
Lei 1.3*020 de 10 de Dezembro de 1926.

c£ea, na Direct or ia de 8bras,a8ft soçaõ teohnicase da outras provldsn- 
ciae .

J.Pires do Rio,Prefeito do Munieipio de são Paulo:
Faço saber que a oamara,em sessão de 13 do mez findo,decretou e eu 

promulgo a seguinte leiï
Art. 1 A4«*-Fica oreada na Directoria de Obras e Viação a oitava secção 

technica,destinada a fisoaliaação de elevadpras,motores,caldeiras,casa de 
diversõe?,hoteis,collegios,e emgeral edificàos de habitação ou permanên
cia collectiva,assim como os depositos de imflamaveis.

Compete,também,a secção o embaigo e imposição de penas aos infractores. 
Paragraphe unieo.—»A concessão de licença depende do pagamento de taxa 

de trinta mil reis e a de funoclonarçtento de quatrá> vistorias annuaes sujei
tas a taxa de quinze mil reis cada uma.

Art.2° —  A Directoria deObras e Viação terao seguinte pessoal:
1 Director.
1 Chefe.de secção do Expediente.
8 Engenheiros chefes de secção 
20 Primeiro-engenheiros,
15 Segundo-engenheiros.
10 teroeiro-engenheiros.
10 Desenhistas. 
lCopista.

11 Cootinuos
2 ^rimeiros escriptirarios 
4 âegundo-esoripturarios.
8 Terceiro—escripturarios.
18 Quarto- escripturarios.

a- Oa funcionários »a Direct»,la ae Obras e Hação seraío aistrlbmaoe

âlversas coroes e pelos âlversos carsos,por aoto aoPrefelto, ae aooS 
rao com aa convenlenolaa ao servi,o.sem prejuízo ao. àctuae:3S vencimentos



4« —  Em cada uma das oategorias de engenheiros,pelo menos um será en
genheiro eleortr leiste e, outro engenheiro architect o.
Paragraphe 5®—  Para um dos logares de segundo esoripturario será aprovei

tado o actual protocolista da 5o secção,cujo cargo fica extincto.
Apt » 3o — 0 cargo de Director de Ofcras e Viação será occupado,em comAissão, 

por um dos engenheiros chefes,e será de immediate confiança do Prefeito,res
peitado os direitos do actual funcdlonario.

Io— .Os engenheiros cheles superintenderão as secções que lhes forem desig
nadas pelo Prefeito.

As nomeaçúes serão de livre escolha do Prefeito,emtre os primeiros-enge~ 
nheiros que tiverem mais de dois annos de exercício no cargo.
2°— As nomeações para os cargos de primeiro» engenheiros serão feitas pelo 

Prefeito dentre os segundo-ongenhe ir os que tiverem mais de dois annos de ex
ercido no cargo,sendo que após duas promoçoes de livre escolha do Prefeito
haverá umapor antiguidade.
3o— As nomeações para os cargos de segundos-engen heiros serão feitas pe

lo Prefeito dehtre os terceiros-engenheiros que tiverem mais de terz annos 
de exercido no cargo,sendo que apos duas promoções de livre escolha, have
rá uma por antiguidade.

4° —  As nomeações para o cargo de terceiro-negenheires,só poderão recahir 
em pessoas diplomadas por escola superior,e que tenham seus titulos registra 
dos na Secretaria da Agricultura,de accõrdo com a lei estadualn® 2.022,de
27 48 48zembr0 de 19S4ia ™  = " g0 sá será tela apds o registro dó ti
tulo,referia»,na Directoria ae Obras e ViaçSo.e terSo sempre preferenolas
engenheiros diplomados pela Escola Polytechnics de São Paulo.
5°—  Os terceiros engenheiros serão considerados funecionarios interinos

durante os trez primeiros annos ,podendo dentro deste prazo serem demittidos 
,Tadnutum,Tpelo Prefeito.

6f-Os ao tues negnhelros e topographe poderSo ser aproveitados para os lo
seres de prlmelroenegenhelros e os aotues ajudantes de engenheiros e de to- 
pograpbo para os logares de segundo engenheiros»

Art.4—  Fio a o Prefeito autorizado de oontraotar eletricistas e meoanloos

W  38 t0marem necessários para o bom andamento dos serviços a cargo da olt£
va secção technica.



Art.5o— 0 Prefeito abrirá no Thesouro os necessários créditos para a 
execução da presente lei.

^Art»6°e» Revo^aia-e# as disposições em contrario 
0 Director Geral da Prefeitura a faça publicar.
Prefeitura do Município de 3*5 Paulo, 10 de Dezenbro de 1926,373a da 

fundação de Sao Paulo.

0 prefeito,
J.Pires do Rio.
0 Direktor Geral, 

luis Tavares.



UNIVERSIDADE DE SÄO PAULO

C O L A  P O L I T É C N I C A
■ C O P  I A

ATO N. 408. DE DE JANEIRO DE 1933.
DISPÕE SOBRE ESTAGIARIOS DA DIRETORIA DE OBRAS E VIAÇÃO E D A  

COMISSÃO MUNICIPAL CÃ SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA.

0 Prefeito âo Municipio de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo § 4,o. do art. 11.o, do Decreto Federal 
n. 19.398, de 11 de Novembro de 1930.
DECRETA:
Art. l.o - Na diretoria de Obras e Viação na Comissão Municipal de 
Serviços de_ Utilidade Publica da Prefeitura, poderão ser admitidos, 
como estagiarias engenheiros civis, arquitetos e eletricistas, até 
o numero de seis.
ârt. 2.0, - 0 Prefeito escolherá os estagiários entre os engenheiros 
recem formados, pela Escola Politécnica de São Paulo, ouvida a Diretoria da mesma Escola.

§ unico. - 0 prazo de praticagem será de um ano, podendo, entre
tanto, o Prefeito dispensar os estagiários quando julgar convenien
te.
Art. 3.0 - 0 estagiario terá direito de contar o tempo em que ser
vir como de efetivo exercicio para todos os efeitos, se tiver in
gresso no quadro do funcionalismo municipal. Esse tempo de serviço 
tambem lhe dará preferencia, em igualdade de condições, verificadas 
em concursç, para as^nomeações efetivas no quadro do funcionalismo.
§ primeiro - Poderá ser concedidaass ;stagiario, a juizo do Pre

feito, uma gratificação mensal npró-labore" que não excederá a im
portância dos atuais vencimentos mensais de auxiliar técnico.

§ segundo - A despesa decorrente do pagamento do "pré-labore” 
aos estagiários da Diretoria de Obras e Viação correrá pela verba 
consignada no art. 3.o,§ 1C.o, do orçamento vigente, e a dos da 
Comissão Municipal de Serviços de Utilidade Publica, por conta da 
quota de fiscalização das empresas contratantes de serviços públicos 
municipais.
Art. 4.0 - 0 estagiario exercera funções de auxiliar técnico da> 
secção para que for_designado pelo diretor de Obras e Viação, podendo 
substituir os terceiros engenheiros em caso de licença, percebendo 
aquilo que 0 funcionário substituído perder.
Art. 3.0 - Os auxiliares técnicos efetivos que foram diplomados por 
escolas oficiais, ou equiparadas, poderão concorrer ao preenchimento 
das vagas de terceiros engenheiros, a titulo de promoção, observadas 
as disposições em vigor para promoção no quadro do funcionalismo 
municipal.

§ unico - Este artigo aplica-se somente aos auxiliares técnicos 
em exercicio nesta data.
Art. 6.0 - Este ato entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. ?•o - Revogam-se as disposições em contrario.

Prefeitura do Municipio de Sao Paulo, 23 de janeiro de 1923,379.0 da fundação de S. Paulo.
0 PTefeito,, 

Theodoro A. Ramos
0 Diretor do Expediente.

Alvaro Martins Ferreira.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

S C O L A  P O L I T É C N I C A C O P I A

ATO B. 408, m23 i-v. «ia 1933.
DISPQh owC£j, P., X. m., E . ... f A, 1 V TAQÃC £ DA

CQ-IISSlO MUNICIPAL <-bR\Tly^õ Dn UIILÍDaDx rÜóhlCA.

C Prefsito do Município de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo & 4,o. do art. 11.o, do Decreto federal 
n. 19*398, de 11 de ovembro de 1930.D 1.CBSTA:
Art. l.o - Na diretoria de ‘.bras e Viação na Comissão Municipal de 
Serviç £ de :'ti. liando ublica da Prefeitura, poderão ser admitidos, 
como estagiarioSL en .enheiros civis, arquitetos e eletricistas, até
o numero de seis.
Art. 2.0, - 0 Prefeito escolherá os estagiários entre os engenheiros
recem formados, pela scola Politécnica de São Paulo, ouvida a Diretoria da mesma r.scola.

•ï unico. - u prazo de praticagerr. será de um -j.no, podendo, entre
tanto, o refeito d ; ensar os r tagiarios quando julgar conveniente.
\rt. 3.0 - 0 estagi irio terá dir sito de contar o tempo em que ser
vir co io de eletivo ucercicio para t idos os afeitos, se tiver in— 
grasso no quadro do uncionalismo municipal. Esse tempo de serviço 
também lhe ’T*« uref :;cia, era igualdade de condições, verificadas
am concursç, w-as#n meações efetivas no quadro do funcionalismo.
o prL oiro - roder' ser concedida ar estagiário, a juizo do Pre

feito, uma ígratificaç o me*cal M pré-labore11 ue não excederá a im
port ancia ods atuai encl. tos ic .nais de auxiliar t cnico.

. ï se. undo - A desj a decorrente do pagamento do Hpro-labore” 
acs est" ï avios da ■ boria de „bras e Viação correrá pela verba 
consignada no art. 3 • o, G 10.o, do orçamento vigente, e a dos da 
Go .issao viunicipal he - erviços de tilidade iublica, por conta da 
quota do ftscnlizaçao das empresas contratantes de serviços públicos 
municipais.
Art. 4.0 - 0 estaginr i o exercerá funções de auxiliar técnico da
secção para quo í'o • ignado pelo dir tor de Obras e Viação, podendo 
substituir os t meei- s engenheiros em caso de licença, percebendo 
aquilo quo o funcionário substituído erder.
Art. 3*o - Os auxili r s técnicos efativos que foram diplomados por
escolas oficiais, ou -, iparsdas, poderão concorrer ao preenchimento 
Das vagas de terceiros engenheiros, a titulo de promoção, observadas 
as disposições em vi or para promoção no quadro do funcionalismo municipal.

h  unico - liste artigo aplica-se somente aos auxiliares técnicos 
em exercício nesta data.
Art. 6.0 - Este ato entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 7»o - Revogam-se as disposições em contrario.

Prefeitura do Município deSao Paulo, 23 de janeiro de 1933,379.0 da fundação de S. Paulo.
0 Prefeito,

Theodore A. Ramos
0 Diretor do Expediente.

Alvaro Martins Ferreira.


