO DO 4O 3 ANDE DOSUt 
PnEFErnJRA MUNICIPAL DE TAQUAP 

LX Náw 97 , de2-3-950. 

Autoriza o Senhor PreÍeito 1411Micipa1 

a indenizar soe Senhores Lo7ienan-

dte e MÕ 11oiae•s Praia,CR$i3OO por 

p de afArIa efistente na área de 

ferras que os mesmos contrataram von-

der a Unio, para instalaço do Pa-

trenato "Presidente Dutra." 

anklin dos eie, Prefeito Municipol de Taquari. 

Faço IDabor em cumprimento do disposto no artigo 52, inciso 

ii a Lei 	ica do rnicípó, que o Poder Legislativo decretou 

e eu caM1or 	8UInt0 ti: 

Senhor Prefeito Municipal autorizado a pagar aos rw. 

to. Wienandts e Mo Moraes Praia, a indenizaQO do c31,00 

por P19 do acacia existente na arca de terras com a extonso de l6Bo. 

localizadas no lugar denominado "Campo da Palmetra', o contratada 

•sder a Unto, para inta1aco do Patronato Preeldento Datra.. em 

face ia ne.cesstdade de ser procedido o crte antecipado do inato, 

indontzaçZo refeplda no Art. 12 smer.te sera devtda 'ama 

vs reaizada a transaçao das tcrra em queato com a Ilhi-

ao 

 

e para insta1aço do Patronato Presidente tra, 

Âx't. 32 - o Senhor Prefeito municipal autorizado a nomear urna co- 

per's proceder a contagem dos ps de acacias e=laten 

tes na iterida área e que dovero ser cortados de imediato. 

Art4 4 -A despesa decorrente desta lei correi4 por verba a ser 

creada, apos fixada a quantia exata da indenizaçao a sex' 

Art. 52 .Revogsrn-se 8.8 diepos.içoe em contx4r10. 

GABINETIS DO •PREIPO MU?ICIPAL. DB TAQUARÍ. 

PP.FEIO. 



ESTADO 00 Pio 5RANDE DO SUL 

P*EPII1UA MUNICIPAL DE TAQUAR 

LI N a 98 & 1i4o Abril de 1950 

utoio 	oo • Furano Gin 
tio CentennHo de I.Caquarf, 44 i' 
toon eito ~ta øddo, a praçFa 
obo4a, con 62040 z 71000 metron . 

O onde dOvor{a Ce? coiatiuids * 
Pr9rn T1,n0 Vjn, 

Prudzico 	tnk11n d*e Rie, P rito unicipt1 de 

çu9r1, 
Faço co>bGr e G rito do disporto no. ai'tigo &, tn 

cico Ii, do Lei Orgtnicft do flmtcipio, quo o p oi<w 1ogi1ntivo 

decretou e et rone1ozo n taeguinta Li 

AZt lt - 	Senhor Prefitõ lLlnlC&pol mitorIzndo n donr 

dio Ginio• Centento do 	u-i to tito 

nota ci&td, 	 com 62,40 r 71 9 00 etro, o ond* 

er COflt?!*!dc e Pzçe 'ri,t;o V4fl4. 

Arta NEo 	do o tzeno uttiiz 	*oTI dot1nado Ou o*- 

tizt a r%dno tre10 Ce,ten! d 	ruvor- 

teré ele ao j,ctriionLo mmlcíptlw 

- Ro ognce «e diepo,iEos c c.on.trpió, 

abinete do prerolto unieip? da ?nM4, 

Ço de 1950,. 

Pru1n010 Prmk1jn dou nela 
Paroitc iznieipoL 



PROJETO-DE-LEI N.9Lde /JO 

Abro um credito suplementar,reduz e 

cnce1a dotaçoes orçamentarias. 

Prudncio Franklin dos Reis,Prcfeito Municipal 

de TaquarÍ. 
Faço saber, em cumprimento do disposto no art. 

52.,inciso II,da Lei 0rgnioa do Município,que o Poder Le= 

gialativo decretou e eu sanciono a seguinte lei: 

aberto o crdito suplementar de 

52.920,O0,para atender as despsas seguintes: 

Gd.8. 78. 4-Verba pa1a atender compromissos já apurados 

até 1947 o dos exercícios subsequentes 	 OR42.920,00 

Cod.8.32.3-Material para obras 	 " 10.000 1 00 
52. 92D, 00 

seguintes do 

taç6es orçarneitrias: 	
/ 

C&ï.8.02.0-Ajuda de custo ao Sub1Prefeito do l.dis= 

trito,quando em viagem ao int'ior do dllstrito,a 

serviço do runicípio. 	 GR 	400,00 

Cd.8.04.0-Secretrio,padro 26. 	 U 	5.700,00 
9 	8.33.0-54 professores a CR500,00 a caïa um. 	" 	6.300,00 

" 	8.63.-Maquinista da Usina (excodene) 	 9 	8.5003,00 
9 	9 " "-Gratifica.o adicional da 	perto 	 " 	1.500,00 

8.82.1-Extranumerrio-monsa1ista,padr.O 	 2.800,00 

8.82.1-Extranumerfrio-mensa1ista,padro 18,ope 

rador da nto-nive1adora. 	 " 	2.600,00 

9 9 9 

 

11 Extranume1riomensa1ista,paro 8,auxi 

liar do operador da nrto-niveladora. 	" 	 2.400,00 

0 	9 "-Pessoal de Obras. 	 " 10.000,0 

40.200,00 

Art.3.-So canceladas as seguintes 

dota95es orçament.rias: 

Cod.B .63.1-Fogpista, extranurnerir lo-mensal ista,pa= 

drao 5. 	 CR4 7.800,00 

D B.90-0-José Cardoso e Silva Vilanova. 	 4.920,00 

o 	 1272J,O0 

At.4.-Servirao de recurso ao crdi 

to aierto.as reduç6es e cancelamentos deverbas or= 



9 
ESTADO DO f40 3ANDE 

00 SUL 
PSEfEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI  

..Oontinua ao, fi s. II- 

çamentr1as determinadas nos artigos 2.e 3. 

5.-ReV08am-se as d1sposiç5es em 
o 

contrrio. 

GABLNETE DO PREFE]JO MUNICIPAL DE 

TAQUARÍ, 

±'REFEI!IO. 



ETAOO DO FØ ANDE 00 Sul. 
PREFEIT!JRA MUN(CIPAL DE TAQUAIj 

PROTO-DE- LEI N.tbo,de  

/ 	 Abre um crdito especial e aponta, cone recurso ;  
- 	 - 

o produto de opei'açoes de credito e arrecadaçao a 

(yÇ 	
maior. 

Prud&icio Eranklin dos Reis,Prefeito I&inicipal do Taqu.arÍ. 

Faço saber, em cumprimento do disposto no artigo 52.,inci 

so II,da Lei Orgnica do Lunicpio,que o Podei' Legislativo 

decretou e eu sariciono a seguinte lei: 

aberto o cdito especial de OR.... 

188.675,00, sob c6digo 8.82.2,para Integralizar o paga 

nnto por saldo do cu8to total de CR391.175,00 de uma 

moto-niveladora. 

- jrt. 2.-Servfrao do recursos para cobertura 

do crdito a que se refere o  

a)- prodxto de opera.6es de credito ate a 

quentia de CR29.461,20; 

b)-arrecadaç.o a maior que se verificar no 

corrente exerccio,assogui'ado o equilíbrio orçamentrio. 

.art.3.-Revogam-se as disposiç6es em oontr.= 

rio. 

GAB INETE DO PR EFE flO MUNIU IPAL DE TA J AJ Í, 

PREFEITO. 



ESTADO DO RC 	 3E 00 SUL 

S 	 PREFEIT1JRA MUNI IP L OE TAQUAJ 

::• 
•2J4 

LEI N . tol, & 2 

Abre um crdto especial e reduz dota 
çao orçamtaria. 

PrudÇicio Ft'anklin dos Reis,Prefeito Municipal 

de Taquarí. 

Faço saber, em cumprimento do disposto no art. 

52.,inciso II,da Lei Orgnica do Munic{pio,que o Po 

der L.egislátiVo decretou e eu sanciono a seguinte lei: 

Art "W .l k~ .-E aberto o crdito especial de CR... 

4.516,80,para atender as deepiSsas seguintes: 

Cdigo 8.63.3-Divrsos nRteriais de eletricidade. 	aR4. 516,80 

reduzida a seguinte dotação or = 

çamentria: 

Odigo 8.63.3-Consertos e conservação do motor. 

r tg . 3 .u . -Servirá do reour.so para cobertura 

do crdito a que se refere o artigo i.,a redução 

de verba orçamentria det'minada no artigo 2. 

At.4.-Revdgam-se as disposiç6es em contr 

rio. 

GABINETE 3)) PREFEITO hUNICIPAL DE TAQUARI, 

1 

PtEFITO. • 

CR4. 516,80 



,- 	

- 

'tADO 00 R40 A3E 00 SUL 
' 	€I'WRA MUNICIPAL OE TAQUAÍ 

-LEI N .1 o, de 8 	 1 q o. 

Abre um crédito suplementar e reduz do 
taç6es orçamentarias. 

Prudncio Fank1in dos Reis,-Prefeito Municipal de Ta 

quari. 

Faço saber,em cumprimento do disposto no art.52.,in 

cisc II,da Lei 0rgnica do Minicpio,que o Poder Legislati 

vo decretou e eu sanciono a seguinte lei: 

arte. 	aberto o crdito suplementar de CR13.000,00, 

para atender as despsas seguintes: 

Cdigo 8.78.4-Verba para atender compromissos já apurados a 

te 1947 e dos exercícios subsequentes 	 13.000,00 

Art.2.-Sao reduzidas as seguintes dotaç6es orça- 

znentrias: 

Cdigo 8.82.1-Extranumerario-mensalista,padrao 6. 	GRO 5.600,00 

ti 	 8.82.1-Pessoal de Óbras. 

Art.3.-Serviro de recurso ao credito aberto,as 

redúç6es do verbas orçamentrias determinadas no artí 

go 2. 

Art.4.-.Revogam-se as disposiç6es em contr.rio. 

GABLETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARÍ, 

prefeito. 

7.400,00 
tr 	13.000,00 



fr 
ESTADO DO RIO OANOE DO *1. 

o 	 PEFEIflmA MUNICIPAL DE TAQUAI 

L E 1 N2103de(de4950. 

Autoriza a doaço a Mitra da Apquidiocse de 
Porto Alegre, de 2 terrenos altos n/cldade, 
com as areas, de 20376 e 245,m2 46,d re;- 
etivamente, onde se acham 9diflcados os pie-

dios da Igreja Matriz ethirnperlo2 

Prudncio Franklin dos Reis, Prefeito Municipal de Taquari. 

Braço saber em cumprimento do disposto no artigo 522, mci-

ao Ii da Leio Orgnia do Municplo que o Pdor Lagislativo deore-

tou e eu sanciono a souinte Lei: 

Art. 12 - o Senhor Pef eito Municipal autorizado a doar 

. Mitra da Arquidioose de Parto Alegra, dois terrenos altos nes-

ta cidade, eom as areas de 2.376m2  e 245,m2 46,dxn2 respetivamen-

te onde se acham edificados os prdios da Igreja Matriz e Tmperio. 

Art. 22 - Revogam*se as disposiçes em contrr1o. 

GABINETE DO PREFEITO !RJNICIPAL DE TAQUARÍ. 

T b 



ESTADO DO R10 3ANO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUÃR 

LEI Nl04 de28 de julho de 1950. 

Autoriza a doao . Mitra da Arqui-

diocese de PtSrto Alegre, de 1 terre-

no, sito neste municipio, na Vila de 

Bom RetIro do Sul, com a area do 495 

A Cmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu 

Prudncio Franklin dos Reis, Prefeito Municipal Sanciono a 

seguinte lei: 

Art. 12 - o senhor PrefIto Municipal autoriza-

do a doar a Mitra da Arquidiocese de Parto Alegre um terreno 

sito neste municipio, na Vila de Bom Retiro do Sul, com a 

areade 495. 

Art. 22 - Revogam-se as disposiçoes em contrario. 

cABINETE DO PREFEIT0 MUNICIPAL DE TAQ,UARÍ. 

PREFEITO 



( 

f :) 

ESTADO De-' - 
	

OE DO 
PfPETUr 	 E rAqu 

PROJBTO-DE- LEI N.105 9 	de 10-8-950. 

Abre un.crdito suplementar e reduz 
dotaçes orçamLt.rias. 

Frudncio Frankl1n doa Reia,*efeito Municipal 

de Tac1uarí. 
Faço saber, em ou mpr i nuto do d Is posto no ar ti go 

522.,inolao II,da Lei. Orgnica do Município,que o Po 

der Legislativo decretou eu sanciono a seiinte 3ei: 

abertó o crédito suplementar de CR$ 

77.161,00,para atendEr as despsas seguintes: 

C6digo 8.02.1-Dir1as ao motorista do automovel,a sez' 
viço do Gabinete do Prefeito. CR* 4.7059 00 

8.04.4-Impresso da Lei 0rçamentria 30000,00 

8.04.4-Pub1icaço de atos oficiais 1.500,00 

8.04.4-Jornais e Revi atas 60,00 

8.29. 4-Assist&noia & indigtes 3.000,00 

8.63.1-Pessoal de Obras. ti  320000 
ti  8.81.1-Pessoal de Obras " 18.000,00 

8.82.3-Mataria], para Obras. 4.000,00 

8..82.3-Cuteio e conservsço de veículos 15.000 90 
Ii  8.82.3-Cómbustivel e lubrificantes para a mo 

to-nivoladora 	- " 160000,00 
8.78.4-Verba para atender oompromisas j 	a 

purados até 1947 e dos exeroíclas su 

subsequentes 5.300,00 
8.90.0-Dorvajino de Oliveira 10836,00 

8.9910-Substituiçes regulamentares 4.440 9 00 
- Z71L22 

rt92.-3o reduzidas as seguintes dotaçes - 
crçam&itr1as: 	 - 
Código 8.02.0-Ajuda de cuo e dir1as e.o Prefeito, 

cudc »m viagem a serviço do Muxilci= 
pio. 	 OR$ 2.000,00 

8,63.0-Maquíníat 	da Usina (excedente) 400,00 
8.63.0-Catifioao adiciona], da * parte 725,00 

O  8.63. 3-Oleo combustivei,lubrifioante, estopa 
e acessrios. 	 ti  5.000,00 

8.63.3-Consertos e conservaço do motor 	0  12.200,00 
o 8.81.3-Aquisiço de naterial para ccrdo de 

calçadas e sargetas 	 ti  12.635,00 
ti 8.82.1-Pessoa], de Obras. 	 ti  35.000900 

8.87.1-Pesscal de Obras 584,00 

1 
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Cdigo 8.87.3-Aquisiço de material para conservao e 
limpeza. 

8.91.4-Contribuiço à C..A.P. dos Ferroviz'ios e 
dos Serviços ?4icos do Rio (k'aride do 

Sul. 

8.99,4-Festas cívicas. 

8.94.4-Seguro contra Ígo. 

Axt2. 32.-Serviro de recurso ao crdito a. 
berto,a.s reduçes de ve' bas o'çantrias detern.nadas no aZ' 

tigo 22. 

Az't& 42-Revogam-se as dispos1çes em contr 
rio. 

GABINETE DO PREFTITO MUNICIPAL DE TAQUARÍ, 

Prefeito. 

o 

CR* 6.000 1,00 

1 	2.000,00 

ft 

ti 	317.00 
77.161,00 

L 
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IT..-LEI N2. 10 lOde 8 -1950. 

A1e um crédito especial e reduz 
dotaç 6e s orçamentrias. 

.Prud.noio F'ank1iu doa Reis,Prefeito Munioi= 
pa]. de Taquarí 

Faço saber,em cumprimento do disposto no ar 

tigo.52,inciso II,da Lei 0rgnica do Município,que o 
Põdez' Legislativo decretou e éu sanciono a seguinte 

lei: 

Art2.1.- aberto o ord1to especial de CR$ 

4.Ï51,00 ,para atender as despesas seguintes: 

8.6393-Material de eletricidade, destinado a an 
p1.iaço da rde da i1um1naço piblioa 	'CR3.101,00 

8.99.4-Aluguei' da sde da Junta de Alistamento 
Militar. 	 0  1.050,00 

4.lLL,O0 
Ax't9929rSofeduzi4asas seguintesdotaçes ----- === 

8.87.1-Pessoa]. de 0gmentarias: 
	

c4 2.416,00 

8.9494-Seguro contra f6go. 	 35,00 

8.99.4-Festas cívicas 	 H 	 700900 

8.99.4-Reoepço e hospedagem de autoridades 	0  1.000,Q 

4.151,00 

Az'tg.32.-servirao de recurso ao cre= 

dito abex'to,as reduçes de verbas orçarnentri 

as determinadas no artigz 26 

ArtR.49.-Revogám-se as disposiçes 

em oontrz'io. 

GABLNEIE LO PREFEITO MtJNIO]PAL DE TAQU.ARÍ, 

Prefeito, 



BTADO DO RIO GF4ANDE DO G%A. 
IflITURA MUNICIPAL DE TAQUA*1 

LEI N9 107, DE 15  DE 5ETEMBR0 DE1950. 	/ 

Cria o Departamento Municipal de 
Estradas de Rodagem. 

A Cmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu, Prudncio 

Franklin dos Reis, Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei: 

CAPiTULO L 

Do carater e dos fins do Departamento Municipal de Esrdas de 

Rodagem 

ÂRT. 12 -Fica criado o Departamento Municipal de Estradas de 
Rodagem (DMER), diretamente subordinado ao Prefeito 

a com autonomia administrativa e financeira, nostermos da pre-
sente %ei: 

ART. 2.2. -AO DMER compete: 
a)-)proceder aos estudos, para a organiaçao e reviso 

poriodica do Plano Ro'dviario Municipal bem como pro-
ôedar a sistematizaçao e ao aproveitamento das estra-
das de todagem chamdas vicinais; 

bk)-dar execuçao sisteniatica a esse Plano, planeaido e e-
xecutando ou fiecalizando todos os serviços teenicos 
e administrativos, concernentes a estuos, projetos, 
especificaçoes, orçamentos e conservaçao das estra-
das de rodagem Municipais; 

c) -manter atualizado o mapa rodoviario do Municipio; 
exercer a policia de trafégo nas estradas municipais; 
fiscalizar.) os srviços detransporte coletivo de pas-
sageiros e estaçoes todovíarias nas estradas de ro-
dagem municipais, de acordo com legislaçao respetiva; 
ficalizar a coloeaçao de postes, bombas de gasolina, 
anuncios e outras ênstalaçoes de carater partid.ular 
ao longo das estrdas de rodagem municipais, de acor 
do com a logislaçao respetiva; 
manter um serviço permanente de Informaçees sobre 
transportes rodoviario coletivo,de passageirs e 
mercadorias, distancias, 1inerarios, condiçoes tec-
nicas, estado de conservaçao e recursos disporiiveis 
ao longo das estradas municipais; 	- 
submeter a aprovaçao o Departamento Atonomo de Es-
tradas de Rodagem do stad2, por intemedio do Pre-
feito, os planos de opëraçoes de credito ou financia-
mento de qua3,quer natureza, que tiverem de ser aran-
tidos pela cota do MunicipM no Fundo Rodoviarlo Na-
cional; 	 - 

1).- remeter, anualmente, ao Departamento Áunonio de Es-
tradas de Rodagem do stado, por intermedio do Pre-
feito, p9rmenorizado relatorio de suas atividades, 
no exerciioo anterigr, acompanhado de dem9nstraçaes 
da execuçao orçamentaria no r2ferido exerciciot 

j)- facilitar ao Pepartamento Autonomo de Estradas de 
Rodaem do Estado o conhecimento das atividades o-
doviarias do Muicipio, permitindo-lhe verificar a p 
perfeita observancia das condçoes para o recebi-
mento da cota do Fundo Rodoviario Nacional; 

1)- manter-se em constante comunicaçao com o Departamen-
to Autnomo de .Estradas.de Rodagem do Estado, dando-
lhe pleo e imediato conhecimento da situaçao exata 
da viaçao de rodagem municipal, inclusive das leis 

.. 	... 



leis e demais disposiçes que a regulamentem ou vierem a 
regulamentar; 
estimular, por todos os meios habeiá a propaganda da e-
trada do rodagem, dando publicid.ade, nao s6 e suas pro-
prias atividades, como de,estudos sobre a tecnica, econo 
riia e administraçao rodoviarias e demais assuntos relati-. 
tivos ao trafego eri estradas de rodagem; 
adotar asnormas tecnicas de traçado secçao transveisa1 
e faixa de dominio e a classificaqao de estradas, com os 
respetivos trena-tipo de cargas para o calculo de pavimen-
tos, pontes e obras de arte, estabelecidas:polo Departa-
mento Autonomo de Estradks de odagern do -stao; 
adotar a mesma nomeclatura de serviços rodoviarios e, no 
ue for apliáav.è, o mesmo sistema contabil que 1gorar no 
?epartamento Autonomo de Estradas deRodagem do stado; 
observar os dispositivos da legislaçao federal para efeito 
de recebimento do auxilio financeiro correspondente ao Fun-
do Rodoviario Nacional; 
exercer quaisquer outras atividades comDativeis gom as leis 
e tendentes ao desenvolvimento da viaçao rodoviaria. 

CARULO II 

DA ORGANIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO 

ART.32 - O DMER será dirigido, si possivel, financeiramente, por 
um engenheiro civil, nomeado em comissao pelo Prefeito. Enquanto 
corvier a Prefeitura Iunicipal. 
§ uriic.o- o DMER podera ficar,a cargo de pessoa legalmente habili-

tada perante o Conselho Regional de Engenharia e Arqui-
tetura da 8§ Regiao(CREA). 

a) - a nomeaçao do chefe do DMER podera recalp em funciona-
rio da Prefeitura. 

ART. 42 - A Chefia do DMER compete: 
a)- elabõrar e rever, pariodcamente, o Plano Rodovi ano 

Municipal, submetendo-oa aprovaçao do Prefeito em 
primeira Instancia; 

b)- elaborar e submeter a aprovaçao do Prefeito o pi'oga-
ma anual de trabalho e respetivo or(?amento; 

c)- dirigir e fiscalizar a execuçao desse programa de tra-
balho; 

.J d)- Informar ao Prefeito sobre o andamento dos trabalhos 
do DMER e prestr todos os esclarecmentos que lhe fo-
rem solicitados; 

e)- prestar, ao Prefeito, contas pormenorizaaas do empre-
go da receita do DMER; 
-exercer outras atribul.çoes que lhe corem conferidas .pe-
lo Regimento Interno. 

CAPITULO .111 

DA RECEITA DO DJR 

ART. 52 - A receita do DMER será constituida dos seguintes re-
ncursos; 
a cta que couber ao Municipio no Fundo Rodovirio 
Nacional; 
a contrlbuiçao orçamentria do Municiplo; 

e)- o produto da contribuiçao e melhoria o de pedagio ou 
quaisquer taxas, multas ou licenças, co1radas.pelo 
usoderodoviaS municipais ou das respetivas faixas 
de,domini-O; 

d)- crpditos espediais; 
e)- outras rendas que, por sua natureza ou disposiçao es-

pecial, devam competir ao Departamento. 
ART. 6 - Os recursos mencionados no artigo antQrior, recebidos 

por quem de direito, serão depositados em conta espe-
cial do DMER. 

§ nico -A contribui9ao do Municipio, sera .epositada na mesma 
conta bancaria, pr duodCImOs, ate o dia 15 de cada 
mes. 

........ 



ART. 72 	A receita e a despesa do DMER sero contabilizadas,' pe- 
lo serviço de contabilidade existente na Prefeitura. 

CAPITULO IV 

DISPOSIÇOES GERAIS E TRA1SITÓRIAS 

ART. 82 - As dvidas e om1sses desta lei sero resolvidas pelo 
Prefeito. 

ART. 92 - Dentro de 90 dias o Prefeito Baixara o Regimento iii-
terio do DMER. 

ART.lO -. Esta Lei entrara em vigor a partir de 15 de setembro 

de 1950. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAÇUARI. 

PREFEITO 

rA 
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LEI N.10 de 15 de setembro de 1950. 

Abre um crdito suplementar e 

reduz dotaçoes orçamentarias 

Prudnoio FramUin dos kteis,Prefeito Municipal de Ta 

quarí 

Faço saber,em cumprimento do disposto no artigo 52k., 

inciso II,d.a Lei Orgnica do Município,que o Poder Legis 

lativo decretou' e eusanciono a seguinte lei: 

J. 

aberto o erdito suplementar de GR...... 

35.160,00,para atender o pagamento das despaas seguin 
tes: 

Ccdigo 802. 3-Cua teio e conservaçao do automovel 

8.04.3-Aquisiçao de material de expediente 

8.04.4-Jornais e revistas 
ti 	8.82..3-Matsrjal para Obras. 
O 	 8.82.3-Custeio o consorvaç.o de vefouios. 
ti 	 8.82.3-Tratamento de animais 
11 	 8.82.3-Consertos na Moto-niveladora 
0 	 8.78.4-Compromissos de 3ExercIcíos Anteriores 

o 

CR$ 4.000,00 

ti 	2.000000 

160,00 

16.000,00 
ti 	5.000,00 

ti 	1.000,00 
ti 	6.000,00 

-- 1.000,00 

QR 	35.160,00 

Art. 2.-sao reduzidas as seguintes dotaç6os or 
çamentarias: 

Cdigo 8.02.0-Ajuda de custo e dirias ao Prefeito, 
cjiando em viagem a serviço do Municipio QR 	380 0 00 

O 	 8.02.4-Aluguer,  do prdio ocupado pela Sub-1're= 

feitura de Bom Retiro do Sul. 	 ti 	900,00 
ti 	 8.33.3-Aquisiçao de material dids'tico 	 500,00 
ti 	 8.33.4-Aluguer do prédio ocupado pelo G.Esco = 

'ar "Rinc.o de So Jos". 	 ti 	380,00 
ti 	 8.85.3-Custeio o conservaço de vefcuios. 	' 	1.000,00 
Ti 	 8.81 .3-Áquis içao de mudas e ferramentas 	O 	1.000,00 
ti 	8.82.1-Pessoal de Obras 	 " 	28.000,00 
ti 	 8.87.1-Pessoal de Obras 	 ti 	 600000 
ti 	 8.87.3-Aquisiçao de material para conservaço 

e limpeza. 	 ti 	 600,00 
8.74.4-Verba para pamonto de juros,rej = 
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-Continuação, ris • II- 

relativos ao emprestimo "Melhoramentos P = 

bilcos". 

Cdigo 8.99.4-Festas cívicas 

8.99.4-Recep4o e hospedagem de autorI.dades 

Art.3.-Servlrao de recursos ao credito aberto,as re= 

duç6es de ver bas orçamontsrlas determinadas no az'tigo 

2.. 

Art.4.-Revogam-se as disposiçes em contr.rio. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TA.UARI, 

Pr e fel to. 

QR 	800,00 

ti 	500,00 

ti 	500.00 

QR 35.160,00 
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WOOE. LEI N.109 de 15 de setembro de 1950. 

Abre um cidito especial e reduz 

clotaq6es orçamentarias. 

Prudncio Frwaklin dos Reis,Prefqito Municipal de Ta 

quarí 

Faço saber,em cumprimento do disposto no artigo 52. 

inciso II,da Lei 0rgnia do Munic{pio, que' o Poder Legis = 

lativo decretou e eu'sanciono a seguinte lei: 

Artu.lw..-É aberto o credito especial de CR6.065,00, 

p'a atender as despsas seguintes: 

C6dig 8.33.0-Grat1floaço adicional do 15% a dois pro = 

fessorag. 	 CR 	885,00 

C6digo 8.85.2-Verba para aquisiço de uma carrça,des = 

tinada ao serviço do limpeza pibiica. 	 500,00 

Cdiv 8.63.3-Materia1 de eletricidade e outros materi= 

ais,destinados à ampliaço da r&io da i 
- 	a 

.Luminaçao publica 	 " 	4.680,00 - 

CR4 6.065,00 

A1t.2.-sao reduzidas as seguintes dotaçes orça = 

mentarias: 

C&il 	8.00.0 - Ajudas de custo aos vereadores 	 QR 5.200,00 

Cdigo 8.74.4- Verba para pagamento de juros,reiati. = 

vos ao eprostimo "Melhorammtos Pib11 

co a". 	 'E -865.00 

CR$ 6.0650 00 

JWt.3....$erVirao de recursos ao ordito aberto,as 

reduç6es de verbas orçamentriaa determinadas no artigo 
2r. 

Art. 4.-Revogam-se as disposiçes em contrrio. 

GABINETE DO ±'REFE0 MUNICIPAL DE TAQUAEd, 

Prefeito. 
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LEI NÉ 110 ,de 16 de outubro de 1950. 

Abre um crdito especial e aponta, como recurso, 

arrecadação a maior. 

Prudncio snklin cbs Reis,Prefeito Municipal de Taquarf. 

Faço saber,ern cumprimento do disposto no artigo 52.,1n 

ciso II,da Lei Org&nica do Município, que 6 Poder Legislati 

vo decretou e eu sanciono a seguinte lei: 

aberto o crd1to especial de CR45.000,00,pa 

.ra atender a despesa seguinte: 

G&ïigo 8.02.2-Verba çara a aquisiçao de uni prdio e o res= 

petivo terreno com a area superficial de 6945 mtrs2.,loca 

lizado na Vila de Bom Retiro do Sul,para nele funcionar a 

• Sub-Prefeitura do referido distrito... ........ .....CR45.00O,OO 

de recurso para cobertura do crdito 

a que se refere o art2.1. a arrecacçao a maior que se 

Verificar no corrente exercício,assegurado o equilíbrio 

orçanientrio. 

Art.3.-Revogam-se as disposiçes em contrrio. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAUARÍ, 

Prefeito. 
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LEI N2. 111, de2l de dezembro de6950. 

Abre um credito sup1ementar,reduZ 
e cancela dotaçoes orçamentarias. 

/\1 	 P.rudncio Franklin dos Reis,Prefeito Municipal 

\ / 
: 	 de Taquarí 

/ 	 Façõ saber,e1ncumpriment do disposto no arti= 

f 	
go 522.,inói8o II,da Lei Orgariioa do Municipio,que 
o Poder Legislativo decretou e eu sanciono a se = 
guinte lei 

Art2.l2.- aberto o crédito suplementar d2 
CR$56.552,00,para atender ao pagamento das despe= 
sas seguintes: 	 - 

C6digo 8.02.1 — Dirias ao motorista do automovel, a ser 
viço do Gabinete do Prefeito 

8.02.3 - Custoiõ e conservaço do automovel 	" 3.000,00 
8.09.0 	Serviços extaord1n4rios 	 660,00 
8.29.4 — Assistercjà a indigenteq 	 3.316,00 
8.29.4 - Amparo a maternidade e a infancia 	" 4.480 9 00 
8.63.1 — Pessoál de obras 	 " 	450,00 
8.63.3 - Mstria1 de expediente 120,00 
8.82.3 - Custeioe conservaqao dõ vefoulos , 	" 4.900,00 

" .7L 8.78.4 — Verba par3 atender compromisos ja a= 
purados ate 1947 e dos exercicios subse= • 	quntes 	 " 6.520,00 

8.99.4 — Abono familiar concedido na fprma da 
lei 	 23.946 0 00 

8.99.4 — Despesas imprevistas 	 9.000,00 

56.552,00 

Art2.22.-So reduzidas as dotaçes orçamen 
tarjas seguintes: 

8.00.0 — Ajuda de custo aos vereadores 	CR$ 7.785,00 
8.33.0 — Professorado 	 ti 	6.000,00 

ti 	8.51.4 — 4quisiçao de sementes e combate 
as pragas da lavoura e da cria 
çao 	 " 28.509,00 

• 8.82.1 - Pessoal de Obras 	 " 13.758,00 

56.052,00 
't2. 32.-E cancelada a dotaçao orçaen 

tarja seguinte: 

8-24-3 - Material para matança de ces va=CR$ 	500,00 
dio s  

t2. 42.-Serviro do recursos ao cr 
dito aberto, as ieduçoes e cancelamento de 
verbas orçamentarias determinadas nos arti 
gos 22. e 32. 

Art. 52. — Revogam-se as disposiçes 
em contrario. 

Gabinete do Prefeitounic1pa1 de Taquar, 
... 

P1'Af'A1in.. 
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PR0JT0-DE LEI n.112 ,de 21 de dezembro de 1950. 
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Abre um crditoespecia1,rduz 

/ 
	

j ¼#.1flS sj .1. C. •_4. ¼# 	 _l ÇJ •J •_F& 	 •*4LJ AS !.FW. a- 

Prudncio Franklin dos Heis,Prefeito Municipal 
de Taquarí  

Faço saber,2m cumprinBnto,do disposto no arti= 
go 52.,inoiso II,da Lei. Organica do Munlcipio,quo o Poder Legis 
lativo decretou e eu sanciono a seguinte lei: 

Ârt.J.- aterto o crdito especiai de CR1 
14.450,00,para ateiider asdespesw seguintes 

Cdigo 8.93.0 - Abano de Nata]. ao £xnciona1ismo 0k4 9.800,00 
U 	 8.93.1 — Idem 	idem 	idem 	 1 	4.650,00 

14.450,W 

art 2. -Sao reduzidas as seguin-
tes dotaçes o.Lçamentarias: 

Cdigo 8.02.0 - Ajuda de custo e dirias ao Prefeitg, 
- 	quando em viagem a serviço do Munlcl 

PiO 	
1 	

CR 800,00 
ti 	8.04.4 - Conservaao das maquinas de es cr e verT1 	8ei5,00 
II 	8.13.0 - Gatificaço por seviços extraordi 

nar los aos e scr lturarios padr oes. 16 
e 21. 	 " 3.935,00 

8.99.0 - Substituiçes regulamentares 	íf 3.400,00 
8.99.4 — Recepção e hosped.agem de autldades' 4 	450,00 

9.450,00 

rt.,3.-Sao canceladas as seguin = 
tes dotaçôes orçamentarias: 

Õcdigo 8.02.0 - Substituiçao do Prefeito 	 CR 5.000,00 
8.13.4 — Impressao de selos municipais 	" 	2.000,L0 

5.000,00 

considerado parte 1n 
teanto desta lei a tabela discriminativa dos ser 
vidores nrunicipais que a acompanha. 

- erviro de recirsos ao 
ord1to aberto,as reduç6es e cancelamentos determi 
nadas nc ar tigos 2 • e 3. 

Art.6.-Revogam-se as disposiçes 
em eonlzario. 

GABINETE DO PREEIT0 MTJNICIPAL DE TAQUAId, 

z_7  
Prefeito. 

-7 
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T"jj^  DISCRIriIN,1,TIV4 DO FüNCIOtISViO 

CX) NTMPt,4DO COM O 4BÔNO DE NtTi, 

Codigo 
1 

iOME 	DO 	FTJNCION.RIO 1 CtRGO 	UE OCUP IGPTIFIC, Geral 1ç.o CONCE= 

1 DIDÀ 

8.93.0 Clovis azambuja Secretario 300,00 
8,93.0 Liucjo iiena Barreto Sub-Prefeito 300 31 00 
8.93.0 Oleario da Costa Bilhar Idem 300,00' 
8.93.0 Ornelio Cardoso da Silva Idera 300 .9 00- 
8.93.0 Anita riachado Jnqueira Escrjturarjo 300,00' 
8.93.0 Daniel Leonardo Pereira Contfnuo 300,00' 
8.93.0 Luiz Noschang Contador 300,00' 
8.93.0 Liborio Fregapani Consultor Jurfdico 300 5,00' 
8.93.0 Jose Martins Bizarro Tesoureiro 300 3 00. 
8 °3.O Osvaldo pinto Vilanova Escriturário 300,00. 
6 	.0 Jo5o Eduardo Bizarro Idem 300,00 
8.93.0 Juvenal Deoclecio da Cos 

ta Fiscal-lotador 300,00' 
8.93.0 Roberto Cdido da Silva Zelador.de  pragas 300,00' 
8093.0 Sofia da Costa e Silva Inspetor de ensino 300,00. 
8.93.0 Frutuoso de Oliveira Bas 

tos. Sub-prefeito 300,001 

8.93.0 PROFESSORDO 
8.93.0 albertina 	 Machacb  lO0,00 
8.93.0 alzira Kern Idem 100,00 
8.93.0 alzira Portz Idem 100,00. 
8.93.0 ^na aurora Bitencourt Ideni 100,00 
8.93.0 Ana Eulina Gomes Idem 100,00- 
8.93.0 &na Ferreira de Morais Ideru 100 0 00 
8.93.0 Benta Zoe Junqueira Idera 100,00- 
8.93.0 Carnila Reis da Silva Idem 100 3 00 
O Q3.0 Candida de Souza Cunha idern 100,00 
E. 	3.0 Carolina Rosa da Silva Idem 100 5,00 
8.93.0 Clair Feres Bizarro Idem 100,00 
8.93.0 Diva 4luhan Idem 100,00 
8.93.0 Davina Fritz Martins Ideni 100,00 - 
8.93.0 Doralina Rodrigues Sarmentoldem 100,00 - 
8.93.0 Eva Machado de Oliveira Idem 100,00 - 
8.93.0 Uda Conceiço de Oliveiraldem 100 5,00- 
8.93.0 Elsa Labres de Freitas Ideia 100,00 
8.93.0 Elvira i.abres de Freitas iden 100,00. 
8.93.0 En 	raujo da Casta j.eite Idein 100,00 
8.93.0 Irma Leocadia da Silva Ideia 100,00 
8.93.0 Trmanita ^ssis da Silva Idem 100,00 
8.93.0 lara Becker da Silveira Ideia 100,00 '- 
8.93.0 Joana Junqueira Martins Ideia l0O,00 
8.93.0 Jen 	de Oliveira Reis Ideia 100 3 00' 
8.93.0 Luiza 	Lopes Ideia 100,00' 
8.93.0 Lidia Franek Lengler Idem 100,0O 
8.93.0 Lourdes Silveira da Cruz Idein 100,00- 
8.93.0 Marlene Terezinha Hàubert Ideia 100,00 
8.93.0 M'uricia Silveira Junquei 

ra Ideia 100,00 
8.93.0 iaria Cape1.o de Morais Ideia 100,00' 
8.93.0 Maria Carolina 4t.Nascimen 

to Ideia 100,00- 
8.93. O Maria Conceio da Silva Ideia 100,00 

TOTAIS 
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Geral .ÇO CON0 

8.93.0 Liria Teixeira de Carvalho Professor 100,00, 
8.93.0 Maria Leocadia dos Santos Professor 100,00' 
8.93.0 Maria Jovelina de Olivei 

ra Idem 100,00' 
8.93.0 Maria Cardoso de Clu'isto Ideia 100,00» 
8.93.0 Maria Odete Araujo Olivei 

ra Idem 100,00' 
8.93.0 Maria Odete Ramos P6rto lã-em 100,00' 
8.93.0 Maria Manoela Cape10 Car= 

doso lã-em 100 3 00' 
8093.0 maria Francisca de Freitas lã-em 100,00' 
8.93.0 NecL Ferreira da Silva Idem 100,00' 
8 	'3.0 Nibia Garcia Fritz lã-em 100,00' 
L 	5.0 Olina Vargas Pacheco Idera 100,00 
8.93.0 Ondina de Oliveira Pereira Ideia 100,00' 
8493.0 Osvalã-ina Vjlanova Ideia 100,00' 
8.930 Rita Matias da C6sta Ideia 100 9 00v 
8.93.0 Sali p6rto Cardoso Ideia 100,00 
8.93.0 Seinia Ramos P6rto Ideia 100,00' 
6.93.0 Selma Racha de Freitas Ideia 100,00' 
8.93.0 Serenita Conceiç.o F16res 

da 	i1va Ideia 100,00' 
8.93.6 Zila da Silva parto Ideia 100,00' 
8.93.0 Venjlda de Jesus Ferrelra 

prates lã-em 100,00' 
$93,Q Rita de Cassia Oliveira Ideia 100,00' 9.800,00 

EXT.R1NUMffRRIO 5 -MNS.j,I S 

Tk.S: 

9.93.1. Ivo Walter Kern amanuense B8 P q3 • 3 Frederico Rojz.Nascimento Ideia  
13.1 ^dão Junqueira dos Santos .scriturrlo 300,00. 

8.93.1 Ernestino Rolz.Nascimento viecnico-e1etr. 300 3,00. 
8.93.1 Natalfcio Ohlweiler zelador ruas Bom 

Retiro do Sul. 300,00 
8.9311 trtur Roi.dos Santos Zelador-coveiro 300,00- 
8.9a11 Lada iiartins Praia auxiliar J.A.M. 300,00. 
8.93.1 José Francisco de Oliveira Operador Moto-niv1 	300,00' 
8.93.1 Ozorio Rodrigues n.uxiliar do Operad. 

Moto -niveld. 300,00' 
I.RISTS: - 

8.93.1 'buiz Franklin dos Reis diarista oonservaqao 
ruas e estradas 150 9 00' 

8.93.1 &rlíndo Barba Ideia 	ideia 150,00 
8.93.1 £arcolino 5.1,iachado lã-em 	Idem 150 0 00' 
8.93.1 AntSnio pereira do Rosário Ideia 	idem 150,00 
8493.1 Orfelino Pereira Ideia 	idi 150,00' 
8.93.1 .duardo 4. da Silva lã-em 	lã-em 150,00' 
8.93.1 Delfino Vieira lã-em 	lã-em 150,00 
8.93.1 Pedro Antônio da R6sa Ideia 	lã-em 150,00 

8.93.1 Jo.o p6rto Ideia 	ideia 150,00 

8.9341 Dealmo Reis Ideia 	lã-em 150,00 

8.93.1 Dav{ Bastos Iã.em 	lã-em 150,00 

8.93.1 anoe1 Goncalves lã-em 	lã-em 150,00 

8.93.1 .xtSnio Jui1queira dos San= 
tos. lã-em ,motj• 150,00' 4.650,00 

Total 	Geral CR... 	. 	.... 14.ibO,UO 

-Continua- 
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CONTADORI^ D4 PHEFEITUR i,,iUijICIP^u DE TUÁRf, 

de Dezembro d.e 1950. 

VISTO: 

Z44 
Prudencio Frankfln doa,Rèis 

Prefeito. 



Cdigo 8.63.3 

8.85.2 

8.81.3 

t.22.-So reduzidas as seguintes do 
taçes orçamentarias: 	- 

8.63.2 - 	quisiço de medidores CR) 
8.63.3 - Oleo combustivel,lubrificante,estopa e 

acessorios. 
8.81.1 - Pessoal de Obras -Verba para Bom Reti 

ro do Sul.- 
8.81.3 - 	quisiço de material para cordao de 

calçadas e , sargetas 
8.82.1 - 	tranumerario-niensa1ista,padro 18, 

Operador da i&oto-nive1ad.ora 
8.87.1 - pessoal de Obras.- 
8.74.4 - Verba para pagamento de juros,re1ai 

vos ao enrestirao "je1horamentos Publi 
cosi' ti 

8.90.0-- Verba para provaveis aposentadorias 
8.92.4 - Restituiç6es de impostos e taxas 

H 

1, 

n 

fl 

400,00 

3.000,00 

2.932,00 

4.000,00 

500,00 
500,00 

2.102,00 
1.770,00 
1.000,00 

/ 
/-4---t 	) 

00 «4( :0 Do 	. 
EITU$LI MLNIPAL Q 

LL 	tI N-. 113,de 21 de dezembro de 1950. 

/ 	 .bre um crédito esDecial ,reduz 

/ 	 e cancela dotaç6es orçarnentrias 

Prudncio Franklin dos Reis,Prefeito Iunicipa1 
de Taquari 

Faço saber,em cumprimento do d,isosto no artj 
go 52.,inciso II,da Lei Orgallica do Municipio,que o Po 
der te.s1ativo decretou e eu sanciono a seguinte lei: 

rt2. 12.- aberto o crédito especa1 de CR 
16.900,00,para atender o pagamento da despesa seguinte: 

- Materjalde eletricidade e outros materi 
ais destinados à anpliao da rgde da ilu 
minaç.o pblica 	 CR12.688,00 

- Verba para aquisição de uma carroça,des 
tinada ao serviço de limpeza publica. 	11 800,00 

- quisiçao de material para a construç.o 
de um muro em Bom Retiro do Sul.- 	11 2.932,00 

- I,ftateriais para a Justiça Eleitoral 	0 480,00 

16.900,00 

at9. 32.-É cancelada a seguinte dotaç.o 
orçamentaria: 

lt 
	

8.94.4 - Seguro contra acidentes 
	

CRÇ 	696,00 

i.rt2. 42.-3erviro de recursos ao crédito 
aberto,as reduç6es e cancelamento de verbas orça 
mentarias determinadas nos artigos 22. e 32. 

-contini.a. 
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4rt2. 5.-Revogam-se as clisposiçes em contr 

rio. 

GBIT DO PRFITO MUNICIPev.i Mi TU4Rh, 

7- 

- 	 ç4 

Prefeito. 

o 
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CTADDOF 	- 	OOCU4. 
Pctt* MUNICIP -L oE TAQUAflI 

1 
LEI N2. 114 , de 21 do dezembro de 1950. 

'i 	
Abre um crdito especial,rré_ 

/ 	 duz e cancela dotaçoes orça- 
montarias. 

f 
Á 

\, 	Pudxicio Franklin dos Reis, Prefeito Munidpa1 de 

Taquar{. 
FaQo saber, em cumprimento do disposto no artigo 52, 

inciso II, da Lei 0rgniea do Municipío ., que o Poder Legisla-

tivo decretou e eu sanciono a seguinte? Lei: 

Artigo.1.0-2  abrto o crdito especial de CR* 4.100,00 

para atender o pagamento da despsa seguinte: 

Cdigo 8.81.3 — Materiais destinados .construçao de uni 

boeiro rua da Igre.ja, na vila de Bom 
Retiro do Sul. 	 CR3.000.00 

8.81.3 - Material para cordo de c.alçadas, des- 

tinado a Vila de Pavoraina. 	 11OÕ00 

4.100.00 

rt. 22-So reduzidas as seguintes dota- 

çes oi'çernentírias:.. 

C6digo 8.81.1-Pessoal de obras - Verba para Bom 
Retiro do Sul 	 - 	CR$ 3.000,00 

11 	8.81.1-Pessoal de obras - Verba para Pa- 

veraina. 	 " 	1400900 

4.100 .9 00 

Art. 3.- Servjro de recursos ao cr- 

dito aberto,as reduçes ecancelamento de verbas 

orçamentarias determinadas nos artigos 2 e 3. 

Art. 4.-Revogam-se as disposiçes em 
contrario. 

GABINETE ix) PREFEITO MTJ1TICIPAL DE TAQUARÍ, 18 de dezem-

bro de 1950. 

pREFEIT0- 
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EM.NMF 	N2.115,de 21 de dezembto de 1950. 

4bre um crédito especial e re = 
duz dotaç6es orçamentarias 

Prudncio Franklin dos Reis,Prefeito Munici 
pai de Taquari 

Faço saber,ein cumprimento do disposto no ar = 
tigo 522,inciso fl,da Lei Orgxica do Municipio,que o Poder,  
iegis1atïvo decretou e eu sanciono a seguinte lei: 

4rt2. 12-.É aberto o crédito especial de 
CR5.000,00,para atender a despesa seguinte: 

8.93.4 - Verba destinada ao Natal da Criança 
Pobre. 	 CR5.000 3,00 

o .$rt2. 22.-São reduzidas as dotaç6es or 
çamentarias seguintes: 

8.29.4 - Awlio e vestuirio à escolares pobres CR$ 2.000,00 
8.33.3 - Aquisço de material didatico 300,00 
8.81.3 - 	 quisiço de forinicid.a 400,00 
8.63.3 - Consertos e conservação do motor 450,00 
8.99.1 - Diárias ao funcionauismo U 300,00 
8.99.4 - Festas cCvicas 400,00 
8.99.4 - Recepção e hospedagem de autoridades 550,00 
8.99.4 - Festas religiosas 600,00 

5.000,00 

rt2. 32.-5erviro de recursos ao cr 
dito aberto,as redu96es de verbas orçamentarias deter 
minadas no artigo 22. 

rt2. 42-Revogam-se as disposiçes em. 
contrario. 

G4BINETE tO PREFiiITO rUNICIPi DE T34Rf, 

/_____ 
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LEI N9 116 DE21 DE foverero de 195. 

Alterà o artigo 19 da Lei 
n9 95, de 1-2-50. 

Prudncio Franklin dos Reis, Prefeito Municipal de 

Taquarf, 

Faço saber em cumprimento do disposto no artigo 52, 

inciso II, da Lei Orgnica do Município, que o poder Legis-

lativo decretou e eu sanciono .a seguinte lei: 

Art.12- O artigo 1= da Lei n9 95, de 1-2-950, pas-

sa a ter a redaço seguinte: " o senhor Prefeito Municipal 

autorizado a vender em concorrncia p&blica, adinistrativa 

ou particularmente, os terrenos do municipio, constante da 

planta de diviso e demarcaço feita pelo agrimensoP Godofre-

do Elers em 12 de setembro de 1950 e respetiva modificago 

e já aprovada pela Cmara de Vereadores. 

Art.22 - Revogam-se as disposiç6es em contrario. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAUARÍ. 

Prudncio Fanklin dos Reis 

Prefeito Municipal. 



TADQ DC) 	 ANDE DO SUL.  

PflEEjTiMft. Or TAUAnI 

1 N 117 DU 2 de maio de 1951. 

Revoga a resoluçao n,2 108 de 15 
de junho de 1949, que alterou — 
disposto no Art. 118 do Decreto 
Lei n2 251 9  de 28-10-942. 

Prudncio Pranklin dos Reis, Prefeito Muni'cipal de Ta- 

quarf, 	 - 
Faço saber, em cumprimento do dIsposto no artigo 522, 

inciso II, da Lei Orgtnlca do Yunic{pio, que o Poder Legis-

latIvo decretou e eu snnciono a seguinte Lei: 

Art. 12 — ! rbv-oda a reso1uço n2 108, de 15 de junho 

de 1949, da Cxnara 1unIcipaide Vereadoras — 

que alterou disposto no Art, 118 do Decrto-Lei 251, de 28-10-42 9  

isto e, que determinou tossem contadas as horas de servio ex-

traordInrIo efetivsrnente feita Delos tunIoirIoa municipais. 

krt. 29 — ste lei entrr em vigor nesta data, revoa- 

ds as disposiçea em coatrrIo. 

CÂBINETE !X P FEITO MrnICIPAL i)E TPQUlUf, 

(a)Prudncio Franklin dos Reis, 
PREFEITO 
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TADO DO ' 	 DO 

Ík TOJ'Rf 

LEI N2.ii8 , de 2 de maio de 1951. 

Cria o cargo de Diretor de Obras 

26;abre um crdlto especial e reduz e can= 

cola dotaçes crçamentrias. 

Pridnc lo Frnk1 ia d os •fl is, Prefeito . bnic ipal 

de Taquar . 	. .• 	 . 

Faço saber., en cumprimento do diepoato ao artl 

go. 522, Inciso II,da Lei Orgnioa do &inlcipio, que 

o Poder Législativo decretou e eu sanciono a se, 

guinte lei.: 
Art2. 120- criado o cargo de Diretor de Obras, 

dro 28, que passará a dirigir o Departamento Mi 
niciçal de Estradas de Rodagem (DMI),cujo titular 

recebera 08 vencimentos de vinte e quatro mil cru = 

zeiros (CR24.000,00) anuais,a virar de Maio do 

corrente ano. 

Art2.22.-Para atender as despsas do disposto 

no ar t ip 1 • dur &i te o presente exer cíc lo, aber 
to o crditx especial de dezessois mil cruzeiros 

(cR$160000,00). . . . . . 

Art£*52*-É reduzida a seguinte dotaço orçamon 

tria: 
Cd,8.82.3. -. d)Pessoal de Obras 	CR$2.680,00 

Art2. 42..-So canceladas as aeguintos do 

taçes orçamentriaa 

06d.8.82.1 - a)Eranurnorrío-enaaIlsta, 
padrão 6. 	 8.4009 00 
Cd.8.90.0- a)os Cardoso e Silva Vi1a' 

nova. 	 4.920,00 
13.320,00 

Art2.5..Serv1r0 de recursos ao credito aberto 

a redução e cancelamentos de vers determinadcip 

nos artls 32. o 42, 
rt2.62.-Rovogam-so as disposiçes em contrifrlo. 

GABINETE LO PREFEITO ?LJNICIPAL DE TAC3ARÍ 

(a)Pruncio Frankiindos Reis. 
prefeito. 



E5TADO Do RO c3-ANDE 00 qLL 
PUFEITUA MUNCtPAL DE TAQUAPI 

L E 1 N2 119de 8 de junho de 1951. 

Autoriza o Senhor Prefeito Muni-
cipal a vender, Observando odis-
posto na Lei n2 95 de 1-2-50,al--
teradGlem parte pela Lei n2 116 
de 21-2-51, um terreno qo munici-
pio, sito nesta cidade a rua 7 de 
setembro, conuma area sperfici-
ai de 655,2O. 

A Cmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu, 

Prudncio Franklin dos Reis, Prefeito Mn1cipa1, sanciono a 

seguinte Lei: 

Art. 12 - 	o senhor Prefeito Munic1pa, autori- 

zadO a vender, observando o disposto na Lei 95 de 1-2-50, al-

terada em parte pela Lei n2 116 de 21-2-51, em terreno isolado 

de propriedade do municipio, situado nesta cidade com 655,20, 

assim comfrontado: ao Sul, com a rua José Rodrlgues de Castro; 

ao Norte, com terreno de propriedade do Osvaldo Pinto Vilanova; 

ao Lste, com a rua Ga1. Osorio; e oeste, com a rua 7 de setem- 

br o. 
Ar't. 22 - O preço minimó da venda ser de CR.... 

7.000.00. 

Art. 32 - Revogam-se as disposiçes em contr.rio. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Taquar, 

PREFEITO 



$TAOO DO P40 GAN0E 00 V 
PEITURA MUNIC*M. DE 

LEI N2120 de 8 de junho ae 1951.. 

Autoriza o Senhor Prefeito Muni-
cipal avender, ao senhor iYaniel 
Leonardo Pereira, observando O .  

disposto na lei ng 95 de 1-2-50 9, 
alterada em parte pela Lei n2 116 
de 21-2-51 'um terreno sito nesta 
cidade Av.z Dr, Jogo Fessa, com 
urna area superficial de 963,20. 

A Cmara Municipal de Vereadores aprovo, e ou, Prudn-

cio F'rank1in dos Rjs, Prefeito Municipal, sanciono a seguin-

te Lei: 

Art. l - o senhor Prefeito Municipal, autorizado a 

vender ao senhor Daníe1 Leonardo Pereira, observando o dis - 

posto na Lei n2 95 de 1-2-50, alterado em parte pela Lei N 

116 de 21-2-51, um terreno situado nest~a cidade, na 

zea, com a area superficial de 963,201 , onde tem o mesmo, 

construida1  a casa de sua residncia, assIm confrontado: ao 

Norte, com terrernos de propriedade do Dr.Adroaldo Mesquita 

da Costa; ao Sul, com ditos, de Balbino Ferreira gomos; ao 

0'este, com a Avenida t. Joo Pessa, e ao Leste, com terre-

nos de propriedade døDr. Adroaldo Mesquita da Costa. 

Àrt. 2 - O prego minimo delvenda será de CR1.000,00. 

)'t. 3 - Revogam-se as disposiçes em contrario. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 

P R E F E 1 T 0 
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PEFElTURA f* 	:.,, 	- 	TAQUMd 

LEI N2 121  DE 	11 	DE 	julho de 1951. 

Abre um crdio suplementar, reduz e 
cancela dotaçoes orçamentaria e in- 
dica, como recurso, arrecadaçag a ma-. 
lor prevista no corrente exercido. 

A Cmara Municipal de Vereadores aprovou, eeu, 
Prefeito 

/ 

Purcio 
F'ank1in 

) 	
JArtt 

dos Ris, riunicipa1 	40  
i2 

para atenderasdesesas seguintes: 
Codigo 8.02.3 - Custeio e conservaçaodo automovel 	CR$ 4.500,00 

8.02.1 - Diarias ao motorista do automovel 
a servio do Gabinete do Prefeito. 5.600.00 

8.04.3 - "quísiqao material de expediente 1.500.00 
8.04.4 - Publicaça 	de atoa oficiais 500,00 
8.04.4 --Conservaçao  dss maquinas de escrever )1.000,00. 
8-Q4-4 - Jornais e revistas 300,00 
8.09.4 - Agua potavel e gelo 100,00 
8.12.1 Porcentagem aos agentes arrecadadores 5.000,00 
8.29.4 -\Assistencia a indigentes 4.500,00 
8.29.4 - Amparo 	maternidade e a infancia 4.500,00 

ti 8.33.3 - Aquisiçao 	ateria1 diatico 500,00 
8.98.4 - Contribuiço ao D.E. de Estatistica 9.000,00 
8.63.1 - Gratificaçao ao encarregado da co- 

brança e ligaçoes de luz 700,00 
8.63.1 - Pessoal de obras 2000,00 
8.63.2 - Aquisiço de medidores 1.200,00 
8.63.3 - Lampadas para iluminaçao publica 1.000,00 

8.88.4 - Verba para atender o pagamento de 
energia eletrica, fornecida pela 
S.A.E.T.A. 

Op 
15 . 000 11 00 

8.81.1 - Pessoal de obrs, -verba para sde 80.000,00 
8.82.1 - Pessoal de obras 48.000,00 
8.82.3 - Material para Obras 20.000,00 
8.82.3 - Custeio e conservaçao de veiculos 15.000,00 
8-82.3 - Tratamento de arimais 2.000,00 
8.82.3 - Combustivel e lubrificantes para 

a Moto-Niveladora 10.000,00 
8.82.3 - 0ohserbs na moto niveladora 12.000,00 
8.78.4 - Vrba para ateder compromissos 

ja apurados ate 1947 é dos exer- 
cci.os subsequentes 8.000,00 

8.90.0 - Dorvalino de Oliveira 1.836 9 00 
- Vérba paraprovaveis aposentadorias 2.000,00 

4  8.91.4 - Contribuiçao ao Instituto de 
sentadoria 	e Pensoes dos Idustriarios 1.400,00 

8.99.0 - 	ustituiçoeregulamentares .5.100,00 
8.99.4 - Abono familiar concedido na 

forma da lei 14.500,00 
8.99.4 - Despesas imprevistas 5.000,00 

231,736,00 

Art. 22 - 	o reduzidas pela forma da digo - 
aaixo indicadas,as seguintes dota- 
çoes orainentarias 

Codigo 8.02.0 - Ajuda de custo e diarias ao Pre- 
feito, quando em viagem a serviço 
do municipio. 3.200 9 00 

8.07.0 - Gratificaço por serviços extra- 
ordinarios 3.000,00 

.... ....... 
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STAOO Do P1O ANlDk 00 
pREFErnIA MUNICIPAL D5 TA)AI 

continuaçaO.... 

Codigo- 8.139-Grtif1caçes por serviços extraordinarios, 
padroes 16 e 21. 	

1 
CR$ 8.000,00 

8.13.1-Gratifiaqao por serviços extraordinarios 3.300,00 
8.13.4-Impresso deselos municipais 1.065,00 
8.31.3-Aquisiçao de material para cordao de 

calçadas esargetas  10.000,00 
8.82.1-Extranumerario mensalista, padr 	o 8 

auxiliar do operador da moto-niveladora 8.800,00 
8.87.1-Pessoalde obras 71000,00 
8.87.3-Aquisiçao de material para conservaçao 

e limpeza 6.000,00 
8.91.4-Contribuiçao a,C.A.P. dos Ferroviarios e 

dos S,rviços Publicos do Rio Grande do bul 2.301,00 
8.99.4-Recpçao e hospedagem de autoridades 2.000,00 
8.99.4-Festas religiosas 500 9 00 

CR55, 166, 00 

Art. 32 - 	o canceladas pela frma a- 
baixo indicada 	as seguintes dotaçes 
orçamentarias 

Codigo 8.02.4-Aluguer do predio ocupado pela Sub- 
Prefeitura de,Bom Retiro do Sul 2.400,00 

8.33.4 -Alugur do_predo ocupado pelo G.E. 
"Rincao z5a0 Jose 1.200,00 

8.63.0 -Maquinistade Uzina (excedente) 12.000,00 
8.63.0 -Gratificaçao adicion3l de 1/4 parte 3.000,00 
8.63.1 -Fogusta, extranumerario mensalista 

padrao 5. 7.800 3 00 
CR26 .400, 00 

Apt.42 - Servirao 	de recurso oara  
cobertura do credito a que se refere 
o art. 12 

- 	reduçes e cancelamentos de verbas or- 
çamentarias determinadas nos artigos 22 
e 32 

- 	Arrecadaco a maior que se verificar no cor- 
rente 	xerccio, asseuradoo equilibrio or- 
qarnentario. 

Art.52 - Revogam-se as disposiçSes em co.ntr- 
rio. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARÍ. 

L 
R E FEl T0 
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PREPTURA MUNCÍPAL DE TAQUARI 

LEI N2 l2 DE 11 DE julho DE 1951. 

Abre um crdito especieJ e indica, 
corno recurso, arrecadaao s, maior 
prevista no corrente exercicio. 

A Crnara Municipal de Vereadores aprovou, e eu, Prudn-
cio Franklin dos Reis, Prefeito Municipal, sanciono aeeguinte Le: 

Art.12 - 	aberto o crédito especial de CR 69.830 3 00, 
para atender as 9 despozas seguintes: 

Codigo 8.04.4- Impressao 	.do relatorio . 8.000,00 
" 	 8.33.0- Gratificaao adicional 	de 15% a 

professoes. 630,00 
1 	8.38.4- Uontribuiqao para a sopa escolar do 

G. E. tTVinte  de setembro" 800,00 
Idem ao circulo de pais e mestres, 
do G.E."Peteira  Coruja' 1.200,00 

" 	 8.81.0- Gratificaao adicional de 25% ao fim- 
cionario 	Roberto Candido da Silva, 
referente ao periodo de 12 de janeiro 
de 1948 a 31 de dezembro de 19l. 8.400,00 

8.63.3- Materiais destinados 	ampliaçao da 
rede da iurriinaçao publica 8.000,00 

" 	 8.73.4- Amortisaçao de ao1ices do emprestimo 
"Melhoramentos Bublicos". 21.000,00 

' 	 8.92.4- VeTba para indenizar culturasde aca- 
eia em terras destinadas ao Patronato 
Agricola "Preidente D utra tt. 20 9,000,00 

II 	8.99.4- Aluguer do predio ocupado pela Junta 
de Alistamento Militar. 1.800 3 00 

CR69 .830, 00 

4rt. 2.2 - Servir.de recurso para 
cobertuTa d2, credito a que se refere o artigo 12, 
a arr9cadaçao a maior que se verificar no cor'ente 
exercicio, assegurado o equilibrio 	oamentario. 

Art. 39 - Revogam-se as disposiçes 
eni 	contrario. 

ri 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 

1.I) 

P Ii E F EI T O 

r 



1. • , •  - 

@ 

ESTADO oo .C. ANDE DO SUL 

PflEPETURA PUNL-IPAL 13E TQUA 

LEI W2 123 de 11.-de julho de 1951. 

Autoriza a incluso no tempo de 
serviço da Sta. Sofia da Costa 
e Silva, Inspetora bunicipai de 
Ensino, o periodo em que a mes-
ma lecionou particular.. 

A Cinsra )lunicipal de Vereadores aprovou, e eu, 

Prudncio Frank1in dos Reis, Prefeito Municipal,' sanciono a 

seguinte Lei: 

Art. 12 = É o senhor Prefeito Municipal autori-

zado a acrescentar ao tempo de serviço da Inspetora Munici-

pai de Ensino, Stã. Sofia da Costa e Silva, o periodo em que 

lecionou particular, que vai de 12 de março de 1930 3 de 

maio de 1945. 

Art. 22 = Esse tempo ser contadõ para todos os 

efeitos como de efetivo serviço a municipalidade. 

krt. 39 = Revogam-se as disposiçes em contr 

rio. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL D& TAQUARÍ. 

(a) Prudcio FrsnkHn dos Weis. 
PREYEITO 

t 	& 

V\ jÂJ rvd 



$TADO DO R1C -.i ANDE DO cLL 
PÇP*T%A MUNICIPAL DE TAQUAflI 

LEI 1T2 124 de  4  de outubro de 1951. 

Abre um crdio suplementar, reduz e 
cancela dotaçoes orçamentaria e in-
dica, como recurso, arrecadaça9 a ma-
ior prevista no corrente exercicio. 

A Cinara Municipal de Vereadores, aprovou, e, eu, Prudncio 
Franklin• dos Reis, Prefeito lJunicipal, sanciono a seguinte Lei: 

/rt.12 - 	 aberto o crdto supementar de CR144.800,00 para 
atender as despesas_seguintes : 

C6d.8.02.3-a); Custeio e conserva qao do autoimovel .....CR 7.00Q,00 
" 8.04.4-e)jornaiserevistas ..... ................ 	 200,00 
' 8.12.1 - Porcenagens.aso agentes arrecadadores 	4.000 3,00 

8.29.4-b) Assistercia a indigentes. ......... 	3,000,00 
c) Amparo a Maternidade e a infencia 	 2000 9 00 

t  8.63.3-e) Maieria1de expediente 	 300 9 00 
" 8.63.4-a) Verba para atender o pagamente de ener- 

gia eletrica fornecida pela S.A.E.T.A 	15.000,00 
" 8-81.1-b) Pes ã oà1 decobrs-B;--verbà 	n4de ...... 	12.000,00 
" 

 

8.82.1-d) Pessoal de obras 	 ......55.000,00 
" 8.82.3-a)Materia1paaobras ................. 	10,000,00 
8 .82.3-b) Custeio e conservaçao de veiculos 	 16.000,00 

c)Tratamentodeanimais ................. 500.00 
" 8.78.4 - Verba para atender compromissos. ja a- 

purados ate 1947 e dos exercícios 
subsequentes . . . . . . . . . . .............. . . . . 	 4.300 3 00 

" 8.99.4-b) Abono fmi1ier concedido na forma da lei... 9.500,00 
" 8.99.4 	-Despsasimorevistas 	.... .......... .......6.000,00 

144.800,00 

Art. 22 -So reduzidas pela frma abaixo indicada, 
as seguintes dotaçoes orçamentarias: 

Co.8.02.0 - Vencimentos do Sub-Prefeito do 12  dist.. 	700,00 
!? 8.02.0-c) Ajuda de custo ao Sub-Prefeito do 12 

distrito, quando em viagem ao Interior 
do distrito, a serviço do município...... 	i4OO)Q00 

" 8.02.0-b) Amanuense extranumerario mensalista, 
padrao7,do32distrito 	 750,00. 

" 8.80.0 - Diretor de obras, padrao 26 . ............ 10.000,00 
" 8.78.4 - Verba para 	gamento de juros relati- 

vos ao emprestmo "Melhoramentos Pubis"... 3.945 3 00 

15.795,00 

Art. 32 -  É cancelada a seguinte dotaqo orça- 	-- 

mentar ia: 
C&1. 8.04.4a Impr 	oddarLei0rçmentr±a 	.... CR 41500,00 

Art. 42-- Serviro de recursos para cobertura do c-* 	 -• 

credito a que se refere o artigo 1 
Reduçao e cce1amentos de verbas or- 
çamentarias determinadas nos artigos 
22 e 32. 
Arrcadaçao s maior que se verificar no corente exer-
cicicio, 	seurdo o equilíbrio orçamentario. 

A't.52 - Revogarn-ee as dispoiçoes em contrario. 

GABINETE DO PRFEIT0 M TIPAB DE TAQIJARÍ, 

2  ~. 

- 	 PREFEI9.-V 



ESTADo 00 R40 G-Ar-iOE 00 SUL 

PREFEITURA MUNIGIPAL aE TAQUAd 

LEI N2 125 de 4 de outihro de 1951. 

Abre um crdito especial 	reduz- 
dotaçoes orqamentaris 	indiea,co- 
mo recurso, arrecadaçso,a maior pre-
vista no corrente exercido. 

A Cmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu, Prudncio 

F'ank1in dos Reis, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei : 

Art. 19 = É aberto o crdito especial de CR27.900,00 para 

atender as despesas seguintes 

Cdigo 8.13.0= Gratificaço ao Tesoureiro, padro 23, relativo ao 

periodo 1 de janeiro 19 31 de dezembro de 1951.... 

................................. CR 3.600,00 

Cidigo 8.33.4 = Aluguer do prdio ocupado pela au- 
la municipal localizada em 
a contar de 12 de janeiro de 1948 a 
31 de dezembro de 1951 . ............ 	2.400,00 

Código 8.33.4 = Idem idem idem idem,idem localizada 
eni Fall 9  do silva Joget,a con 
tar de i de janeiro de 1950 a 31 de 
dezembrode 1951 ...................... 	400 9 00 

Cdgo 8.63.3 = Materiais destindos,a amp1iaço da 
rede de iluniinaçao publica ........... 20.000,00 

Cdigo 8.73.4 = Amortizaço de ap&lic9s do empres- 
timo "Melhoramentos Publicos" .......1.500,00 

27.900,00 
Art. 2 - 	S'0 reduzidas pela frma abaixo in- 

dicada,.as eguirites dotaçoes orça- 
mentarias. 

Cdgo 8.02.0 Sub-Prefeito do 12  distrito ....... 	2.100,00 

8.33.0 a) 54.professores a CR309,00 cada 
um 

•1 	.7.500,00 

ti 	 8.63.3= c) Consertos e conservao do motor16.800,00 

CR 	26,400,00 

Art. 3 2  = Serviro de recurso para co-
bertura do credito a que se refere o 
artigo 12 as reduçoes de verbas or- 
çamentarias determinadas no artigo 

22 e a areecadaçao a maior que se ve-
rificar no corrente exercido, asse-
gurado o equilibrio orçamentrio. 

Art. 4 = Revogam-se as disposiçes 80 contrario. 
A 

GABINETE DO PREFEITO DICIPAL DE TAQJTAI, 

PREFEIT 



LEI N9 12& de 5 de dezembro de 951. 

Cria incidencia na receita do 
'"Imposto de Licença"r 

Á Cmara Municipal de Vereadores no uso das atribui 

es legais que lhe confere o srtigo 18, incho VI da Lei - 

Ornica do Municipio, aprovou e eu, Prudencio Frenklin dos 

Reis, Prefeito unicipal, sanciono a seguinte Lei,: 

Àrt. 12 = Cria a seguinte iricidncia na receita do 

Imposto de Licença: 

IndivÍduo ou firma, vindo de outros municipios, que 
o 

vender quaisquer espcie de bebidas ........... CR500,OO. 

Art.12= Esta lei entrai4 em vigor a 12 de janeiro de 1952, 

revogadas as disposiçes em conti4rio. 



LEI N2 127 de 5 de deZembro  de 1951. 

Majora incidencias da receita do 
"Imposto de Licença". 

A Cmara Municipal de Vereadores no uso das atri-

buiç&es legais que lhe confere o artigo ia, inciso VYda Lei 

0rgnica do Munic{pio, aprovou e eu Prudeneio Franklin dos 

Reis, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 12 = Majora as seguintes incidenclas da re-

ceita do "Imposto de Licença".. 

k) Viajante ou representante comercial, que en-

trega mercadórias no ató, deRi20,00 para CR$ ..... 500 9 00. 

1) Idem, Idem boiibons, cararneos etc, de Cu.... 

120 ,9 00.... 	para CR4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240,00 

.Art. 22 = Ésta Lei entrara em vigor a 12 de 	anei- 

ro de 1952, revogadas as disposies em contrario. 



Lei ng 128 de 5 de dezembro de 1.951. 

Revoga aLei NQC,1 de 2 de !juiiho de 

1949,. que isenta osmediccs e advogados 

residentes neste municipio, do pagamentc 

do impostO de "Industrias e Profisses". 

À Cms7ra Municipal de Vereadores, no uso das atribuiç& 

legais que lhe confere o art.io  18, incio VI ,  da Lei. Orgânica 

• 

	

	do Municipiõ, aproVOu, e eu, Prudncio Pranklin dos Reis, Pre- 

feito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 10= Fica revogada a Lei N61, de .2 de junho de 

- 	1949, que isenta os médicos e advogados residentes neste Muni- 

ci.pio, do pagamento do imposto de "Industria e Profiss6es" 

• 

	

	 • Art. 2 9 = Esta Lei entraré em vigor a partir de 1 

de janeiro,  revogadas as disposiç6es em contr.r.io . 

Gabinete do Prefeito Municipal de Tauari. 

(as) Prudêncio Pranklin dos Reis. 
PREFEITO 



STADODO 	 NDEOO. 
PAEFEITtJRA , '. i 	L uE TAQUAJd 

LEI N2 129 de 28 de dezembro de 1951. 

Abre um crdito,espec ia]. e reduz, do-
taçoes orçamentar ias. 

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu, 

aeis, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei : 

Art. 12 = Ê aberto o crdito especial de CR...... 12 2 650,00 

para atender a despesa seguinte: 

8.04.4 4 Impresso do Relatorio ............ 	5.000,00 

Cdigo 8.33.4 = Aluguer da salaocupada pela aula mu-
nicipal de "Beira do Rio",12 distri-
to, correspondente aoperiodo de 1R1950 

31 dedezernbrõ de 1951, a razao de CR4.. 
30,00 mensal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	720,00 

" 	Idem, idei idei Santa Cruz, corres- 
pondente ao periodo de 12 de janeiro' 
a 31 de dezembro de 1951................ 	360 9 00 

8.63.3 = Reforma de urna bicicleta da Uzina Ele_ 
trica Municipal . . . .. . ...... . .. . . . . . . . .. 	874 9 40 

ti 	8.81.3 = Material para obras ..................... 	880,00 

8.87.4 = Construço de muros no parque Zeferino 
Brasll,nestacidade.................... 2.580;0 

ti 	8.99.4 = 1 espsas.efetuadas com o serviço da 
Justiça]eitora1... .... ................ 2.235.10 

12.650,00 

.Art. 22 = So reduzidas as seguintes dotaçes orçament.rias. 

Codigo 8.80.0 = Diretor de Obras, padrao 26.......... 	6.000 9 00 

8.91.4 = Contribuiçoes ao Instituto de Previd.en- 
cia do Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	1 • 500, 00 

ti 	8.91.4 = Idem a C.A.P. dos Feroviarios e dos 
Serviços Publicos do R..do$ Sul......., 	100,00 

Ii 	8.94.4 = Seguro contra fogo .................... 	100,00 

II 	8.92.4 = Restituiçes de impostos e taxas........ 	1.300,00 

li 

	

	8.99.4 = Festas cívicas . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . • . . . • 1.300,00 

8.99.4 = Recpçao e hospedagem de autobidades ..•.. 1.000 0 00 

ii 	8.63.3 = Materiais destlnad9s a iampliaçao da re- 
deda iluminaçao publica ................ 1.350,00 

12.650,00 



TA0O DO 	 NDE 00 IIJ 
PEEITURA MUNICIPAL DE TAQUAM 

Ax't. 39 = Serviro de recurso para cobertura do crdito de que 

trata o apt. 12 0, as reduçes oonstantes do at. 22. 

krt. 42 = Revogam-se as disposiçes em contrario. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI 

(a) frudencio Franklin dos R0j3 

PREFEITO 



LEI N 	130 de 	28 	de dezembro de 1951. 

Abre um crdito , sup1ementar e reduz do-
taçoes orçamentarias. 

A Cmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu, Prudêncio 

Franklin dos Reis, Prefeito Municipa,sanc1ono a seguinte Lei: 

Art. 12 	aberto o crdto suplementar de CR98.082,90, 

para atender o pagamento das despesas seguintes: 

C&iigo 8.02.3= Custeio e conservaçabdo automovel .... CR5.500,00 

8.04.3= Aquisiçao de material de expediente ...." 550,00 

8.12.1= Porcentagem aos agentes arrecadadores..." 600 9 00 

ti  8.29.4= Ass1stncia a indigentes 	............." 1.100,00 

8.29.4= Amparo a Maternidade e a infancia ..... ti 1.500,00 

" 8.63.1= Psssoalde0bras......................" 300,00. 

9  8.63.3= Censertos e conservaçao do motor...... 	ii  1.90,00 

8.63.4= Verba para atendero pagamento de ener- 
gia eletrica fornecida pela S.A.E.T.A. 	•! 21.000,00 

ti  8.82.1=Pessoaldeobras...................... 30,722 3,90 

1,  8.82.3= Material para Obras................... 4.350 1 00 

ii  8.82.3= Custeio e oonservaçao de veiculos ..... 10.200,00 

ti  8.82.3= Consortosna Moto-niveladora ........... 9.850 1,00 

ii  8.78.4= Verba paa atender compromissos ja apu- 
rados ate 1947 e tos exercidos subse. 
quentes ............ . . . . . . . . . .... .••.... . 4.100,00 

ti  8.91.4= Contribulçaô ao Instituto de Aposenta- 
doria e Pensoes dos 	Irtdustriarios....... 650,00 

ti  Substituiçes regulamentares ............ 200 9 00 

9  8.99.1- Dír ias ao funcioa1ismo 	................ 730,00 

ti  8.99.4= Despesas 	imprevistas 	.................... 4.800,00 

98.082,90 

Ait. 22 = 3o reduzidas as seguintes dotaçes 
- 	orçamentarias: 



8TAOO 00 RO 	'DE DO 3U.. 
TAOUM4 

Cdigo 8.00.0 = Ajuda de custo aos vereadores ........ CR 14.380,00 

ti 	8.02.0 = Subsidios e representaço do Prefeito .. 	2.160,00 

8.02.0 = Ajuda de custo e diarias ao Prefeito, quan- 
do em viagem a serviço do Municiplo...,. 	500,00 

8.02.3 = Substituiço do Prefeito . . ................ 	830,00 

8.02.1 = Marias ao Motorista do autornovel, a 
serviço do gabinete do Prefeito........... 	800,00 

8.02.0 = Sub-Prefeito do 12 distrito .............. 	700,00 

8.02.0 = Ajuda decusto ao Sub_Prefeito dõ 1 
distrito, quando em viagem ao into-, 
nor' do distrito a serviço do Munici- 
pio •*••*•e••••.••..•..•. •••••. 	 100,00 

ti  8.02.0 = Sub-Prefeito dos 11,111 e IV distritos .....1.720,00 

8.02.3= Tratamento de 	animais 	..................... 287 1 00 

8,04.0 = Secretario padrao 26 	....................... 3.000,00 

9  8.04.4 = Serviços postal fonografico e telegrafico . 300.00 

ti 8.09.0 Gratificaço por serviços extraordinarios 1.250,00 

9  8.07.0 Gratifioaço por serviços extraordinarios . 1.657,90 

ti 8.12.0 = Fiscal-lotador padro 16 	................. 360 Í 00  

8.13.0 = Gratificações por sêrviços extraordiiaarios 
aos escriturarios, padrao 16 e 21 ........ 2.000,00 

9  8.13.1 = Gratificaço por serviços extraordins'rios 330,00 

9  8.07.0 = Consultor JurÍdico padro 23 	............. 10600 9,00 

8.24.3 = Material para matança de ces vadios .... 400,00 

8.33.2 = Aquislçao de material escolar ........... 2.400,00 

851.4 = Aquisiço de sarnentos e combate 	s pra- 
gas da lavoura e da criaçao ............ 30,440,00 

9  8.63.2 aquísição de Medidores 	................. 1.680,00 

8.63.3 = Oleo combustivel, lubrificantes, estopa e 
ao e s s or io s 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 00, 00 

ti  8.63.3 = Lmpadas para i1uininaçso piib1iea ....... 100 0 00 

8.81.1 = Pessoal de obras-Verba para Bom Retiro 11.000,00 

8.81.3 = Aquisiço de material para cordao de 
calçadas 	e 	sargetas 	................... 6.000 9 00 

8.82.3 = Combustivel e lubrificantes para a moto- 
-niveladora 	. .. .. . ... . .. . . . . •.. .. . . .. ... 8.000 9 00 

ti  8.37.1=Pessoalde obras 	....................... 1.800,00 



eSTACO Do 	 4DE DO $U 
PUIIfl*A uUNI.-L DE TAQUAd 

C&ligo 8.87.3 = A*uisiçsTo de material para conservaao á um- 
p za •• ............ 	•••..*•• CR1.680,00 

8.63.3 = Materiais dsti13ados à anipl1aço da ride 
da iluminaçao publica- ................ 	2.008 9 00 

98.082,90 

Art. 32 - Servirsio de recurso para cober- 

tura do que trata o art. 19 as reduçes 

constantes do art. 22. 

Aa't. 42 = Revogam-se as disposiços em contrário. 

GABETE DO PREFEITO MUNICIPAL DA TAQUARÍ. 

(a) Prudencio Franklin dos Reis 

PREFEITO 

4_. 



aSrAoo 00 F( : ArIDE co suL 
'$EFErnJA MUNClFAL DE TAQUA*I 

LEI Ng. 131 de 28 de dezembro de 1951. 

Auioriza adoar a Associaçaon Rra1. 
de Taquar{, um tõrreno pertencente n 

ao Munielpio, para nele ser construido 
sua sde social. 

Prudéncio Franklin dos Reis, Prefeito Municipal de Taquar.. 

FaQo saber, em cumprimento do disposto no artigo 529., mci-

se II, da Lei Organicado MunicÍpio, que o Poder Legislativo doere-

tou e eu sanciono a seguinte Lei : 

Ayt. 12 = o senhor Prefeito Municipal, autorizado a doar 

a As800iaçao Rural de Taquari, um terreno sqto nesta cidade, a rua 

Mal,]Doodoro, esquina Gal. Ganabarro, com a area superficial de 

623m,100t8 . (seiscentos e vinte o tres metros quadrados e dez cen-

timetros). 

Axt. 2 2  =No sendo, o terreno, utilizado para a construÇa 

da sde da referidaf.  Associaço de Classe, reverterá o mesmo ao 

patrimonio do municÍpio. 

Art. 32 = Revogam-se as disposiçes em contrario. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAUAR 

(a) Prudenclo frankl in dos R0j8 

P RE F E T T O 



a 
STAOQ DO fRIO a--ANDE DO 

0REFEITJR MUNIcIpAL DE TAQUA1 

LEI N2 132de28 de dezembro de 1951. 

Autoriza o senhor Prefeito Municipal, 
a vender ao. senhor Ido IYrebmer., ter- 

reno pertencente, ao Munic.pio, sito 
na vila de Bom Retiro  do Sul. 

Prudéncio FrLiklin dos Reia,Prefeito Municipal de Taquari. 

Faço saber, emoitprimonto do disposto no artigo 52, mci- 

0 II, da Lei Orgânica do Municipio, que o Poder Legilativo decre- 

tou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Artigo 12 = É o senhor Prefeito Municipal, autorizado a 

vender ao senhor Id Dreer, residente em Boii Retiro do SulV um 

terreno coma area superficial de 120ni2 (cento e vinte metros qua-

drados) sito naquele vila, fazendo divisa c6m um terreno de pro-

priedade do referido senhor. 

A't. 2 = O preço da venda, sera de CR7.00 (sete cru-

zeiros para cada metro quadrado) 

Art. 39 =nRevogani-se as disposiçes em contario. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAUARI. 

(a) Prudencio Frnk1j.ri dsei 

PREFEITO 

A 



	

£$T.&IDO Do 	 •NDE 00 SUL  
I*REFEITURA LUr4ICíPAL QE TAQUMI 

LEI Nl33de 	28 	de dezembro de 1951. 

Majora em cr109,00, mensais, os 
vencimentos do professorado muni 
cipal, a partir de janeiro de 152. 

Prudncio Fank1iri dos Reis, prefeito Municipal de Ta- 

quari, 

Faço saber, em cunprimento do disposto nOa artigo 52, 

nc1so II, da Lei Org.nica do MunicÍpio, que o Poder Legislativo de-

cretou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 12 = Sero Majorados em cR*lOO,OO ménsais, os ven-

cimentos do professorado Municipal, 	contar de janeiro de 1952. 

't 22 = Serviz4 de recurdo pa aamento do aumento 

citado no artigo 12 desta lei, a verba de CR80.000,00, constante 

no orçamento para o exercício de 1952, dstinad.a a um futuro reajus-

tainento ao funcionalismo municipal. 

Art. 3 = Revogam-se as disposiçes em contrrio. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Taquari, 

(a) Prudencio Franklin dos Reis 

P r e f e i t o 



ESTADO DO - 	 JE 00 IJ? 
*EFE(T%JRA MUNI 	DE TAQUA 

LEI N9 134 de 28 de dezembro de 1951. 

Concede moratoria até 30 de 
dezembro do corrente exer-
cicio. 

A Cmara Municipal de Vereadores, aprovou, e eu, - 

Prudéricio Frariklin dos Reis, Prefeito Municipal, sanciono a 

seguinte Lei: 

Art. lo. E conoedida moratoria até 30 de dezem-

bro do corrente exercÍcio aos contribuintes em divÍda ativa 

para com a Fazenda Municipal, com iseno de multas durante 

o periodo em aeço, bem como Impostos e Taxas do corrente 

exercido. 

Art. 2@ = Revogam-se as disposioes em comtrrio. 

G.ABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUAR± 

(a) Prudencio Franklin dos Reis - 

PR E F E ITO 



Li n 2  1,V5 de 28 de dezembro de 1951. 

tOrça  a Receita e fixa a Despesa do Municipio 

paro o exereicio de 1952. 

Prudgncio Frank1in. dos teis,  Prefeito Municipal de Taquarí. 

Faço saber que o poder Legislativo decretou, e eu sanciono 

a seguinte Lei: 

Art-1 2- A receita geral do Municipio, para o exercicio de 

1952, 6 orçada em CR$ 2.175.000,00) Dois milh6es e cento e setenta e - 

cinco mil cruzeiros) a qual será arrecadada de conformidade com a legis-

iaçao em vigor e obedecida a seguinte e1assificaço: 

Receita Ordinaria: 

Tributária: 

Impostos 

Taxas 

Patrimonial 

Industrial 

Rer~ eitas Diversas 
Total da Receita Ordinária 

Receita Extraordinária: 

A1ienaço de bens Patrimoniais 

Cobrança da Divida Ativa 

Receita de exereicios anteriores 

Contribuiçao Diversas 

Multas 

Eventuais 

Total Geral:  

5 10.500,00 

566.000,00 

3.250,00 

200.000,00 

- 43.111,10 
1.822.861,10 

15.000,00 

300.000,00 

35.000,00 

2.138.90 

OR$ 2.175.000,00 - - 

Art 9 _2 2_ A Despesa Geral do Municipio para o exercido de 

1952, 	fixada em CR$ 2.175.000,00. (Dois milh6es cento e setenta e cinco 

mil cruzeiros ), a qual será efetuada de conformidade com a c1assificaçio 

seguinte: 

Administraço Municipal: 

Poder Legislativo 

Poder Executivo 

Total da Despesa com a Administraçao Municipal 

Serviços Publicos de interesse comum e/Estado 

Serviços Publicos Municipais 

Obras e Melhoramentos Pu.blicos 

Dividas 

Encargos Diversos 

Total Geral  

78,900 400 

441.525,00 

520.125,00 

388.720,00 

291.220,00 

506.000,00 

136.000,00 

332.935,00 
CR$ 	2.175.000,00 



Art9-.32- E o Prefeito autorizado a realizar operaç6es de 

cr4ditos por antecipaço da Receita, atd a import.ncia de duzentos e 

dezesete mil e quinhentos cruzeiros (CR217.500,00), ao juro corrente 

nos Bancos, para liquidação integral dentro do exercicio financeiro com 

o produto da receita ordinária. 

Art-4 2 - So considerados partes integrantes desta lêi os 

anexos e as ta1Dlas que a acomDanham. 

Art2-5- A presente Lêi entrará em vig6r a 1 9  de janeiro 

de 1952, revogadas as disposiç6es em contrário. 

Gabinete do Prefeito IIunicipal de Taquarí. 

(Ass). Prudencio Frank1in dos Reis 

Prefeito. 



LEI Nfl36 de 9 de janeiro de 1952 

Concede Anistia Fiscal 

Alvaro Haubert, Prefeito Municipal de Taquari. 

Faqo saber que a Câmara de Vereadores decretou, e eu. 

sanciono a seguinte Lei: 

Art2 - 12 - Fica concedido plena anistia Fiscal, com 

dispensa de multa e juros de mora, aos tributos que, em Divi-

da Ativa, forem recolhidos aos cofres municipais até 31 de mar 

ço de 1952. 

Àrt2 - 22 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicaçao, revogadas as dispos1çes em contrario. 

Gabinete do 'rereito Municipal de Taquari, 

(as) Alvaro Haubert)- Prefeito 



L1 U W? 4o20 do f~~ro do 1952 

Autoriza rv1co nia 1v1da Àtivc. 

Av1,o ffuert, Prefeito !imieXpo do ?nqinz4. 

Pago oabei que a 	ora do Vooaoroe docrottu, 

o, ou oaieiono a aeg3inte Loi t 

£rtB.12. plac o poder RzeeuUvo autoizc.Lo a 

/fozer uo revioo orn1 no DIvida Ative do Iuntoipio, oz 

oo devedores nno1vtvaie, 

Z7ti*o -• Esta rovizo 4evoL4 oata2' OQnC1I14Q 

/ .0t4 30 do rt1 de 1852, o doe bonofieindoc dever& noz' 

mot14o, ate 18 de i*eio do rori ano, ua re1a0 i 

tirnicÍpotÇ q.uo, denti»o de 10 d teo c.e pronunciiu't. 

Ar28- A969 o 	ncinnoto do C&zoro, o Podor 

:1oeutvo rnandoz otivw, aoo Ingoree de coctuie, o 

doe 

Arte 9 ovoer-ae ee di oiço o'rn oti4rio. 

do 	fo 	únlclpn15 de Pauaxt, 

lá) Á1vao ibert.. Pretoit3 



/ 

fevereiro de 1952 

m 
AutorIza um contrato de corceago.. 

aubert, Prereito ticipa, de ?aqunii, 

1ao eaber,  que a G&nnra de Vereadoroa decretou, e eu sanciono a 

eegunto 'ei: 

rt.ifl• Ptc o poder xoeutivo autoried6 a celebrar contrato dom 

d. flnria Por, o Ira t7engartener, pera e 1!icaçao, a expensas det, dun pra.. 

dio de al'ç-enrtrin destinado ao coter,io do botequirt, no meai lunr ex que 

se uoconta o mrcadinho do proprledalo da mesn Senhora. 

Unico.' O pedi, qUø ocupsr a arca do 16,4evez'ii ser leat 

do dentro do prtteo de 60 dma, satiereites as exigiciac do flS. 

rt-2.O- 4 conconcioftario e concedido um praso de 10 anca para o 

aproveitamento gratuito do DredIo, que apa; pazsez4 no domnio da lunici 

palidddo., nem qualoquor ressarcimento ou identseo por parte desta. 

tJntce.. Pindo o pr.eaO esttpulado neste artigo, d.f)?aria Porei 

rg iengatenep o concedido a primasia na ocupaço do px'dio mediante paga-

mento da aluguel arbitrado pela Ciara iimicipcL 

*rt-D0-Poz' morto da concessionria, pacoora o provilegio a seus 

uucossoren, exceto o que diz respeito a locaço referida no pnragrnfo ni 

co do artigo 20.. 

Artfl-40. Sete contrato o intrannerhei, passando o prdio ao do 

minto du tnicipalidade, sem roesarcimento ou indenizeço, ao por qualquer 

motivo, d4 Lierin Pereira enghaner vier a desistir da exploroç&o do neg.i 

ciO, dentro do praco da eornenso. 

ArtI2.'5.. To ato de eonc1uso das obras, o Poder Exeoutio manda. 

rã labrer pei4ein, obrigando-se d. t!zria Pereira aengbtoer e., findo on 

10 unos, entregar o prd10 nas noemas condiçes dadas na perfcta. 

Art40, Rovogum-co as dieposiçeo em eontrrio. 

(d) .Â1vero Hnubert..Profetto 

Gnbinete 40 Preteiy° IjunicipaS do Taquori. 



XUX fl 359 do 20 Povoreo do 1952 

Mtorizc o vendo do outoóvo1 do uco dc 

'ctoito o d. outrou wolrjd000lon. 

A1yoro 11onbort1  Prof'eito UMICIpal do TAquarl. 

QtO oo.ber quo a 0&nora de VÕrcareo decretou o, eu sanel<mo o 

ooiSnio 1 'ei: 

A,t0494 Pico o Podar Zzocutt,,o outortodo e vender ntedinte 131O.fr 

03 O 21rÓ do contndOø QtOVO1 do uco do ~a ?refoio, * boeo ninino 

do ORC2O.000,00, procurando -ao ÕOt2o, molbor proço a critio do reflorldo 

Poder* 

btfl.2 flo  oportueidodo, o Podor Escoutivo oo1icitnr o arturo do 
- 

ercdito copoctal a
* 
 ôniciçco de un outoioo1 poro o uno do Sft. Protoito,c 

o Unito xino de C'ZG.000 100, 1nci1ndo!.oc o produto do vendo outo 

ricodo no artigo anto2'ior. 

£rtfl. 30 Rovogo*ne oe dtcponiçoc cm contrario 

Oobztte do Pofito T. icipal do Iroqutrl 

a) Í1varo Bnubort - Prooito 

/7 



t 	1 
1' 

____ 	IJ,i c3, 	ii P'
__ 	

Z LI  

Abre um crédito suplerientar e reduz do-

taços orçamenta1rias. 

Alvaro Haubert, Prefeito I.unicipal de TaqtrL 1'- 
Faço saber, eii cunpriraento do disposto no Art. 522. inciso II da Le 

Orgnica do Llunicipio, que o Poder LeCislativo  decretou e, eu sncic 

no a secuinte  Lei: 

Art. 12- aberto o crdito suplementar de CR 5420,00 para 

atender a seu1nte .espesa: 

Codio 8.82.3-d) Consertos na Loto,nive1adora ....... CR 5.120,00 

Art.22-S.o reduzidas as seuintas dotaç6es orçamentarias: 

Codio 8.04.4-b ) Escriturario paIa 13................CR: 245,00 

8.12.0- Fiscal lotador, padro l6.............CP 280,00 

8.12.l-Porcentagen aos agentes axrecadadores.....CR 4.106,60 

8.13.la) Extranumerario-niens alista, padra6 15.. .CR 268,40 

ti 	8.07.0- Consultor Juridi.co, Dadrao 	 220,00 

CR$.l2o,00 

Art. 32-Serviras de recurso para cobertura do crdito de que 

trata o artiGo lQ as reduç.6es constantes do art. 29. 

Art. 42- Revoa-se as disposiç6es em contrario. 

GABIET DO P.R72FIT0 I.TJ1ICIPAL DE TAQUAR±. 

________ 

Prefeito 



LEI n2 141 de 14 de ina o de 19.5o 

C'ia fl'ia cara de 

nmicIpaie,, a.ra um credito es-. 

- 	 ppeoiai. e !ednz døtaes crçamen 

tir ias. 

AlvaX'o llaubert,. Pzefeito niipti de Taquari 

Paço •aater em oum imtnto do disposto no artigo 52 0  

inciso Si, da Lei CeSLíca. do Vau4cipio, que o Poder LogislatI 
V0 aecketoa *,. eu. sanciono a soguitte ài: 

Zt*_ia_o criados tt4s oPorde profas3ore9 ai-. 

ricipais, com vsricirnentoe *fluai8 de $.600,00 a cada!'orea-

sor a vjrer de Z de !1'90  do cx'rente ezcroicjo 

Arta.-22-Para atendei' o pamento da despa de que 

tz'ata.o artigo 12, durante o presente exercicio, abâ'o iam 

ci4dito especial de CR& 68O,óO1jto ii oitootoa e Oitentt crze1ros) 
Ar tg..39..So reduzidas pela ftxl rva abaixo ln&tcada,= 

as sogiintes dote4es Orçatnentrias: 

C&tgo 	Subprereitos dos 12,290 2 e 42 ttstxito 

O07.O-.. Consultor 3nrldtca, Tadrão 23*.•**: 	3.180,00 
1  .) 843.1-b) Fogui st&, x 	nei'& io-mensalista, 

padro 5, 	 1300,00 

.8.8090- Dx'eitor de Olra, pwz'ao 26.......... 4.000,00 
8.8O,0O 

£t't1.u4-3ez'v1a'o de recurso ao crdito aberto, as 

i'edw3ez de verbas detminadas nOartigo 35.a 

tevogam-.se as d18p082.çae8 em conta4rio. 

DO P?ZITO WXICIPPJb DE TAQUARI 

• 	- 	PRiflO 
-. 	4 	• 	 • 	 - 

- 	 : 



LEI n2 142, de 14 de março ao .w. 

O 	 \ 

Prorroga o prazo para revisto 

na Divida Ativa previsto no pa-

ragrafo unico do artigo 12 da 

Lei n«q 137 3  do fevereiro de 1952 

Alvaro Haibert, Prefeiro Municipal de Taquari. 

Faço saber em cumprimento do Art. 52 inciso II, da Lei Orgânico do 

Municipio que o Poder Legislativo decretou, e eu sanciono a seguinte L ei:  

Art2-12 Fica prorrogado o praso previsto na paragrafo iinico do .Art& 

12 da Lei n2137 3  de 20 de fevereiro de 1952 de 30 de abril de 1952 a 30 

de junho de 1962 

Art2 22 Revogam-se as dispoaiçes era contrario 

Gabinete do Prefeito Municipal de Taquar 

ja) Alvaro Hatbert 

• 	Prefeito 



1cz'o flboz', Pofotto tmtetpcI dc i!üqwr, 

(c) AZvczo Uuboz. 
PZhOfoito 



Lnfl,4o54ocxbriltO195. 

I*I 1I1 	b 

do 

Ax't. 8f.IA Pzctoituzt ov4ionotoZ,& i tn,to2c4Z!o do pcV11100 = 

oopoct4o parc. 00.00 f, cobrci2o r.odiCo ciuiz6i 400 RooptiVODO 

411.i tncaigo or& 3.ivz'o, oujo1.taMo.30, ont'otnto 00 

!i z! 

ico.nto do ~quor 	oto. 

!I 'í' 

Onbtnoto c2o Pz'cotto I..4pc3 do q%]zzi. 

(a) ivrzo Zmibort 
Pvooto 



LEI n 145 de 6 de maio de 1952. 

1zot*io D*, dc Loi 	do Cntoi.pto quo o Po4i 

tivo dootGi O, 	tG A cO3intO Lii 

&rto o erc,,dlto cu1ontnt' 4 etS4.2O,OO 

pnrn. 	4ir o onto deot 

C&1to O,c8...4)eonocrtoo im otoo1vidOu.a.a __________ 

t.o rcdzfda oc oeutnten dDOÕO = 

b 8.12.0* PiccOi-iot1o2', 	 . 	2soOO 

C.12..i.íi oconto aoo o*ito r ao dood44006 O 

* 3Zc)otr o rno2iDto0  pco 15,' G3,0 

* O.t?T,G. Ccn,u1tr juiii4tco, psd* 

itfl.3tøI3c1viro Go. oa..oc - .•_r ob*tw* & 

dito do quo tto o crtic 1fl, 	rcdaqac 	ttoe do crU  

cG. 

G4fl7r3 DO ~5M 



LI n2 146 de 27 de maio de 1952. 

Abre um crdito suplementar e reduz do-

taçes orgemeutrias. 

Alvaro Raubert 9  Prefeito Munieipai de Taquaxi * 

Faço saber que a Cmara Munieipal decretou e eu sanciono a seguin 

te Lei: 

Art2-12- aberto crd1to supiemontar de CR19.550,00 3  sob e6digo 

8,78.4."Verba para tende compro1ssos anteriores, apurados depois doa 

enCcrroIento$ doe exereoios respetivos pera atender o pagamento de 0À~ 

judd de resondente aos periods seguintes: 

De janciro anovnbro do 1949, a razo do CR300,00 raeaais, 

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

De dezembro de 149 a dezembro de 1951, arazao deCI$ 650 0 00 

... ........ •4* c136.2$0 000 

rt-2..f reduzida a souinte dotaç&o orçament.ria: 

8.00.0) Ajuda de custo aos vereadorea .............,. CR19550,00 

Ai't2-3--Servirá dc rccurso 	cob.ct1.Lra do credito de que tra- 

ta o Art 12, a reduo coaiante do art,22-o 

11 	 ts dispoes on contrario, 

abinte 	í fe:.to tuiiicipa1 de Tauax'o. 

Iaubert .. reeto 



LEI u2 147 do 6 de maio de 1952k 

Poz?oga o pazo part a eobrandc.. 

ta do *odgio 

A.lvaro Eaubex't, Piefeito Municip1 do Taquai. 

PaQo saber que a Cniara Municipal doo ,etou e eu sanciono a seguin- 

te Lei: 

Art-1-Pica prorrogado até 30 de Junho do 1952, o prazo para co 

branço. da Taxa de Rod.gio. 

Art-2evcgam-oe as &tspoaiçes em contrario. 

Dabinete do Profeito, 6//1952. 

(a) Alvaro Ilaubert 
Ptefeito 

ri 



l) do 26 do io do 1052. 

Abro (ti) cdito cpoc.cl, 	do 
oo org 	tico o tazdc 	nco 

a Azz,.tlao dc Eci cola Zo't3. Xoic1 ' 

Vo'ofra Coruj& 

A'varo 1Inubor, Potoito rn=401poi do qua. 

PaQo caber, no uco do rd.nI.o at'ibuio3 l0c3 que = Cor3'cr0 

o crt2 52, incco 11, quo a Oza :iaz21ct31 doci'oou o, cii oncioio a 

COCUiAtø Laia 

jf.lfl.jca o Poder Crocutivo atttozliccdo  a r=4ar oon'ccion 

	

ua placa do r'8n01  e 	tiva dc Am&o da 7cola 	ioion1 

Porota coruja" a coz tiacb no »4zLto ondo f nca.ona a roric1a etcola 

O CofltczO 00 cOUifltO3 dicorco: 	 do povo d 	(1UC.Z't a 380 

-.ciaa 03 n=O agnonto I»riolcc, C,vorna4or do tritado o J4120 	5.no c2 

Cvrl1 O, (.cc'ct3riO de 	oo ortcdox'oo da lcola Itl rQ5Ioncl 

xaia coru.jo? Xnau1u*ca na tccw7kt ai 	3aqo zuicipJ do 8m* 

	

uro iIzuibot- rÂsaquwl, Jw3lio do 	C&*a do Voz'o4O3 

t.Pio cbto o c"&io oaoctal cio OBÇ3O0,CO  pa 

dor (13 dopzao 40orrcnt03 da ort2400 

	

A GA 	1LtdO a 	tno dotao orçw nL, çio 

do xocurco pi4a a cobortu do crdio do que trata o tic 2 

c6o 0.113.1.'. 	ocnt&ci coo ccntoo 	ccd4oz's C3GQ,o3. 

ao d..too13oo ci contMo. 

	

Cabirtoto do Pz*eroito tnici 	b .quci. 

(a) I1va*o Uubt 



XEI na 14 do 4 de Junho de 1952 

Aoorizn o Executivo a constituir um ad- 

vogado, abre um cr&iito especial e reduz 

dOta9e8 orçamentria, 

Alvaro Haubert, prereito Ltunicipal de Taquari. 

Pago saber que, no uso das atribuies legais que me conte-

re o art. 52, inciso II., da Lei 0rnica do ilunicipio, a C&nara Ilu-

nicipal decretou e ou sanciono a seguinte Lei: 

Art-U-Fica o Poder Executivo autorizado a constituir ad-

vogado para detender os interesses do Muflicipio de TaquaDí em suas 

questas de limites com x do Estrela. 

Ãrt8-2-Fica aberto o cr&tto especial de CRC60 .000 , 00  pa-

ra atender fta despesas decorrentes do serviço autorizado no artigo 

eiiterior, 

rt-3-Picam reduzidas as seguintes dotaç&os orcamont.z'aEI: 

Cdigo 8.12.l-Poz'cnntagem aos sgentea arrecadadores 

* ' 	. . a * e 	• • • • ......... Cfl3.97,40 

8.070 -consultor Jurídico pa6.90 23 .CR5.190, 00  
8.80.0-Diretor de Obras, padrao 26Ç ,BO.O0O,O0 
8.94.4-$eguro contra aodentes.... CR 996,6O 

c 	2QØÓO,0O 

Art2-4-8ervirao de recursos para atender o ci4cUto aberto 

no artigo 2; a arrecadaçao a nzttoz' veritioao, digo, veriticada rio 

eorronte exeoieio e as roduoes constantes do art.3; 

ArtB-5-Esta Lei entra em vigor imediatamento, revogadas aø 

disposiçaoes em cofltDio,. 

Gabinete do Preteito Wnicipal de Taquarí 



Preleitura Municipal de Taquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

Lei n2  150, de 06 de junho de 1952. 

Prorroga o prazo para o pagamento 

sem multa e de diversos tributos 

ALVARO HAUBERT, Prefeito Municipal de Taivari. 

Faço saber que a Cmara Municipal decretou e eu sanciono a se 

guinte lei: 

Art. l - Fica prorrogado até 30 de junho de 1952, o prazo para 

o pagamento sem multa e nem juros de mora, dos Impostos Predial e Territorial 

Urbano, e a Taxa de Limpeza Pública. 

Art. 2 - Esta lei entra em vigor nesta data, revogadas as dis-

posiç6es em contrrio. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, em 06 de junho 
	

de 

1952. 

(Ass.) 

Álvaro Haubert 

Prefeito Municipal 



Prefeitura Municipal de Taquari  
Estado do Rio Grande do Sul 

Lei n2  151, de 23 de julho de 1952. 

UDecreta feriado municipal." 

ÁLVARO HAUBERT, Prefeito Municipal de Taquari. 

Faço ser, no uso das atribuiçes legais que me confere o artigo 

52, inciso II, da Lei Orgnica do Município, que a Crnara de Vereadores decre 

tou e eu sanciono a seguinte lei: 

Artigo l - É feriado municipal o dia 25 de julho, consagrado ao 

colono. 

Artigo 2 - Revogam-se as disposiç6es em contrrio. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, em 23 de julho 
	

de 

1952. 

(Ass.) 

Álvaro Hanbert 

Prefeito Municipal 



LEI n162, do 24 do julho do 1952. 

~ç, / . 
Estabelece iGeNão do tributos. 

Alvaro 1ctubort, Prefeito Lrnioipo1 do TaqWLPL. 

Fa90 sabei, no uso dos atrtbui&oo loa.to que no confere o 
O 	artil 52, inciso XI, da Lei OrSanICa do Lunicipio que o Fedor LOGIO ,  

lotto doorvtou o eu cauciono a couinto Loi* 

ArtR-lfl.Picaa Isentos do tributos polo prazo do dos anos, au 

ao industrias que que co ostsbo1occm na cidade do Taqua-

r(, dos4'o que disponha do t6rça notris propria. 

Gúnico. Fica rozido para cinco anos o prazo da icona ao 

industrias que nao di.opuzorort do foria rnotrz propria o no aprovei-

tarso do trma alm, o beneficio da isóno au industrias que te.» 

rhri similares 4a estabelecidas na cidade, ' voz que occos øixit1uw 

x'oe no produncm cm cOtado rudiniehtar.. 4 4 

ArtQ2R. flovogam-so au dicposios m ontririo. 

Gabinete do Prefeito L^~iptil do X'aquor,{.. 

(a) Alvaro Haubort 
Prefeito 



Preleitura Municipal de Taquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

Lei n 2  153, de 6 de agosto de 1952. 

"Autoriza intervenção no dom{nio 

econmico." 

ÁLvAR0 HAUBERT, Prefeito Municipal. 

Faço saber que a Cmara Municipal, usando do disposto no artigo 95 

e seu parágrafo único, da Lei Orgnica, decretou e eu sanciono a seguin 

te Lei: 

Art. l - É o Munic{pio autorizado a intervir no dom{nio econmico 

para fixar os preços dos gneros de primeira necessidade e das utilida - 

des consideradas essenciais à vida. 

Art. 2 - Fica o Munic{pio autorizado a assumir, com exclusivida - 

de, os serviços de fornecimento de carne à popu1aço, podendo, para is-

so, tomar todas as medidas indispensveis, inclusive requisitar gados, 

carne e seus derivados matadouros, postos de venda com balança machada, 

serras e demais pertences. 

Art. 3 - Aos infratores das tabelas de preço baixadas em cumpri - 

mento desta Lei, será aplicada a multa sumiria de Cr$ 500,00 a Cr$ 

2.000,00, pelo Secretrio do Município, com recurso para o Prefeito. 

Art. 49 - O funcionrio que verificar a infração, esta obrigado, 

sob pena de suspenso por 15 dias dobrados na reincidncia, a lavrar o 

competente processo administrativo, que ser assinado tambm pelo infra 

tor, e apreendera a mercadoria ou produto, que só será devolvido ap6s o 

pagamento da competente multa. 

Par.grafo único - A recusa do infrator em assinar o auto será tes-

temunhada, se possível, e no aumentara a pena,nem invalidara o proces-

so.. 

Art. 59 - Se, dentro de 72 horas, no for paga a multa, será a mer 

cadoria vendida em leilão público, exceço feita dos gneros de fcil de 

terioraç.o, os quais tm o prazo reduzido para 24 horas, findo o qual a 

autoridade competente dar-1hes-a o destino que convier a Administração 



Preleitura Municipal de Taquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

Pública, respeitada a side pública. 

Art. 6 - Para o imediato e fiel cumprimento desta Lei, o Poder E-

xecutivo requisitará a Força Pública, na forma do {tem VI do Art. 66, da 

Lei Orgnica, e Ítem VI, do art. 158, da Constituiço do Estado. 

Art. 7 - Esta Lei entra em vigor nesta data, revogadas as disposi 

çes em contrrio. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 6 de agosto de 1952. 

(Asa.) 

Álvaro Hbert 

Prefeito Municipal 



Lei N2 154, de 10 de a8ôsto de 1952. 

4ut0X'tVCL Vi 2CUZViÇ0 de ti cnprSati 

o atO fltcnto 4o CRI) 3.000.000,00 

JIvc110 Baixbext:. Prooito Int pai cio T~14 

Faço 1rnbo2, em cumpzirzcato ao apoato no aPt190 	inctao 

£X, da Loi o'caz4cn, que a C&zoa L!uriiMpol apioou e eu aaneino a 

1c1 oointo; 

!W0 Vi 	 t cont~ C01i Vi CStri 	fl. 

OVi Fodo1a1 do rito Grnxdo do Sul MI e=goaumat6 C4# 3.000.0O0,00. 

tR-2C-o c otima, quo VflO63 j~ nin do dcz poP canto 

p03 concotm~to v  n04 zeoçtndo no pxo cio cicz cua, raaian-

to a c oøtz'altdado Õfcttva do C! 240727,%4` 

t--ir atencUrneto to,. ItC4iViAt0 pocuçZo 

an eauci prz'ict õ com podez'eG IrDagavoic, £w aQo 1 Caixa 10-

a&iica VOdOMI ilo Rio (rnndo do 8u1, at6 g ÇLiCfl VEZ ccriq, dr.o 

zZ) p:.ra;zo.fo 4 do £!tioJ15 o XIO' zt1O 20 da Cono-

tituiço Pc41G&ncI (Imp00t03 06br0 Vi x'o 	. on Uuick do Itctdo) 

t-4!-0 tLrn.1cpio ccz,i, o 	t8tzicnto, io oxczanto, a 

o.vtiz! de 1953, a vcibo.. 2cco 	co c rviQo dc z'oiato do c--a'- 

tiZO, Ot1ViG O UZO3. 

tfl.59.0 »'odzto do 	rtiio do uotta acta lol toi a oo 

cifltOCLP1t0aO 

	

do 	to cit3iO p01' 03ta Píc1 	=2 c 
quoip COtxLl)CLI4montO co c&Uto Cm MIO~ O jt V~1d0 
195. 

b)1a30 c 1e,ta do zorvtçw do tOA O i, a OtdU4. 

	

C)ImO 'oatnto do 	GttLO, oi poaahoi, aci4 a»)4cado  no nro 

1haox1t3 do Dopartt~ ntc1pii Entz~ do Rodon 

torta lei cnti'o$ 0= v1or zm data do cua pubiaço, rovo-

aa d;la~çgoz cm cont1'o. 

0/.tfl1EE DO K IEI1 'O tU1CI?M D" T1QUARI ,f 
O ii 



Lei ri2 1S5 de 10 de ag&sto de 1952. 

- 	
- 	 S 4. .I.SJMSJJ. a J.fl.yWS J 	 de 

0ruidea .e d outras providncias. 

Alvaro Haubert, P2efeito Municipal de Taquari * 

Faço sabei em cumprimento do disposto no arte 66, in-

cimo Lfl,. da Lei 0rgnica, que a Cmara Muricipü apoou a eu 

sanciono a Lei seguinte. 

Arte.IL>.É oficiallsad&4 a Priarieira ExposIgão de Orqui-

deas promovida pelo c1oo TaquiienSe de Orquid6f1102 e e. se 

realizar, nesta cidade, nos dias 5,, 6 e 7 de setembro do cor-

rente ano. - 

Art-22-A t{tulo de auxilio à referida exposio., fica 

• Pod.er-.ecutivo autorizado a abrir um crdito especial at 

• linito de CR 12.000 2 00 ( Doze mil cruzeiros) destinado 

odificaçao do pavilhao em que sé rea1isar a referida posi-

ço, bem como a cont000 de prêmios com que os poros Exeeu-

tivo e Legis1tivo de Taquari aistinguirao expositores.. 

Art-3-0 crdito especial autorizado no artigo ante-

rior crrer 	conta da arrecadacaoa maior verificada na ver. 

ba 1v16.4 Taxa para fina educativos, no corrente exerciolo. 

Art-.42_Revogsri-se as disposiç&es em contrrio. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Taquari, 10 de ag6s-

to de 1952. 

(a) Alvaro ]aubept 
Prefeito 



Lei n2 j» de 10 de agóstb de 1952. 

Cria a Q,UINZENA DE ARTE E CULTURA. 

Alvaro Haubert, Prefeito Municipal de Taquarí. 

FaQo saber em cumprimento do disposto no art2 66, 

inciso 22, da Lei 0rgni.ca, que a Cniara Municipal decre-

tou e eu sanciono a Lei seguinte:. 

Art2-1 0=-Fica criada a QUINZENA DE ARTE E CULTURA 

organizada e dirigida pela Municipalidade, que a regula- 
t 

mentara. 

Art2-22-Revogam-se as disposiç6es em contrario. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Taquarí, 10 de 

agGsto de 1952. 	
(a) Alvaro Haubert 

Prefeito 


