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INVENT€RIO
FUNDO C•MARA MUNICIPAL DE SANTOS

1749 - 1889

Os poderes da C‚mara Municipal

A rica histƒria de Santos tem na C‚mara Municipal uma das suas
institui„…es mais importantes, respons†vel pelo nosso equil‡brio social e
pol‡tico e pelas principais decis…es que norteiam os caminhos para o
desenvolvimento. E este papel vem sendo exercido de diferentes
maneiras desde a forma„ˆo da nossa cidade.

Desde a funda„ˆo da vila, em 1546, passando pelo per‡odo do Imp‰rio,
a C‚mara Municipal exerceu diferentes fun„…es em nossa cidade. O
poder de legislar veio a partir da proclama„ˆo da RepŠblica,
constituindo as bases para a constru„ˆo da atual democracia.

Com esta publica„ˆo, a Funda„ˆo Arquivo e Memƒria de Santos
contribui com a preserva„ˆo de documentos que contam a histƒria da
nossa C‚mara Municipal, cumprindo assim com a excel‹ncia de sempre
o seu papel como guardiˆ do valoroso passado santista.

Joˆo Paulo Tavares Papa
Prefeito de Santos
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Introdu„ˆo
A fun„ˆo do Arquivo PŠblico Municipal ‰ recolher, guardar,
preservar, organizar e disponibilizar os documentos produzidos e
acumulados pela administra„ˆo municipal compreendendo o poder
executivo e legislativo, garantindo o direito ‘ informa„ˆo ao
administrador, ao pesquisador acad‹mico ou nˆo e ao cidadˆo.
O Arquivo Permanente, da Funda„ˆo Arquivo e Memƒria de
Santos, desde a sua cria„ˆo em 1997 teve como sua principal
preocupa„ˆo a identifica„ˆo e organiza„ˆo dos documentos produzidos e
acumulados pela C‚mara Municipal Santos, no per‡odo que abrange o
final do s‰culo XVIII e o s‰culo XIX, recolhidos pelo antigo Centro de
Memƒria e Arquivos, institui„ˆo embrion†ria da Funda„ˆo, atrav‰s de
Conv‹nio de Coopera„ˆo T‰cnica.
O conjunto documental que comp…em o Fundo C‚mara Municipal
de Santos reflete a vida administrativa da cidade na ‰poca em que as
C‚maras Municipais eram respons†veis por todos os atos
administrativos, policiais e at‰ jur‡dicos da vida local.
O munic‡pio ‰ a unidade administrativa palp†vel da vida em
sociedade, onde se desenvolvem os la„os da comunidade que se
materializam em costumes, tradi„…es e pr†ticas sociais prƒprias,
determinadas pela histƒria local, pela geografia, pela economia, que
influenciam as particularidades de cada munic‡pio. Os documentos
produzidos e acumulados pela administra„ˆo municipal materializam
essas particularidades mesmo obedecendo a uma estrutura superior
determinada pelo Estado Nacional atrav‰s de uma legisla„ˆo r‡gida e
centralizadora.
A organiza„ˆo e a disponibiliza„ˆo dos documentos da C‚mara
Municipal de Santos garantindo o acesso de qualidade a todos os
usu†rios de arquivo ‰ o objeto desse trabalho. Para tanto procuramos
nos valer dos conceitos e metodologias da arquiv‡stica cont‰mpor‚nea,
principalmente nos fundamentos da diplom†tica arquiv‡stica e dos
estudos de identifica„ˆo das tipologias documentais como base para a
elabora„ˆo de um Plano de Classifica„ˆo e uma Ordena„ˆo para o
conjunto dos documentos da C‚mara Municipal de Santos. Permitindo
a visualiza„ˆo e a compreensˆo pelos interessados, das grandes
compet‹ncias exercidas pela Institui„ˆo identificando as fun„…es e as
atividades exercidas pelos administradores do munic‡pio no final do
Per‡odo Colonial e durante o Imp‰rio.
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1. A Administra„ˆo Municipal no Brasil
A administra„ˆo municipal no Brasil durante o per‡odo colonial
obedecia ‘ mesma organiza„ˆo e atribui„ˆo que exerciam em Portugal,
as estruturas administrativas das c‚maras municipais. Eram
regulamentadas inicialmente pelas Ordena„…es Manuelinas (cƒdigo de
leis do Imp‰rio Portugu‹s) mais tarde revisto e ampliado, denominado
Ordena„…es Filipinas, estrutura que permanece praticamente inalterada
at‰ a proclama„ˆo da Independ‹ncia.
As c‚maras sƒ podiam ser instaladas nos locais que obtivessem a
categoria de vilas concedidas pelo rei. Eram compostas por dois Ju‡zes
Ordin†rios, servindo cada um de uma vez ou do Juiz de Fora (cargo
criado em 1696) e tr‹s Vereadores, contavam ainda com alguns
funcion†rios; os oficiais da C‚mara com fun„…es espec‡ficas: O
Procurador, o Tesoureiro, e o Escrivˆo, investidos por elei„ˆo, da mesma
forma que os Vereadores e os Ju‡zes Ordin†rios. A C‚mara nomeava
ainda outros funcion†rios como Ju‡zes de Vintena, Almotac‰s,
Deposit†rios, Quadrilheiros.
As c‚maras coloniais eram respons†veis por todos os atos e
assuntos do munic‡pio sejam na administra„ˆo, no policiamento e na
aplica„ˆo da justi„a. A compet‹ncia legislativa se limitava ‘ imposi„ˆo
de Posturas (normas de regulamenta„ˆo urbana e social da vila), mas
eram subordinadas ao Ouvidor, que tinha as fun„…es de Corregedor da
Comarca. As Ordena„…es Filipinas determinavam que:
“Aos vereadores pertence ter carrego de todo o regimento da terra
e das obras do Conselho, e de tudo o que puderem saber, e entender,
porque a terra e os moradores dela possam bem viver, e nisto hˆo de
trabalhar”.
A reuniˆo deliberativa dos Vereadores com o Juiz foi
primeiramente denominada VereaÄÅo ou Conselho de Vereadores mais
tarde o termo CÇmara passou a exprimir a reuniˆo dos Vereadores sob
a presid‹ncia do Juiz. As c‚maras dispunham de rendas prƒprias que
muitas vezes eram poucas, por essa razˆo recorriam com freq”‹ncia a
contribui„…es para a realiza„ˆo de alguma obra.
Nˆo se podem comparar as c‚maras atuais com as estruturas das
c‚maras coloniais, que al‰m de respons†veis pela administra„ˆo do
munic‡pio exerciam tamb‰m outras fun„…es que hoje estˆo a cargo do
Minist‰rio PŠblico, denunciando crimes e abusos de ju‡zes, exerciam
fun„ˆo de pol‡cia e de inspe„ˆo de higiene pŠblica, auxiliavam os
alcaides no policiamento da terra e elegia muitos funcion†rios ligados a
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administra„ˆo geral da col•nia como os almotac‰s, alcaides-mores,
recebedores das sisas, deposit†rios judiciais, avaliadores de bens.
Podiam ainda nomear procuradores ‘s Cortes.
Al‰m das fun„…es judici†rias e policiais, o exerc‡cio das
atribui„…es administrativas, competia aos Vereadores reunidos com o
Juiz ou a outros funcion†rios aos quais a C‚mara delegava algumas
fun„…es:
O Procurador executava as obras determinadas pelo Conselho,
cobrava multas, representava o Conselho em ju‡zo e podia acumular o
cargo de tesoureiro, onde este nˆo existisse.
O Tesoureiro arrecadava
determinadas pelos Vereadores.

as

rendas

e

fazia

as

despesas

O Escrivˆo funcionava como secret†rio e era encarregado da
escritura„ˆo da C‚mara e exercia ainda a fun„ˆo de Escrivˆo Judicial.
A legisla„ˆo portuguesa no per‡odo colonial definia de forma
confusa as atribui„…es dos representantes do poder na col•nia que
acumulavam fun„…es administrativas, jur‡dicas e policiais. Os Ju‡zes
Ordin†rios e os de Fora al‰m de presidir as sess…es da C‚mara,
exerciam as fun„…es de pol‡cia e de aplica„ˆo da justi„a, em algumas
localidades existiam tamb‰m Ju‡zes especializados de ƒrfˆos e do crime.
Numa escala inferior existiam os Ju‡zes Almotac‰s e os Ju‡zes de
Vintena. Os Almotac‰s julgavam as infra„…es de Posturas Municipais e
julgavam algumas causas de direito real com rela„ˆo a obras e
aplicavam as penas. Os Ju‡zes de Vintena, tamb‰m chamados de
Ped‚neos, eram ju‡zes de pequena al„ada, lotados em pequenas aldeias
distantes das vilas e cidades, nˆo tinham jurisdi„ˆo sobre crimes, mas
podiam realizar prisˆo em flagrante, havia ainda os funcion†rios com
fun„…es policiais, os Alcaides Pequenos e os Quadrilheiros. Os Ju‡zes
Ordin†rios, de Fora e demais autoridades locais estavam submetidos ‘
autoridade dos Ouvidores da Comarca que eram subordinados aos
Ouvidores Gerais que por sua vez eram subordinados aos Donat†rios,
mais tarde ao Governador Geral.
As c‚maras coloniais dos primeiros tempos gozavam de grande
autonomia, em conseq”‹ncia do isolamento, eram os Šnicos
representantes do poder do Estado na Col•nia, fator que acarretava um
imenso poder as elites locais, que em muitos casos exorbitavam de seus
poderes em rela„ˆo ao poder real.
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A partir da segunda metade do s‰culo XVII, a Coroa Portuguesa
mais fortalecida apƒs a Restaura„ˆo do Trono, libertando-se dos
espanhƒis passa a se preocupar mais com a Col•nia, preocupada com
interesses comerciais portugueses no Brasil, principalmente a partir da
descoberta do ouro em Minas Gerais. A cria„ˆo do cargo de Juiz de Fora
por nomea„ˆo r‰gia para presidir a C‚mara demonstra a inten„ˆo do
poder real em impor a sua autoridade na Col•nia.
A chegada da Fam‡lia Real e a instala„ˆo da Corte no Brasil
acentuaram ainda mais o processo de redu„ˆo do poder local dominado
pelas elites, o poder real estava mais prƒximo e mais aparelhado para
impor a sua autoridade a todo territƒrio.
Nos primeiros anos apƒs a Independ‹ncia, as C‚maras
Municipais gozaram de certa autonomia, afinal as c‚maras
concentraram o foco de resist‹ncia colonial aos interesses da Coroa que
levaram ‘ Independ‹ncia. A Constitui„ˆo de 1824 determinou a cria„ˆo
de C‚maras Municipais em todas as vilas e cidades com Vereadores
eleitos, e presididos pelo Vereador mais votado.
O Regulamento das C‚maras de 1– de Outubro de 1828,
entretanto, suprimiu praticamente toda a autonomia municipal. Na
verdade a constru„ˆo do Imp‰rio brasileiro naquele momento vivia um
impasse ideolƒgico, de um lado a constru„ˆo do Estado Nacional exigia
um executivo forte e uma cidadania limitada, mas o processo de
Independ‹ncia era influenciado pelas id‰ias antiabsolutistas nascidas
na Revolu„ˆo Francesa no s‰culo XVIII, esse contexto inspirava o
fortalecimento do Poder Legislativo e cidadania plena.

As C‚maras Municipais apareciam como institui„…es
marcadas pelo paradoxo. Enquanto Conselhos –
termo
que
pressup…em
poder
decisƒrio
desconcentrado e descentralizado – as C‚maras
eram as inst‚ncias pol‡ticas que mais se
aproximavam
do
ideal
revolucion†rio
de
autogoverno, dada a proximidade entre governantes
e governados que ensejavam, contudo, esta mesma
proximidade gerava de maneira quase inevit†vel,
toda uma s‰rie de pr†ticas clientelistas, pelas quais
os ricos senhores locais perpetuavam seu poder
nada mais anti-revolucion†rio (MARQUES Jr. 1994).
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Essa dualidade serviu de justificativa para o enfraquecimento do
poder municipal no processo de estrutura„ˆo do Estado brasileiro. O
temor que a autonomia municipal servisse de instrumento para a
desagrega„ˆo do Imp‰rio, que o excesso de poder das C‚maras fosse
usado como instrumento manipula„ˆo, dificultando o exerc‡cio da
cidadania, resultou na elimina„ˆo de qualquer capacidade deliberativa
das c‚maras. Ficando as mesmas restritas a fun„…es meramente
administrativas, previstas na lei de 1– de Outubro de 1828. O Ato
Adicional de 12 de Outubro de 1834 cria as Assembl‰ias Provinciais e
submete as c‚maras municipais ao controle das assembl‰ias retirando
a pouca autonomia que ainda restava ao poder local.
A lei de 1– de Outubro de 1828, estabelecia as seguintes fun„…es
‘s c‚maras:


Administrar os bens municipais podendo vender, arrendar
ou explor†-lo por conta prƒpria;



Construir, conservar e ampliar os bens pŠblicos municipais
como pontes, chafarizes, ruas e estradas;



Estabelecer normas para as diversas atividades exercidas
no munic‡pio para garantir o “sossego, a seguran„a, a livre
circula„ˆo, a economia e a saŠde”;



Fiscalizar o bom cumprimento das normas municipais,
encaminhando denŠncia ‘ autoridade judicial.

Analisando a legisla„ˆo verifica-se claramente a fun„ˆo
administrativa das c‚maras, a atividade legislativa se restringia ‘s
quest…es tamb‰m administrativas do munic‡pio, as Posturas
Municipais, sem qualquer conota„ˆo pol‡tica. Os munic‡pios na ‰poca
do Imp‰rio se caracterizavam por grandes extens…es territoriais e
nŠcleos urbanos pequenos, sendo as atribui„…es das c‚maras restritas
a organiza„ˆo da vida urbana. Na verdade a estrutura municipal criada
pelo Regulamento das C‚maras de 1828 reflete a realidade dos
munic‡pios brasileiros daquele per‡odo. Um quadro de funcion†rios
pequeno, para a administra„ˆo de pequenas vilas e cidades.
A lei de 1828 previa ainda obriga„…es burocr†ticas ‘s c‚maras
que deveriam manter um cofre para as “rendas” da C‚mara; manter um
arquivo onde deveriam estar depositados os documentos relativos ‘s
elei„…es, os Livros de “Verea„…es”, Livros de Tombo, Livros de Registros
de Posturas e Livros de Transcri„…es de textos legais relativos ‘s
c‚maras. Deveriam ainda reconhecer o t‡tulo e tomar juramento dos
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funcion†rios pŠblicos de outras †reas do poder do Imp‰rio que nˆo
tivessem superior no munic‡pio.
Para a execu„ˆo das suas atribui„…es as c‚maras contavam com
uma pequena estrutura organizacional, a lei de 1828 manteve alguma
semelhan„a com as c‚maras coloniais na denomina„ˆo dos cargos.
O Conselho de Vereadores era a inst‚ncia m†xima do poder
municipal. O Conselho era composto por nove vereadores nas cidades e
sete nas vilas, eram eleitos em elei„…es prim†rias, o que garantia certa
legitimidade e nˆo podiam recusar a indica„ˆo. Deviam reunir-se
periodicamente para deliberar sobre as Posturas Municipais, sobre as
obras que deveriam ser executadas e para supervisionar o trabalho dos
funcion†rios das c‚maras que eram poucos. Esses “empregados” das
c‚maras executavam as delibera„…es dos Vereadores e a eles deviam
prestar contas. Segundo a lei de 1828 eram eles:
O Procurador, escolhido pela C‚mara exercia a fun„ˆo por quatro
anos. Representava a C‚mara em quase todas as inst‚ncias, inclusive
em ju‡zo, arrecadava impostos e multas municipais, administrava as
rendas da C‚mara, nˆo recebia sal†rio, a sua remunera„ˆo consistia em
6% das rendas de C‚mara. No dia a dia personificava a administra„ˆo
municipal.
O SecretÉrio, respons†vel por toda a escritura„ˆo da C‚mara, era
respons†vel pelo arquivo, emitia certid…es e cƒpias autenticadas de
documentos municipais. Recebia sal†rio pago pela prƒpria C‚mara.
O Porteiro, respons†vel pela manuten„ˆo do pr‰dio da C‚mara e
do almoxarifado, exercia ainda as fun„…es de cont‡nuo, executando as
ordens dos vereadores ou do secret†rio. Tamb‰m recebia sal†rio pago
pela C‚mara, podia ter auxiliar.
O Fiscal, encarregado do controle da aplica„ˆo das Posturas,
recolhia as infra„…es e encaminhava ao Procurador, que oferecia
denŠncia a justi„a.
As c‚maras municipais desempenhavam tamb‰m fun„…es
complementares dentro da estrutura de poder local. Elas detinham uma
estrutura organizacional que o Estado nˆo podia desprezar na
implanta„ˆo de outras inst‚ncias de poder do Imp‰rio, al‰m disso, os
Vereadores possu‡am a legitimidade de serem eleitos pela comunidade
local. Dessa forma os vereadores, os funcion†rios e a infraestrutura das
c‚maras eram requisitados para exercer outras fun„…es. Assim, as
c‚maras como leg‡timas representantes do poder local foram
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incumbidas de diversas atribui„…es, na aplica„ˆo da Justi„a, na
realiza„ˆo das elei„…es, e na implanta„ˆo da Guarda Nacional.
O Cƒdigo de Processo Criminal criado pela Lei Geral de 29 de
Novembro de 1832 determinava que as c‚maras fossem respons†veis
por:


Dividir o Munic‡pio em Distritos;



Nomear os Escrivˆes de Paz, sobre proposta dos Ju‡zes de
Paz;



Nomear os Inspetores de
proposta dos Ju‡zes de Paz;



Coletar e organizar a Lista Geral dos Jurados da Comarca;



Confeccionar c‰dulas com os nomes dos cidadˆos aptos a
serem Jurados;



Guardar em um cofre, na sala das sess…es, as c‰dulas com
os nomes dos cidadˆos aptos a serem Jurados;



Fazer uma lista, de tr‹s em tr‹s anos, de tr‹s candidatos a
Juiz Municipal e envi†-la ao conselho Geral da Prov‡ncia;



Na falta repentina de Juiz Municipal, escolher um Juiz
Interino;



Fazer proposta tr‡plice, de tr‹s em tr‹s anos, de candidatos
ao cargo de Promotor PŠblico, a ser escolhido pelo
Presidente da Prov‡ncia;



Fornecer ao Juiz de Direito “casa, cama, escrivaninha,
lou„a e mob‡lia necess†ria para o seu servi„o”, quando da
reuniˆo do JŠri no munic‡pio;



Passar os t‡tulos e dar juramento a todos os encarregados
da administra„ˆo da Justi„a nos Distritos e Termos – Juiz
de Paz, Promotor, Inspetor de Quarteirˆo, Oficiais de
Justi„a e Escrivˆo de Paz.

Quarteirˆo,

tamb‰m

sobre

O Presidente da C‚mara ou algum Vereador deveria ainda fazer
parte da Junta de Qualifica„ˆo de Jurados. Em 1833 o Decreto Geral de
28 de Novembro determinava que a C‚mara deveria pagar o ordenado
do Carcereiro e a se responsabilizar pela higiene e limpeza da cadeia, e
pelo “sustento dos presos pobres”. A Reforma do Cƒdigo de Processo
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Criminal de 03 de Dezembro de 1841 determina ainda que as c‚maras
deveriam exercer a fun„ˆo de pol‡cia administrativa.
A Lei Geral n– 387 de 19 de Agosto de 1846 determinava que as
c‚maras fossem respons†veis por todo o processo eleitoral no
munic‡pio. Era dever das c‚maras:


Receber do Presidente da Prov‡ncia a ordem para reunir a
Junta de Qualifica„ˆo dos Votantes e envi†-la ao Presidente
da Junta;



Guardar em seu Arquivo o Livro das Atas da Junta de
Qualifica„ˆo dos Votantes (Assembl‰ias Paroquiais);



Guardar em seu Arquivo o Livro de Atas das vota„…es;



Apurar os votos contidos nas Atas das Assembl‰ias
Paroquiais;



Enviar a cada votante eleito
autenticada da Ata da apura„ˆo;



Receber o juramento dos Vereadores e dos Ju‡zes de Paz;



Informar o Presidente da
apura„ˆo das elei„…es;



Fornecer os Livros para o processo eleitoral;



Multar os eleitores que nˆo assinarem as Atas da elei„ˆo
secund†ria (Provincial);

Vereador,

uma

cƒpia

Prov‡ncia do resultado da

Cabia ainda ao Presidente da C‚mara participar do Conselho
Municipal de Recurso da qualifica„ˆo eleitoral, rubricar, abrir e
encerrar os Livros eleitorais. Em 1855 o Decreto Geral determina mais
atribui„…es ‘s c‚maras, que deveriam apurar os votos da Elei„ˆo
Distrital e diplomar o Deputado eleito pelo Distrito e seu suplente. Em
1875 e 1881 novos Decretos atribuem novas obriga„…es burocr†ticas ‘s
c‚maras no registro de alistamento de eleitores de fornecimento de
material e guarda de c‰dulas eleitorais e T‡tulos de Qualifica„ˆo.
Quando em 1831 o governo do Imp‰rio criou a Guarda Nacional
‘s c‚maras municipais receberam uma s‰rie de atribui„…es na
implanta„ˆo e organiza„ˆo dos contingentes no munic‡pio. Eram
atribui„…es das c‚maras:


Oferecer os Livros de Matr‡cula dos Guardas Nacionais;
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Fiscalizar a forma„ˆo das c‰dulas com os nomes dos oficiais
da Guarda Nacional e o sorteio de doze nomes para compor
o JŠri de Revista da Guarda Nacional. A forma„ˆo das
c‰dulas e o sorteio deveriam ser feitos em uma urna na
“Casa da C‚mara”;



Escolher um ou mais membros do JŠri de Revista quando
nˆo houver oficiais suficientes;



Dividir os Guardas j† qualificados
Companhia, Companhias e Batalh…es;



Receber as Listas dos Guardas Nacionais do munic‡pio;



Determinar as Paradas, locais para reuniˆo e exerc‡cios
militares das Companhias e Batalh…es da Guarda Nacional;



Nomear um Promotor e um Secret†rio para atuarem no
Conselho de Disciplina da Guarda Nacional, por um per‡odo
de quatro anos;



Os tr‹s Vereadores mais votados comp…em o Conselho de
Exame, qualifica„ˆo dos guardas para a„…es militares
propriamente ditas.

em

Se„…es

de

Durante todo o per‡odo imperial os interesses locais eram
encaminhados ao Governo da Prov‡ncia e as Assembl‰ias Provinciais,
pelos Vereadores conforme previa a Lei de 1828. A Prov‡ncia de Sˆo
Paulo em 1835 aprova a Lei n– 18 criando o cargo de “Delegado
Executivo” a Lei dos Prefeitos nomeados pelo Presidente da Prov‡ncia,
numa tentativa de reformular a administra„ˆo municipal no Brasil, logo
abolida pela Assembl‰ia Geral. Outra iniciativa nesse sentido foi uma
proposta do Marques de Olinda em 1862 que sugeria uma separa„ˆo
das fun„…es administrativas e deliberativas das c‚maras.
Apesar dessas iniciativas e outras tentativas de diminuir a
centraliza„ˆo do poder nas mˆos do governo central e dar mais
autonomia ao poder local, foram sufocadas e o modelo imposto pela Lei
de 1828 perdurou at‰ a Proclama„ˆo da RepŠblica.

1.1 A C‚mara de Santos no s‰culo XIX
As c‚maras municipais no s‰culo XIX mantiveram com pequenas
adapta„…es locais a mesma estrutura e atribui„…es previstas pelas
Ordena„…es Filipinas no per‡odo colonial, at‰ 1822 ou mais
precisamente at‰ aprova„ˆo pela Assembl‰ia Geral do Regulamento das
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C‚maras, a Lei de 1– de Outubro de 1828, estrutura que permanecer†
praticamente sem altera„…es at‰ a RepŠblica em 1889.
O conjunto documental objeto desse trabalho abrange exatamente
esse per‡odo de 1749 a 18891. Atrav‰s da leitura das Atas da C‚mara foi
poss‡vel acompanhar a aplica„ˆo da legisla„ˆo de forma bem definida.
Nos primeiros anos do s‰culo XIX o exerc‡cio das fun„…es
administrativas, judici†rias e executivas era exercido de forma confusa,
com situa„…es de sobreposi„ˆo de fun„…es. Nas delibera„…es da C‚mara
predominam quest…es sobre obras pŠblicas e infra„ˆo de Posturas,
estas ainda mal definidas eram aplicadas a cada seis meses, quando o
corpo de “funcion†rios da C‚mara”, incluindo os Vereadores, sa‡a pelas
ruas da vila fiscalizando e autuando infratores, no denominados “autos
de Correi„ˆo”.
O corpo de “funcion†rios” da C‚mara de Santos era bem pequeno.
Al‰m dos tr‹s Vereadores presididos pelo Juiz de Fora, o Pr ocur ador
que acumulava as fun„…es de Tesoureiro e executava todas as decis…es
financeiras e administrativas da C‚mara. O Escr i vÅo, que al‰m de
respons†vel pela escritura„ˆo, cuidava do arquivo e participava em
diversas ocasi…es dos trabalhos de inspe„ˆo de Posturas e na
elabora„ˆo de pareceres, onde apresentava relatƒrio. O Por t eir o era o
zelador do pr‰dio da C‚mara, em v†rias ocasi…es acumulava as fun„…es
de Carcereiro e atuava principalmente como cont‡nuo da C‚mara. O
Jui z Amotac Ñ ou Al mot acel como registra a C‚mara de Santos, era
eleito a cada tr‹s meses e participava das Correi„…es. Na fase de pr‰independ‹ncia a C‚mara de Santos possu‡a em seu quadro de
funcion†rios assalariados al‰m do escrivˆo e do porteiro, o Al cai de
nomeado pela C‚mara e encarregado das notifica„…es aos infratores,
basicamente em rela„ˆo ‘s Posturas e na condena„ˆo de presos, cargo
ligado diretamente ao Juiz de Fora, com fun„…es claramente policiais.
Para o exerc‡cio das fun„…es administrativas do munic‡pio,
segundo a legisla„ˆo, as c‚maras deveriam contar com rendas prƒprias.
As principais fontes de arrecada„ˆo da Vila de Santos no in‡cio do
s‰culo XIX eram; impostos sobre a comercializa„ˆo de carne verde
(carne fresca), taxas sobre pesos e medidas de g‹neros de primeira
necessidade, multas por infra„ˆo de Posturas e o aluguel das
“Casinhas”, concessˆo para explora„ˆo de um espa„o que fazia as
fun„…es de Mercado Municipal. Eventualmente a C‚mara obt‰m outras
formas de arrecada„ˆo, como concessˆo de aforamentos, valor em
1

O n‚mero de documentos do sƒculo XVIII ƒ muito pequeno, n•o sendo representativo do contexto
administrativo do per„odo.
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dinheiro pago para uso de terras pŠblicas ou para “Fintas” coletas
especiais para a realiza„ˆo de alguma obra pŠblica significativa como
pontes, estradas ou chafarizes.
A C‚mara de Santos regularmente colocava em “pregˆo” a
arrecada„ˆo de todas as suas “rendas”, ou seja, contava que
particulares realizassem a explora„ˆo dos mercados, a arrecada„ˆo dos
impostos e a realiza„ˆo das obras do munic‡pio, mediante pagamento
regular. Anualmente o Conselho prestava contas aos Provedores da
Comarca. Em diversas oportunidades o Conselho de Vereadores de
Santos teve dificuldades para encontrar interessados em “arrematar as
rendas” da C‚mara situa„ˆo que obrigava o Conselho a recorrer ao
Governo Provincial.
Em 20 de Dezembro de 1828 a C‚mara registra a Portaria do
Presidente da Prov‡ncia encaminhando o Regulamento das C‚maras. J†
nas sess…es seguintes, a C‚mara passa a ser presidida pelo Vereador
mais velho, nˆo se tem mais ‘ presen„a do Juiz de Fora presidindo as
sess…es, embora o cargo exista na Vila at‰ 1833. Segundo a nova Lei a
presid‹ncia passa a ser do Vereador mais votado. Nesse mesmo per‡odo
a Vila j† possui em exerc‡cio, o Juiz de Paz, cargo criado em 15 de
Outubro de 1827, e eleito em mar„o de 1828, com fun„…es claramente
policiais, que juntamente com os vereadores em exerc‡cio organizarˆo
novas elei„…es para Vereadores e Juiz de Paz em janeiro de 1829, de
acordo com a nova legisla„ˆo.
A nova C‚mara toma posse em Fevereiro de 1829 e na mesma
sessˆo realiza a nomea„ˆo dos novos funcion†rios, na verdade alguns
sˆo mantidos nos mesmos cargos com algumas altera„…es em rela„ˆo
as suas antigas fun„…es:


O antigo Escr ivÅo, praticamente com as mesmas fun„…es
anteriores, passa a ser o Secr et Ér io;



O Pr oc ur ador , que j† servia a antiga C‚mara ‰ mantido no
cargo, agora segundo as regras da nova Lei;



O cargo de Al mot acÑs desaparece e de acordo com a nova
lei teremos o Fi sc al e seu suplente, com fun„…es
semelhantes ao seu antecessor;



O Por t eir o nessa mesma sessˆo ‰ nomeado um novo
funcion†rio
e
seu
suplente,
mantendo
tamb‰m
praticamente as mesmas atribui„…es do porteiro anterior.
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Como j† foi dito, a Lei de 1828 retirou muito da autonomia das
C‚maras que passam a exercer fun„…es meramente administrativas.
Esse fato fica evidente na an†lise da documenta„ˆo durante a fase de
pesquisa para a identifica„ˆo das tipologias documentais. O controle e a
depend‹ncia do Governo Provincial estˆo presentes nas solicita„…es
para concessˆo de aforamentos, na constante necessidade de verbas
para uma infinidade de obras e atribui„…es de responsabilidade da
C‚mara, como o sustento de “presos pobres”, por exemplo.
A C‚mara de Santos possu‡a poucas fontes de renda, em quase
todas as sess…es ‰ discutida a necessidade de solicitar verbas para o
governo da Prov‡ncia. Refor„ando a falta de autonomia, praticamente
todas as delibera„…es necessitavam de aprova„ˆo do Conselho
Provincial, modificado pelo Ato Adicional de 1834, para Assembl‰ia
Legislativa Provincial. Um bom exemplo ‰ a necessidade de aprova„ˆo
das Posturas Municipais. No momento em que a C‚mara de Santos
aprova o seu primeiro Cƒdigo de Posturas, a Assembl‰ia Provincial
levar† quase dois anos para aprov†-lo, obrigando os Vereadores em
diversas ocasi…es solicitarem a aprova„ˆo provisƒria de determinados
artigos do Cƒdigo que necessitam de aplica„ˆo imediata.
Outro exemplo que exp…em a depend‹ncia da Assembl‰ia
Provincial ‰ a questˆo do nŠmero de Vereadores. O Regulamento das
C‚maras determina que nas vilas o Conselho seja composto de sete
Vereadores e nas cidades por nove. Em 1839, a Vila de Santos ser†
elevada ‘ categoria de cidade. Naquele momento os Vereadores estavam
na metade do mandato e registram longas discuss…es de como deveriam
proceder para indicar os dois novos Vereadores, novamente os
procedimentos para a elei„ˆo dos novos membros da C‚mara ser†
esclarecida e determinada pela Assembl‰ia Provincial.
A aprova„ˆo pela Assembl‰ia Geral do Cƒdigo de Processo
Criminal em Novembro de 1832 e a sua aplica„ˆo na Vila de Santos
pela C‚mara nos primeiros meses de 1833, nˆo ser† realizada de
maneira tranq”ila, os Vereadores juntamente com o Juiz de Paz terˆo
dificuldades para estabelecer a divisˆo do munic‡pio em Distritos e para
eleger os Ju‡zes de Paz e Escrivˆo de cada Distrito, tanto que em 1836 a
C‚mara de Santos solicita a Presid‹ncia da Prov‡ncia autoriza„ˆo para
reunifica„ˆo dos dois Distritos de Paz do munic‡pio, alegando “que os
Ju‡zes de Paz poucos afazeres tinham nos seus Distritos,
principalmente o do 2– Distrito e que nenhuma utilidade ao pŠblico
essa divisˆo tinha resultado” e, al‰m disso, “se poderia poupar quatro
cidadˆos que poderiam ser votados para outros cargos”, solicita„ˆo que
o governo Provincial aprova. Fica evidente que naquele momento a Vila
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de Santos nˆo conta com um nŠmero suficiente de cidadˆos habilitados
para ocupar todos os cargos criados pela nova lei. Que exigia ainda a
indica„ˆo de listas de Jurados e organiza„ˆo de Juntas de Paz. Os
Vereadores santistas ainda terˆo problemas para a nomea„ˆo para o
cargo de Juiz Municipal e Promotor, a maioria dos indicados pela
C‚mara recusa os cargos alegando problemas de saŠde.
Logo apƒs o Ato Adicional de 1834, que reformava v†rios artigos
da Constitui„ˆo de 1824, v†rias Prov‡ncias come„ando por Sˆo Paulo,
criaram o cargo de Prefeito, com atribui„…es executivas e policiais. A lei
‰ datada de 11 de Abril de 1835, logo em seguida, em 11 de Maio a
C‚mara de Santos j† ‰ informada sobre a nomea„ˆo de seu primeiro
Prefeito, que nem chegou a tomar posse, pedindo demissˆo logo em
seguida. Segundo a lei, o Prefeito era nomeado pelo Governo Provincial,
segundo indica„ˆo da C‚mara, que encaminha a Presid‹ncias da
Prov‡ncia uma lista tr‡plice para a nova nomea„ˆo. A cria„ˆo desse
cargo era tˆo inusitada na administra„ˆo brasileira que em sessˆo os
Vereadores discutem longamente como deveriam proceder para dar
posse ao Prefeito nomeado, se deveriam cham†-lo para tomar posse ou
se deveriam consult†-lo para que ele marcasse o dia de sua posse. Nˆo
chegando a nenhuma conclusˆo, resolvem encaminhar of‡cio ao VicePresidente da Prov‡ncia, pedindo esclarecimentos. A resposta sƒ vir† um
m‹s depois, a C‚mara dever† aguardar que o nomeado apresente o seu
diploma, para entˆo fazer o convite para a posse na prƒxima sessˆo.
A posse do primeiro Prefeito de Santos foi cercada de nomea„…es e
demiss…es, da lista tr‡plice apresentada pela C‚mara foi nomeado
Joaquim Ot†vio N‰bias, que pediu demissˆo antes de tomar posse, em
seu lugar foi nomeado Joaquim Vieira de Carvalho, que nˆo constava da
lista. Mas quem apresenta o diploma de nomea„ˆo para o cargo de
Prefeito, em 27 de Outubro de 1835 ‰ o Reverendo Jos‰ In†cio
Rodrigues de Carvalho, que enfim toma posse em 30 de Outubro. A
partir desse momento teremos o Prefeito participando das decis…es do
Conselho, basicamente deliberando sobre obras pŠblicas e Posturas.
Em Fevereiro de 1838, a C‚mara envia correspond‹ncia ao Prefeito
convidando-o para as solenidades de abertura dos trabalhos daquele
ano, como era de praxe e comunicava que j† estava “informada sobre a
lei que extinguia o cargo”, o Prefeito nˆo comparece a cerim•nia e os
Vereadores passam a deliberar sobre v†rias obras destacando no texto
da ata que “visto que tendo cessado a autoridade do Prefeito, este a
nada mais pode dar andamento”.
Ainda na primeira metade do s‰culo XIX, a C‚mara de Santos
organiza a Guarda Nacional no munic‡pio, com alguns problemas para
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a nomea„ˆo dos membros. Em 1835 ter† que contornar uma pol‹mica
entre o Juiz de Paz do 2– Distrito que nomeia membros da ativa da
Guarda Nacional, para o cargo de Inspetor de Quarteirˆo o que nˆo era
permitido, situa„ˆo sƒ foi resolvida com a interven„ˆo do Presidente da
Prov‡ncia.
Em 1836 a Assembl‰ia Provincial aprova a Lei n– 39 criando o
cargo de Fabriqueiro, funcion†rio assalariado da C‚mara para
administrar as “rendas” da Matriz, ‰ o reflexo administrativo do
Padroado R‰gio, a uniˆo entre o Estado e a Igreja, tornando a Igreja
Matriz numa esp‰cie de “igreja pŠblica” tendo a sua manuten„ˆo e
administra„ˆo sob a responsabilidade da C‚mara.
A lei de 1828, nˆo criou nenhum ƒrgˆo executivo municipal,
deixando essa incumb‹ncia ‘ prƒpria C‚mara e seus funcion†rios, o
recurso utilizado foi ‘ cria„ˆo de Comiss…es Internas, que dividiam as
fun„…es executivas. Em Santos nos primeiros anos de aplica„ˆo da nova
lei, a forma„ˆo dessas comiss…es era realizada de forma aleatƒria
dependendo das necessidades de momento; a realiza„ˆo de uma obra
ou a defini„ˆo de uma Postura. Em meados do s‰culo as comiss…es
passam a ser estruturada de maneira uniforme; teremos as Comiss…es
de Contas, Reda„ˆo, Obras PŠblicas, compostas normalmente por dois
Vereadores, em diversas oportunidades teremos pareceres elaborados
por duas ou mais comiss…es reunidas em conjunto.
A partir da segunda metade do s‰culo com o crescimento
populacional e da economia da cidade a C‚mara crescer† em nŠmero de
funcion†rios, mas suas atribui„…es permanecem inalteradas,
administrar a cidade e legislando apenas sobre Posturas. Em 1854 com
a inaugura„ˆo do primeiro Cemit‰rio PŠblico (Paquet†) teremos os
cargos de Administrador do Cemit‰rio e Coveiros. Em 1862 ‰ criado o
cargo de Guarda Urbano, para o patrulhamento da cidade; funcion†rios
para fiscalizar a Ilumina„ˆo PŠblica, que ‰ “terceirizada”; no final do
s‰culo teremos o advogado, engenheiro e m‰dico ligados ‘ C‚mara ou
dando pareceres t‰cnicos de orienta„ˆo ‘s comiss…es.
Em 1874, o Decreto Imperial n– 5604 determina a cria„ˆo do
Registro Civil para Casamentos, Nascimentos e •bitos, sob a supervisˆo
dos Ju‡zes de Paz, o que provoca a acumula„ˆo de um grande volume
de documentos, principalmente no Cemit‰rio do Paquet†.
A leitura das Atas das Sess…es da C‚mara e a identifica„ˆo das
Tipologias Documentais permitiram observar as transforma„…es
sofridas pela cidade ao longo do s‰culo XIX. Como pode ser percebido
na s‰rie “Requerimentos de IndŠstria e Profissˆo”, que incorpora os
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pedidos de licen„a de funcionamento de estabelecimentos comerciais,
que no in‡cio do s‰culo sˆo poucos e muito simples, no final do s‰culo
j† prƒximo a Proclama„ˆo da RepŠblica, apresentam uma grande
varia„ˆo e sofistica„ˆo.
Com a apresenta„ˆo desse Invent†rio esperamos que a consulta
ao conjunto documental da C‚mara Municipal de Santos dos s‰culos
XVIII e XIX permita a compreensˆo e a visualiza„ˆo da administra„ˆo
da cidade durante os Šltimos anos do per‡odo colonial e durante o
Imp‰rio
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2. Metodologia de Trabalho
2.1 As bases teƒricas da classifica„ˆo de documentos de
Arquivo
A responsabilidade do Arquivo PŠblico consiste na recupera„ˆo da
informa„ˆo em benef‡cio da pesquisa cient‡fica, cultural e social al‰m do
testemunho jur‡dico e histƒrico. Para se alcan„ar tais objetivos sˆo
necess†rios diversos procedimentos t‰cnicos que cabe ao arquivista
implementar.
O objeto de trabalho do Arquivo ‰ o documento. Mas o que ‰ um
documento? Documento ‰ toda representa„ˆo gr†fica, iconogr†fica ou
sonora pela qual o homem se expressa. Toda produ„ˆo que demanda
uma necessidade de registro da atividade humana seja por motivos
funcionais, jur‡dicos, cient‡ficos, t‰cnicos, culturais ou art‡sticos.
O arquivo recolhe naturalmente a produ„ˆo da administra„ˆo seja
ela pŠblica ou particular. Os conjuntos documentais sˆo reunidos de
acordo com sua origem e fun„ˆo representando o organograma da
institui„ˆo. O objetivo inicial do arquivo sˆo as provas jur‡dicas e ou
administrativas, somente depois de cumprida essa fase ‰ que as
informa„…es contidas nesses documentos poderˆo servir para a
pesquisa cient‡fica.
Para o trabalho t‰cnico-cient‡fico nos arquivos e em especial nos
arquivos permanentes ‰ necess†rio que se conhe„a profundamente o
principal objeto dos arquivos o Documento, ou seja, a informa„ˆo
registrada em um suporte, especialmente para que nˆo se confunda
com as †reas espec‡ficas da biblioteconomia e da museologia. Os
arquivistas t‹m se valido da ci‹ncia da Diplom†tica e da Tipologia
Documental, estudando e compreendendo o documento desde a sua
cria„ˆo, analisando a sua estrutura e os objetivos de sua produ„ˆo.
A Diplom†tica estuda a estrutura formal dos documentos de
origem administrativa pŠblica ou cartorial, que para efeito de validade
jur‡dica estˆo submetidos a uma s‰rie de normas estabelecidas pelo
Direito.
A estrutura de an†lise diplom†tica tem sua origem no Direito
Romano, foi utilizada na Idade M‰dia, e aperfei„oada na Europa com a
cria„ˆo dos Estados Nacionais, sempre se adaptando as estruturas do
Direito PŠblico. Mantendo a tradi„ˆo, ainda hoje os estudos
diplom†ticos utilizam a terminologia latina.
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Sendo assim o documento pŠblico ‰ o resultado da Actio (fato) e
Conscriptio (o registro do fato em um suporte de maneira juridicamente
v†lida). Dessa forma chegamos a conceitos fundamentais para a an†lise
de um documento que ‰ composto dos seguintes elementos: O material,
o suporte f‡sico onde a informa„ˆo est† registrada que pode ser o papel,
o pergaminho, o disquete, o CD etc. O meio ‰ a forma com se divulga a
informa„ˆo contida no documento que pode ser f‡sica atrav‰s de
originais ou cƒpias e funcional caracterizando as tipologias da esp‰cie
documental. E o conteŠdo que corresponde ‘ tipologia caracterizada
pela Diplom†tica que garante valor jur‡dico ao documento.
Como a Diplom†tica trabalha praticamente sƒ com documentos
pŠblicos administrativos ou de interesse da administra„ˆo pŠblica, ela
utiliza as normas estabelecidas pelo direito administrativo, trabalhando
com as esp‰cies documentais presentes na burocracia governamental.
Sˆo as chamadas categorias documentais, o manual de Documenta„ˆo e
Arquivo publicado pelo Instituto do Desenvolvimento de Recursos
Humanos e elaborado por juristas apresenta o seguinte quadro:


Normativos: sˆo os de cumprimento obrigatƒrio, sendo
manifesta„ˆo da vontade de autoridades supremas e devendo ser
acatados pelos subordinados. Emanam do Poder Legislativo ou de
autoridade administrativa. Incluem leis, decretos-leis, decretos,
estatutos, regimentos, regulamentos, resolu„…es, portarias,
instru„…es normativas, ordens de servi„o, decis…es, acƒrdˆos,
despachos, quando decisƒrios;



Enunciativos: sˆo os opinativos e que esclarecem quest…es
vazadas em outros documentos. Seu conteŠdo visa fundamentar
uma resolu„ˆo e podem ser: pareceres, informa„…es, relatƒrios,
votos, despachos, quando interlocutƒrios;



De
Assentamento:
sˆo
configurados
por
registro,
consubstanciando assentamento sobre fatos ou ocorr‹ncias,
como atas, termos, apostilas, autos de infra„ˆo;



ComprobatÖrios: sˆo os que derivam dos assentamentos,
comprovando-os, como certid…es traslados, atestados, cƒpias
autenticadas;



De Ajuste: sˆo documentos pactuais, representados por acordos
de vontade em que, no caso da documenta„ˆo pŠblica, pelo
menos uma das partes ‰ a administra„ˆo, seja federal, estadual
ou municipal. Sˆo os tratados, conv‹nios, contratos, ajustes,
termos;
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De CorrespondÜncia: sˆo os que, em geral, derivam de atos
normativos, determinando-lhes a execu„ˆo, como alvar†s,
circulares avisos, cartas, memorandos, of‡cios, mensagens,
editais, imita„…es e exposi„ˆo de motivos.

Atrav‰s dessa classifica„ˆo de categorias documentais pode-se
perceber que documentos da mesma categoria jur‡dica t‹m a mesma
estrutura e ‰ preciso saber distingui-los na hora da identifica„ˆo para
nˆo cometer nenhum erro importante. Analisando diplomaticamente a
esp‰cie documental verificamos que documentos da mesma esp‰cie
comportam-se da mesma maneira, mesmo que os conteŠdos variem. A
diplom†tica moderna parte do estudo da unidade arquiv‡stica
analisando a esp‰cie documental definindo a natureza jur‡dica da
cria„ˆo, a chamada gÜnese relacionando o documento com o seu criador
para identific†-lo.
Quase todos os documentos de arquivo sˆo diplom†ticos, pois
representa a materialidade das rela„…es sociais, pol‡ticas e legais entre o
Estado e o cidadˆo. Sˆo documentos produzidos de acordo com regras
estruturais e gramaticais que garantem uma estrutura formal dos
registros e que nˆo permitem cria„…es livres, sob pena de perderem a
validade, a reda„ˆo de uma lei obedece ‘s normas preestabelecidas pelo
Direito e nˆo permite divaga„…es.
Sˆo essas regras pr‰-estabelecidas na estrutura do documento
diplom†tico inserido na sua categoria documental que permitir† a
identifica„ˆo da esp‰cie documental que por defini„ˆo ‰ a configura„ˆo
que assume um documento de acordo com a disposi„ˆo e a natureza
das informa„…es nele contidas. Ž a partir da identifica„ˆo das esp‰cies
documentais associadas ‘ configura„ˆo da atividade ou fun„ˆo que
gerou o documento ‰ que teremos a tipologia documental.
A preocupa„ˆo da diplom†tica se concentra na estrutura interna
do documento, da sua validade jur‡dica e das caracter‡sticas que
garantem a sua validade e autenticidade. A tipologia estuda e se
preocupa com composi„ˆo dos conjuntos, com as partes integrantes da
mesma s‰rie documental nascida de documentos que representam a
mesma atividade, assim podemos estabelecer o seguinte quadro:


Diplom†tica, estrutura formal e gramatical, um mesmo discurso
para uma mesma fun„ˆo jur‡dica.



Tipologia, conjuntos org‚nicos com a mesma constru„ˆo formal
diplom†tica em todos os documentos do mesmo tipo no
cumprimento da mesma fun„ˆo.
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A tipologia documental ao incorporar a teoria e a metodologia da
diplom†tica tradicional pode ser chamada de diplom†tica arquiv‡stica
ou diplom†tica cont‰mpor‚nea. Atualmente com a produ„ˆo dos
chamados “documentos eletr•nicos” as fƒrmulas diplom†ticas se
aproximam da tipologia ao privilegiar o procedimento administrativo e
inserir o documento dentro de um conjunto e atribuindo uma
import‚ncia menor ‘ forma tradicional do documento.
A estrutura do documento seja o tradicional em papel ou em
suporte eletr•nico ‰ composta por elementos externos e internos que o
caracterizam diplom†tica e juridicamente de acordo com a sua fun„ˆo e
dentro da estrutura de sua institui„ˆo.
Os elementos que comp…em os documentos de arquivo: forma e
conteŠdo, ou seja, sua estrutura f‡sica e a informa„ˆo sˆo insepar†veis
para a identifica„ˆo e compreensˆo dos documentos.
As caracter‡sticas f‡sicas dos documentos sˆo representadas pelo
suporte – papel, pergaminho, filme, disco ƒtico, fita magn‰tica etc., pelo
formato – caderno, cƒdice, folha avulsa, livro ou tira de microfilme, pela
forma- minuta, original ou cƒpia e pelo g‹nero- textuais, iconogr†ficos,
sonoros, audiovisuais ou inform†ticos.
As caracter‡sticas internas podem ser definidas como aquelas que
contextualizam o documento. Em primeiro lugar a proveniÜncia, ou seja,
a identifica„ˆo dos produtores e ou acumuladores do documento,
pessoa f‡sica ou institui„ˆo, a fun„ˆo pela qual o documento foi
produzido, qual a atividade que ele representa, quais os tramites
seguidos para cumprir a sua fun„ˆo, o assunto ao qual ele se relaciona
e qual o objetivo da produ„ˆo do documento? E finalmente o local de
sua produ„ˆo, data tƒpica (local de produ„ˆo), e a data cronolƒgica
inserindo o documento na sua ‰poca.
A an†lise criteriosa desses elementos se constitui na base do
trabalho de identifica„ˆo, classifica„ˆo e descri„ˆo dos documentos de
arquivo, objeto desse trabalho. Para isso, ‰ fundamental que se tenha
clareza da estreita rela„ˆo entre suporte e conteŠdo, os aspectos da
reda„ˆo e da estrutura que garantem a validade jur‡dica do documento
caracterizando a espÑcie que aliada ‘ fun„ˆo administrativa
determinar† o tipo documental e sua categoria, sem esses elementos
nˆo teremos documento pŠblico.
A esp‰cie documental caracteriza o documento Šnico com sua
reda„ˆo padronizada definida dentro das estruturas burocr†ticas e
jur‡dicas. J† o tipo documental ‰ a esp‰cie acrescida da atividade que o
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originou, dessa forma ‰ possivel demonstrar que o tipo documental
revela a atividade administrativa e quase sempre representa um
coletivo, j† que representa rotina, se caracteriza com uma diagrama„ˆo,
formato e conteŠdos espec‡ficos, de acordo com a atividade ou fun„ˆo
da produ„ˆo.
O documento pŠblico representa sempre uma a„ˆo e a
transfer‹ncia dessa a„ˆo para um suporte de forma juridicamente
v†lida. O que determina a esp‰cie sˆo a sua forma e o seu conteŠdo. O
conteŠdo nˆo ‰ apenas a mensagem, o conteŠdo de um documento
arquiv‡stico corresponde a uma caracter‡stica fundamental; a
proveniÜncia – princ‡pio b†sico da Arquivologia – a fun„ˆo do
documento dentro do contexto de sua produ„ˆo refletindo uma a„ˆo ou
fato. Portanto o documento ‰ a jun„ˆo de dois elementos fundamentais.
A a„ˆo jur‡dica, o fato, a a„ˆo e o seu registro escrito.
A cria„ˆo de um documento indica um fato e a vontade de
represent†-lo, o fato nˆo deve ser confundido com conteŠdo. A
produ„ˆo de um documento indica um propƒsito, a exist‹ncia de um
registro reflete um procedimento, um processo de cria„ˆo, uma
manifesta„ˆo de vontade para outorgar um ato jur‡dico ou determinar
uma situa„ˆo administrativa. Essa declara„ˆo de vontade quando
proveniente de uma institui„ˆo governamental ou administrativa
investida de autoridade para tal representa um ato de governo ou da
administra„ˆo no exerc‡cio de suas atribui„…es.
A an†lise tipolƒgica ‰ a base para a realiza„ˆo dos procedimentos
t‰cnicos para o tratamento dos documentos de arquivo. Para a
arquiv‡stica a an†lise documental deve ter in‡cio pelo estudo da
entidade produtora, suas compet‹ncias, sua estrutura, seu
funcionamento e das atividades refletidas no documento.
Para a realiza„ˆo da an†lise tipolƒgica ‰ necess†rio que se leve em
considera„ˆo o tipo documental, que ‰ o resultado da esp‰cie
documental agregada ‘ atividade que deu origem ao documento. Que se
observe a posi„ˆo da s‰rie no contexto do fundo analisado. Que se
estude a institui„ˆo produtora/acumuladora, conhecendo suas fun„…es
e atribui„…es. Identificar a atividade que gerou o tipo documental
estudado. Qual a legisla„ˆo que regulamenta a institui„ˆo e que
determinam as fun„…es e atividades que darˆo origem ‘ s‰rie. Que se
conhe„a a sequ‹ncia de tramites percorrida pelo documento desde sua
cria„ˆo at‰ a conclusˆo dos objetivos de sua produ„ˆo.
Em arquivos permanentes, para documentos de ‰pocas distantes,
como o Fundo C‚mara Municipal de Santos, em que a dist‚ncia no
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tempo dificulta o levantamento de dados estruturais e funcionais a
aplica„ˆo da an†lise diplom†tica a partir do documento gerador da s‰rie
possibilita ao arquivista a recupera„ˆo das estruturas e fun„…es da
institui„ˆo produtora. O conhecimento e a caracteriza„ˆo das esp‰cies
documentais mais freq”entes sˆo obrigatƒrios na tarefa da
classifica„ˆo, e para a defini„ˆo das s‰ries que representam as fun„…es
definidas nas tipologias a identifica„ˆo diplom†tica se mostra
indispens†vel.
Organizar massas documentais acumuladas por longo tempo e
que passaram por v†rias interven„…es constitui um trabalho dif‡cil,
principalmente quando os textos legais sˆo escassos e pouco esclarece
sobre o funcionamento e a estrutura do ƒrgˆo. Diante desse quadro a
identifica„ˆo das tipologias documentais fornece ao arquivista um
instrumental seguro para a organiza„ˆo dos fundos de arquivo.
A identifica„ˆo deve ser a primeira fase da metodologia
arquiv‡stica ela pode ser aplicada em todas as fases do ciclo de vida dos
documentos no momento de cria„ˆo ou na fase de acumula„ˆo. Na
realidade a identifica„ˆo ‰ a aplica„ˆo objetiva do Principio da
ProveniÜncia, que determina que nˆo se misture documentos gerados
por um ƒrgˆo aos gerados por outro. Ž importante que se mantenha a
ordem original da produ„ˆo do documento dentro das suas
compet‹ncias e das fun„…es administrativas do produtor.
A fase da metodologia arquiv‡stica denominada Identifica„ˆo ‰
chamada por alguns autores como “fase do tipo intelectual” ela se
concentra na an†lise do contexto de produ„ˆo da tipologia documental
dentro da gestˆo administrativa. Ž um trabalho de pesquisa sobre a
g‹nese do documento e suas rela„…es com o produtor. A identifica„ˆo
reconhecida com fun„ˆo arquiv‡stica vem complementar e contribuir
para a uniformiza„ˆo dos procedimentos metodolƒgicos que auxiliam o
arquivista no tratamento dos documentos.
A metodologia para a identifica„ˆo prop…e a realiza„ˆo de uma
pesquisa de dados com informa„…es espec‡ficas, em diversas fontes que
fornecerˆo subs‡dios para o trabalho arquiv‡stico.
O primeiro passo da pesquisa deve ser a identifica„ˆo do ƒrgˆo
produtor do documento, o contexto de produ„ˆo, verificando os
elementos caracter‡sticos da documenta„ˆo a ser analisada. Esses
elementos se dividem em dois:
Elemento orgÇnico – A identifica„ˆo do ƒrgˆo produtor da
documenta„ˆo diferenciando-o de outros.
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Elemento funcional – A identifica„ˆo das fun„…es e atividades
administrativas do ƒrgˆo produtor de acordo com a sua compet‹ncia,
elemento que caracteriza a s‰rie.
A partir da an†lise do conjunto documental a ser classificado, o
procedimento de identifica„ˆo das tipologias documentais possibilita
identificar as caracter‡sticas estruturais, f‡sicas e o conteŠdo da
documenta„ˆo, facilitando o reconhecimento das estruturas de
produ„ˆo dos conjuntos. Permitindo que o tratamento t‰cnico se realize
de forma segura. A Professora Luciana Duranti analisando o estudo das
tipologias documentais afirma. “O documento “fala por si mesmo”,
refletindo a “articula„ˆo expressa das rela„…es entre a forma
documental, procedimentos, a„…es, pessoas, fun„…es e estruturas
administrativas (...) os resultados desta an†lise focalizada podem ajudar
a guiar os esfor„os de avalia„ˆo, organiza„ˆo e descri„ˆo, nˆo sƒ do
material analisado, mas de todo material que seja semelhante”
(Duranti, apud Rodrigues, 2005).
Para documentos de terceira idade2, acumulados sem tratamento,
a identifica„ˆo do ƒrgˆo produtor depende exclusivamente da pesquisa
histƒrica da institui„ˆo, do contexto de produ„ˆo e da legisla„ˆo
dispon‡vel, novamente neste caso ‰ na identifica„ˆo do fundo e das
tipologias documentais que o tratamento arquiv‡stico poder† ser
realizado de forma adequada. A partir da identifica„ˆo da unidade
administrativa e dos tipos documentais que definem as compet‹ncias e
as fun„…es do ƒrgˆo, devem-se estudar todos os dispositivos que
regulam ou regularam a tramita„ˆo interna e externa de cada tipo
documental na fase de produ„ˆo.
Para a elabora„ˆo de um bom plano de classifica„ˆo ‰ preciso que
se estabele„a um quadro dos ƒrgˆos administrativos e suas subdivis…es
na ‰poca da produ„ˆo dos documentos a serem organizados, que
dificilmente poder† ser elaborado sem o conhecimento pr‰vio das
estruturas governamentais nas v†rias ‰pocas de produ„ˆo. Ž necess†rio
que se leve em conta sempre, a estrutura org‚nica da institui„ˆo; as
a„…es que os documentos revelam, no cumprimento das atividades
administrativas, dentro das fun„…es estabelecidas pelas compet‹ncias
que determinam as caracter‡sticas e o funcionamento do ƒrgˆo ou
institui„ˆo produtora.

2

Segundo a Teoria das tr…s idades: 1† Idade – documentos em fase corrente; 2† Idade - documento de
guarda intermediaria; 3† Idade – documentos de guarda permanente ou histˆricos.
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O principal objetivo da classifica„ˆo ‰ evidenciar claramente as
fun„…es e atividades da institui„ˆo produtora de forma que a rela„ˆo
entre os documentos possa ser demonstrada. Ela deve antes de tudo ser
lƒgica; partindo do estudo da institui„ˆo produtora, podemos criar
categorias gen‰ricas relacionadas ‘s fun„…es e as atividades
identificadas durante a pesquisa sobre as compet‹ncias da institui„ˆo.
O plano de classifica„ˆo deve ser elaborado sob qual crit‰rio? O
arquivista deve levar em conta ‘ estrutura organizacional da institui„ˆo
departamentos e sess…es, por exemplo, para a defini„ˆo das grandes
classes; ou procurar uma classifica„ˆo que cont‰mple as grandes
compet‹ncias da institui„ˆo, classificando os documentos de acordo
com as suas grandes fun„…es. Em muitos casos os dois m‰todos podem
ser confundidos com a classifica„ˆo por “assunto”, outro problema, pois
o termo pode ser confundido com fun„ˆo, ou como tema, a expressˆo
“assunto” deve ser evitada.
A literatura arquiv‡stica nacional e internacional preconiza dois
m‰todos poss‡veis para a realiza„ˆo do trabalho de organiza„ˆo para os
documentos de arquivo.
O m‰todo estrutural – que se baseia na estrutura administrativa
das institui„…es produtoras de arquivo.
O m‰todo funcional – que se baseia nas fun„…es e atividades das
institui„…es produtora de arquivo.
Tradicionalmente a classifica„ˆo estrutural ‰ a mais aceita e
tamb‰m a mais utilizada, mas essa op„ˆo enfrenta alguns problemas:


Uma institui„ˆo em que a estrutura de organiza„ˆo nˆo reflete
totalmente as compet‹ncias, fun„…es e atividades;



Quando as estruturas organizacionais aparecem confusas, com
sobreposi„…es de fun„…es e atividades;



Quando as estruturas organizacionais estˆo sujeitas a constantes
modifica„…es, caso comum nas institui„…es pŠblicas

Nesses casos a op„ˆo pela classifica„ˆo funcional pode ser a
melhor op„ˆo a ser adotada, apesar da complexidade t‰cnica e
intelectual a classifica„ˆo puramente funcional atende plenamente as
necessidades arquiv‡sticas.
A Comissˆo de Terminologia Arquiv‡stica da ABNT distingue as
duas metodologias. O m‰todo “estrutural levaria em conta a
constitui„ˆo do fundo a partir dos documentos provenientes de uma
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mesma fonte geradora de arquivos”. O fundo corresponderia a uma
mesma institui„ˆo e as s‰ries a setores da mesma institui„ˆo. J† o
m‰todo “funcional seria a constitui„ˆo dos fundos com documentos
provenientes de mais de uma fonte geradora, reunido pela semelhan„a
de suas atividades, mantido o princ‡pio da proveni‹ncia. O fundo
corresponderia ‘ fun„ˆo principal das institui„…es, e as s‰ries ‘s
prƒprias institui„…es”.
Para a professora Heloisa Bellotto a identifica„ˆo do fundo deve
ser feita atrav‰s do ƒrgˆo produtor, mesmo reconhecendo que a fun„ˆo
maior da institui„ˆo ‰ mais importante que o nome da institui„ˆo que
pode mudar, mas a grande compet‹ncia nˆo.
O que se percebe atrav‰s dos trabalhos publicados pela literatura
nacional e internacional em rela„ˆo ‘ classifica„ˆo ‰ que as aplica„…es
da metodologia funcional ou estrutural nˆo aparecem aplicadas de
forma Šnica. Verifica-se uma predomin‚ncia pela estrutura na defini„ˆo
das grandes compet‹ncias, principalmente na defini„ˆo do fundo. Nas
categorias menores, dentro do fundo, a organiza„ˆo funcional ‰ mais
aceita e em alguns casos at‰ recomendada.
As fun„…es quase sempre estˆo impl‡citas e sˆo mais duradouras
que as estruturas, mesmo quando nˆo se conhece a estrutura original
ela pode ser identificada nos prƒprios documentos. Esse tratamento
pode ser aplicado tanto em documentos antigos como na documenta„ˆo
cont‰mpor‚nea, onde a complexidade e agilidade das institui„…es fazem
com que, muitas vezes as estruturas sejam atropeladas pelas
constantes mudan„as nas organiza„…es.
Outra questˆo presente na organiza„ˆo dos documentos de
arquivo, teoricamente mais simples que a classifica„ˆo, mas nˆo menos
importante, ‰ a ordena„ˆo interna das s‰ries. Este ‰ um procedimento
que procura estabelecer crit‰rios que determinem a disposi„ˆo f‡sica
dos documentos. Trata-se de ordenar o conjunto de documentos de um
mesmo tipo documental, previamente identificados na fase inicial da
classifica„ˆo, sendo a ordena„ˆo uma fase posterior a classifica„ˆo, o
procedimento ‰ facilitado, pois os diversos tipos documentais serˆo
facilmente identificados como a sua menor divisˆo – a s‰rie.
A defini„ˆo de como os documentos, no interior da s‰rie, ser†
ordenada deve levar em conta os tipos de busca que serˆo realizadas
naquele conjunto, quais as necessidades de consulta dos principais
usu†rios. As formas de ordena„ˆo interna das s‰ries podem depender
das necessidades de recupera„ˆo da informa„ˆo pelo produtor ou pelos
diversos tipos de consulentes, tanto na fase corrente como no arquivo
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permanente, cont‰mplando assim os mais diversos interesses, que
devem ser levados em conta na hora de optar-se por determinada ordem
interna da s‰rie.
Assim quanto mais simples e objetiva for ‘ ordena„ˆo maior a
contribui„ˆo para o acesso ‘ informa„ˆo. Ela deve ser sempre realizada
com base nos elementos presentes nos prƒprios documentos e levando
em considera„ˆo a tipologia documental. Os elementos mais comuns
sˆo:


O nŠmero do documento (normalmente atribu‡do pelo prƒprio
produtor ou acumulador);



Data tƒpica (local da produ„ˆo);




Nome do produtor ou destinat†rio;
Objeto ou temas espec‡fico do documento.

As formas mais usuais de ordena„ˆo, podem ser: a num‰rica
simples; a cronolƒgica; a num‰rica-cronolƒgica; a alfab‰tica, a
geogr†fica e a tem†tica. Podem ser divididas em duas grandes
categorias, as que tomam por base os elementos num‰ricos e as que
tomam por base os elementos alfab‰ticos. Como o uso de sequ‹ncias
num‰ricas e alfab‰ticas ‰ bastante comum em todas as atividades
administrativas dificilmente essas formas de ordena„ˆo ofere„am
alguma dificuldade de acesso aos funcion†rios e usu†rios.
Quando a op„ˆo de ordena„ˆo for realizada em ordem alfab‰tica, em
especial por nomes de pessoas f‡sicas ou jur‡dicas devem-se observar
que as regras consagradas de alfabeta„ˆo.
A organiza„ˆo dos documentos de arquivo deve ser entendida como
parte da fun„ˆo social do arquivista, o objetivo da organiza„ˆo ‰
possibilitar o acesso r†pido, eficiente e seguro ‘ informa„ˆo. A fun„ˆo
primordial do arquivo ‰ a garantia de direitos e deveres das institui„…es
e do cidadˆo; a disponibiliza„ˆo de informa„…es que possam servir de
ponto de partida para a pesquisa cient‡fica.
Dessa forma a classifica„ˆo ‰ a ferramenta fundamental para
possibilitar o acesso de qualidade ‘ informa„ˆo. Sendo os arquivos
constitu‡dos por conjuntos de documentos produzidos e acumulados
por uma institui„ˆo ou pessoa f‡sica. A elabora„ˆo de um plano de
classifica„ˆo deve levar em conta que ele ser† utilizado por leigos, pelos
funcion†rios da institui„ˆo e pelos usu†rios e nˆo somente pelo
arquivista. A elabora„ˆo de um plano de classifica„ˆo exige uma s‰rie
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de conhecimentos intelectuais, mas sua apresenta„ˆo deve ser simples
e clara.
Partindo dos princ‡pios de respeito aos fundos e da ordem
original, com as dificuldades impostas pelas especificidades de cada
conjunto documental, apropriando-se dos fundamentos teƒricos e dos
conceitos gerais da classifica„ˆo para contextualizar o produtor em sua
dimensˆo histƒrica e social.
Entender como as institui„…es se organizam, quais os
procedimentos que elas adotam para executar suas fun„…es e atividades
‰ fundamental para entender o documento produzido e acumulado. Ele
‰ a materializa„ˆo das rotinas administrativas. Ele nasce quando ‰
necess†rio cumprir uma fun„ˆo, ‰ necess†rio provar uma compet‹ncia
ou determinar um procedimento, surge com naturalidade elaborada
dentro das tarefas cotidianas de uma institui„ˆo ou ƒrgˆo. A
necessidade de sua preserva„ˆo ‰ determinada pelo seu valor
administrativo, t‰cnicos, legais, fiscais, probatƒrios, culturais e
histƒricos.
A proposta desse trabalho ‰ a contextualiza„ˆo do conjunto
documental da C‚mara Municipal de Santos no final do s‰culo XVIII e
XIX, na sua dimensˆo histƒrica, vinculada ao contexto pol‡tico,
administrativo e social; ou seja, analisando a C‚mara como parte da
sociedade, buscando conhecer o funcionamento da Institui„ˆo, sua
estrutura, suas atribui„…es, suas fun„…es e atividades refletidas nos
documentos por ela produzidos.

2.2 O Fundo C‚mara Municipal de Santos.
O conjunto de documentos da C‚mara Municipal de Santos foi
recolhido inicialmente atrav‰s de Conv‹nio de Coopera„ˆo T‰cnica entre
o antigo Centro de Memƒria e Arquivo e a C‚mara Municipal de Santos,
para tratamento e organiza„ˆo. Em 1995 quando da cria„ˆo da
Funda„ˆo Arquivo e Memƒria de Santos que incorporou o antigo Centro
da Memƒria, um novo Conv‹nio foi assinado agora com a nova
institui„ˆo, estando ‘ custƒdia do acervo sob a responsabilidade do
Arquivo Permanente da mesma Funda„ˆo.
A composi„ˆo do conjunto compreende os documentos relativos
ao per‡odo da C‚mara Municipal de Santos como inst‚ncia
administrativa do munic‡pio no s‰culo XIX, com data limite de 1749 a
1889, compreendendo documenta„ˆo produzida e ou recebida pela
C‚mara durante o per‡odo final da Col•nia e todo o per‡odo do Imp‰rio
no Brasil.
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Inicialmente durante a custƒdia do Centro de Memƒria e Arquivo
o conjunto documental passou por um trabalho de ordena„ˆo que
optava por um quadro de arranjo estrutural considerando os cargos dos
funcion†rios da C‚mara como as grandes compet‹ncias administrativas
denominando quatro grandes grupos: Conselho de Vereadores,
Procuradoria, Secretaria e Fiscaliza„ˆo, sem concluir a identifica„ˆo das
s‰ries documentais, em razˆo da dissolu„ˆo do grupo de trabalho. Em
fevereiro de 1995, foi retomada a pesquisa da legisla„ˆo do per‡odo, da
histƒria administrativa municipal e a leitura das atas da C‚mara para a
identifica„ˆo das fun„…es e atribui„…es da C‚mara Municipal de Santos
no s‰culo XIX. Em 1997 esse trabalho foi novamente interrompido em
fun„ˆo da mudan„a de pr‰dio, e da falta de funcion†rios.
Somente em 2006 em fun„ˆo de nova mudan„a de pr‰dio com
mais estrutura e do MBA em Arquivologia e Gestˆo Documental
patrocinado pela Funda„ˆo e com a forma„ˆo de uma nova equipe de
trabalho, as pesquisas para a tarefa de organiza„ˆo do conjunto
documental da C‚mara Municipal de Santos foram retomadas. Sob a
orienta„ˆo da Professora Ana C‰lia Rodrigues e de acordo com as bases
teƒricas da Arquivologia, foi apresentada uma monografia de conclusˆo
do curso3, propondo um plano de classifica„ˆo e as formas de
organiza„ˆo do Fundo C‚mara Municipal.
O conjunto de documentos identificado inicialmente como Fundo
C‚mara Municipal de Santos incorporava os documentos produzidos
durante o per‡odo que se convencionou denominar de IntendÜncias,
per‡odo de transi„ˆo da Proclama„ˆo da RepŠblica at‰ a cria„ˆo do
Poder Executivo Municipal. A Constitui„ˆo Republicana de 1891 ‰
omissa nessa questˆo, deixando o tema aos cuidados das constitui„…es
estaduais. Dessa forma a cria„ˆo do Poder Executivo nos munic‡pios
obedecia ‘ lƒgica de cada estado da Federa„ˆo.
Durante esse per‡odo de transi„ˆo a administra„ˆo municipal
ainda passava pela C‚mara, mas agora dentro de um novo contexto
pol‡tico administrativo. Em fun„ˆo das pesquisas de identifica„ˆo,
nessa fase, optou-se por delimitar o Fundo C‚mara Municipal de
Santos at‰ 1889, incorporando os documentos produzidos apƒs o 15 de
Novembro para nˆo se perder o contexto dos primeiros dias do regime
republicano no munic‡pio. E o conjunto de documentos produzidos e
acumulados pela C‚mara de 1890 a 1908, data da elei„ˆo do primeiro
Prefeito de Santos – como Fundo Intend‹ncia Municipal de Santos.

3

Cerqueira, 2007
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Organizar uma consider†vel massa de documentos acumulada
pela C‚mara Municipal de Santos no final do s‰culo XVIII e ao longo do
s‰culo XIX e que sofreu diversas interven„…es representa um desafio e
uma necessidade para possibilitar um acesso de qualidade aos
consulentes do Arquivo. Para tanto foram retomados os estudos sobre a
histƒria administrativa do per‡odo e dos conceitos teƒricos de
arquiv‡stica como base para a elabora„ˆo do Plano de Classifica„ˆo para
o Fundo C‚mara Municipal de Santos.
O estudo da literatura arquiv‡stica proporcionou o esclarecimento
sobre qual metodologia deveria ser aplicada ao trabalho, concluiu-se
que a melhor op„ˆo seria pelo m‰todo funcional que atende de maneira
mais adequada a organiza„ˆo de documentos acumulados ao longo de
quase um s‰culo; onde se conhece a legisla„ˆo que determinou a sua
estrutura, mas poucas indica„…es revelam a tramita„ˆo e a guarda dos
documentos. Outro problema encontrado no conjunto foi o
desmembramento de alguns documentos, que na medida do poss‡vel
tentamos recompor.
Uma questˆo deve ser destacada, o grupo de trabalho que
realizou a primeira interven„ˆo nesse conjunto no in‡cio da d‰cada de
90, prop•s uma organiza„ˆo baseada no m‰todo estrutural, como j† foi
mencionado. Essa proposta tomou por base uma estrutura relacionada
aos cargos previstos na legisla„ˆo e que representam uma composi„ˆo
enxuta e simplificada para a administra„ˆo de pequenos munic‡pios. Os
cargos de Procurador, Secret†rio e Fiscal, nˆo representavam
estruturas de Procuradoria, Secretaria ou Fiscaliza„ˆo, al‰m disso, foi
mantida a s‰rie “correspond‹ncias” para cada grupo o que nˆo permitia
identificar nenhuma fun„ˆo ou atividade.
Apƒs a retomada da pesquisa histƒrica do per‡odo e do estudo da
literatura arquiv‡stica sobre identifica„ˆo, classifica„ˆo e ordena„ˆo de
documentos; iniciou-se a etapa de identifica„ˆo das tipologias
documentais, baseados nos princ‡pio da Diplom†tica aplicados a
Arquivologia. A partir da leitura de documento por documento com base
na ordena„ˆo anterior que cont‰mplava quatro grandes grupos:
Procuradoria, Fiscaliza„ˆo, Secretaria, Conselho de Vereadores, Foi
elaborada uma listagem das tipologias identificadas em cada uma das
49 caixas, iniciando pela Procuradoria por ser o grupo 1 da proposta
anterior.
Paralelamente elaboramos um banco de dados simplificado
registrando as tipologias presentes em cada caixa, mantendo as
informa„…es b†sicas para o posterior agrupamento das tipologias em
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suas respectivas s‰ries. Trabalho que facilitou a prƒxima etapa, que foi
a defini„ˆo das s‰ries documentais dentro das grandes compet‹ncias
administrativas. Procedimento que foi realizado atrav‰s do prƒprio
banco de dados sem a necessidade de manipula„ˆo dos documentos
nessa fase. Como pode ser visto na imagem a seguir:

A identifica„ˆo das tipologias documentais, aliadas a pesquisa
bibliogr†fica, ao levantamento e estudo da legisla„ˆo do per‡odo bem
como a orienta„ˆo dos estudos de Arquivologia; permitiu a elabora„ˆo
do Plano de Classifica„ˆo para os documentos da C‚mara Municipal de
Santos, tendo como base a proposta da Professora Ana Maria Camargo
no trabalho Como Implantar Arquivos Municipais.
O Plano se baseia nas grandes compet‹ncias administrativas que
permeiam as administra„…es municipais, ou seja:


Grupo 1 – Administra„ˆo: reune as compet‹ncias de gestˆo
das atividades administrativas, dividido em tres subgrupos:
Pessoal, Material e Patrim•nio.



Grupo 2 – Desenvolvimento Urbano: reune as
compet‹ncias relativas a edifica„…es pŠblicas, particulares e
logradouros pŠblicos, dividido em quatro subgrupos: Obras
PŠblicas, Obras Particulares, Uso e Ocupa„ˆo de Solo,
Comissˆo de Obras PŠblicas.
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Grupo 3 – Finan„as: reune os conjuntos documentais que
materializam as atividades de gestˆo financeira da
administra„ˆo dividida em cinco subgrupos: Or„amento,
Arrecada„ˆo,
Contabilidade/Tesouraria,
Fiscaliza„ˆo,
Comissˆo de Contas.



Grupo 4 – Governo: reune os documentos relativos ‘s
compet‹ncias pol‡tico-administrativa dos vereadores na
administra„ˆo do munic‡pio, dividido em quatro subgrupos:
Registro, Posturas Municipais, Comissˆo de Reda„ˆo e
Justi„a, Comiss…es Especiais.



Grupo 5 – Representa„ˆo: reune os conjuntos documentais
relativos a fun„…es e atividades que as C‚maras Municipais
no s‰culo XIX exerciam o papel de intermedi†rias do
Governo da Prov‡ncia e do Imp‰rio, divididos em cinco
subgrupos: Justi„a, Elei„…es, Guarda Nacional, Instru„ˆo
PŠblica e Rela„…es Diplom†ticas.



Grupo 6 – SaŠde: reune os documentos relativos ‘s fun„…es
e atividades relacionadas ‘s quest…es sanit†rias e de
assist‹ncia de saŠde pŠblica, dividido em quatro
subgrupos: Medidas Sanit†rias, Inspe„ˆo Sanit†ria,
Assist‹ncia M‰dica e Comissˆo de Higiene e SaŠde.



Grupo 7 – Servi„os Municipais: reune os documentos
relativos ‘ presta„ˆo de servi„os pela administra„ˆo
municipal ‘ popula„ˆo, dividido em nove subgrupos:
abastecimento, €gua e Esgoto, Cemit‰rio, Limpeza PŠblica,
Transporte, Ilumina„ˆo, Comunica„ˆo, Igreja Matriz,
Bombeiro.

Com a defini„ˆo das grandes compet‹ncias materializadas nos
sete grandes grupos funcionais e as atividades realizadas para o
cumprimento das referidas compet‹ncias; gra„as ‘ identifica„ˆo das
tipologias documentais que orientaram o estabelecimento das principais
atividades realizadas determinando assim os subgrupos, foi poss‡vel
concluir o trabalho teƒrico da organiza„ˆo do fundo.
Com a conclusˆo dessa etapa e com †s s‰ries documentais
definidas com a ajuda do banco de dados foi dado in‡cio a etapa
teoricamente mais simples, mas nˆo menos trabalhosa, a reuniˆo f‡sica
dos documentos dispersos nas 49 caixas com as pastas devidamente
identificadas com as tipologias, grupo, subgrupo e s‰ries
correspondentes.
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Em seguida foi realizada a etapa mais demorada, mas nˆo menos
importante, a ordena„ˆo interna das s‰ries. Optamos na maioria dos
casos por uma ordena„ˆo cronolƒgica o que permite uma no„ˆo de
processo dentro das atividades administrativas. Em seguida, com as
s‰ries ordenadas, passamos a numera„ˆo dos documentos de cada s‰rie
de forma a garantir a seguran„a da localiza„ˆo dos documentos, dentro
do seu grupo e subgrupo mesmo apƒs qualquer consulta. Foi
estabelecido um cƒdigo que permite localizar o documento dentro do
seu conjunto, mesmo que ele seja separado por qualquer motivo. Por
exemplo:
FC/03.02.01/001
FC

Identifica„ˆo do fundo: Fundo C‚mara

03.02.01

Identifica„ˆo da s‰rie correspondente.
Grupo 03; subgrupo 02; s‰rie 01.

0001

NŠmero do documento na s‰rie.

Os documentos que possuem anexos receberam apƒs o nŠmero
do documento uma barra e uma letra. Ex.: 0001/a.
Os documentos que possuem v†rias p†ginas receberam apƒs o
nŠmero um ponto e um nŠmero. Ex.: 0001.1
Concluindo o trabalho realizamos o acondicionamento definitivo
dos documentos em caixas arquivo devidamente identificadas. As s‰ries
acondicionadas
em
pastas
identificadas
com
os
nŠmeros
correspondentes das mesmas dentro do Plano de Classifica„ˆo, bem
como as datas limites de cada pasta e a quantidade de documentos. Ao
todo foram identificados e acondicionados 35.379 documentos,
lembrando que diversas unidades possuem anexos ou grande nŠmero
de paginas, mas constituindo apenas uma unidade documental avulsa.
Apresentamos a seguir o quadro representativo do Plano de
Classifica„ˆo e a Descri„ˆo das s‰ries documentais do Fundo C‚mara
Municipal de Santos.
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2.3 Plano de Classifica„ˆo
01. Administra„ˆo

05. Representa„ˆo

01.01. Pessoal

05.01. Justi„a

01.02. Material

05.02. Elei„ˆo

01.03. Patrim•nio

05.03. Guarda Nacional
05.04. Instru„ˆo PŠblica

02. Desenvolvimento Urbano

05.05. Rela„…es Diplom†ticas

02.01. Obra PŠblica
02.02. Obra Particular

06. SaŠde

02.03. Uso e Ocupa„ˆo de Solo

06.01. Medidas Sanit†rias

02.04. Comissˆo de Obras

06.02. Inspe„ˆo Sanit†ria

03. Finan„as

06.03. Assist‹ncia M‰dica
06.04. Comissˆo de Higiene e
SaŠde

03.01. Or„amento
03.02. Arrecada„ˆo

07. Servi„os Municipais

03.03. Contabilidade/Tesouraria 07.01. Abastecimento
03.04. Fiscaliza„ˆo

07.02. €gua e Esgoto

03.05. Comissˆo de Contas

07.03. Cemit‰rio
07.04. Limpeza PŠblica

04. Governo

07.05. Transporte

04.01. Registro

07.06. Ilumina„ˆo

04.02. Posturas Municipais
04.03. Comissˆo de
Reda„ˆo/Justi„a

07.07. Comunica„…es

04.04. Comissˆo Especial

07.08. Matriz
07.09. Bombeiro
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3. Descri„ˆo das S‰ries Documentais
01. Administra‰•o
01.01. Pessoal
01.01.01. Requerimentos de solicita‰•o de exonera‰•o e dispensa de cargo municipal.
Espƒcies: Of„cios e Requerimentos.
Data-limite: 1832/1889
Total de documentos: 0074
NŠ da Caixa: 01
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Pedidos de demiss•o de funcion‹rios da C€mara, bem como notifica‰Œes de exonera‰•o
determinadas pela mesma. A sƒrie re‚ne ainda alguns of„cios que registram a mesma atividade.
01.01.02. Requerimentos de solicita‰•o de licen‰a ou afastamento de cargo municipal.
Espƒcies: Requerimentos e Of„cios.
Data-limite: 1833/1889
Total de documentos: 0040
NŠ da Caixa: 01
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Pedidos de afastamento tempor‹rio dos empregados da C€mara, por doen‰a ou viagem.
Algumas solicita‰Œes est•o redigidas na forma de of„cios.
01.01.03. Requerimentos de solicita‰•o de nomea‰•o para cargo municipal.
Espƒcies: Requerimentos e Of„cios
Data-limite: 1833/1889
Total de documentos: 0018
NŠ da Caixa: 01
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Pedidos de nomea‰•o para o quadro de funcion‹rios da C€mara alƒm de alguns of„cios
aceitando o exerc„cio tempor‹rio de fun‰Œes na administra‰•o.
01.01.04. Of„cios de recusa de nomea‰•o e posse de cargo municipal.
Espƒcies: Of„cios.
Data-limite: 1833/1889
Total de documentos: 0018
NŠ da Caixa: 01
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Of„cios encaminhando justificativa de sa‚de ou viagem para a recusa em assumir fun‰Œes
municipais.
01.01.05. Of„cios de an‚ncio de posse de cargo municipal.
Espƒcies: Of„cios.
Data-limite: 1844/1887
Total de documentos: 0013
NŠ da Caixa: 01
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Of„cios de funcion‹rios informando a posse de cargo e fun‰Œes da administra‰•o p‚blica.
01.01.06. Of„cios apresentado propostas de nomea‰•o de cargos municipais.
Espƒcies: Of„cios, Requerimentos e Indica‰Œes.
Data-limite: 1827/1889
Total de documentos: 0100
NŠ da Caixa: 01
Pasta(s): 02
Descri‰•o: Solicita‰Œes para o preenchimento de cargos p‚blicos municipais. A sƒrie re‚ne pedidos de
mun„cipes e autoridades para a nomea‰•o para diversos cargos na administra‰•o municipal.
01.01.07. Of„cios encaminhando justificativas de aus…ncia de funcion‹rios municipais.
Espƒcies: Of„cios e Atestados.
Data-limite: 1833/1888
Total de documentos: 0026
NŠ da Caixa: 01
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Justificativas para faltas ao trabalho por doen‰a ou viagem. Alguns of„cios possuem em anexo
atestados mƒdicos.
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01. Administra‰•o
01.01. Pessoal
01.01.08. Requerimentos de solicita‰•o de revis•o e aumento de sal‹rio de funcion‹rios municipais.
Espƒcies: Requerimentos e Of„cios.
Data-limite: 1854/1888
Total de documentos: 0013
NŠ da Caixa: 01
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Pedidos de aumento de sal‹rio de funcion‹rios de diversos n„veis. Alguns pedidos
encaminhados por of„cio.
01.01.09. Requerimentos de solicita‰•o de pagamento de sal‹rio de funcion‹rios municipais.
Espƒcies: Requerimentos e Procura‰Œes.
Data-limite: 1850/1889
Total de documentos: 0004
NŠ da Caixa: 01
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Pedidos de pagamento para funcion‹rios e prestadores de servi‰os municipais. Alguns
requerimentos possuem em anexo procura‰Œes representado alguns funcion‹rios.
01.01.10. Circulares regulamentando o exerc„cio de cargo de funcion‹rio municipal.
Espƒcies: Circulares e Of„cios.
Data-limite: 1830/1860
Total de documentos: 0005
NŠ da Caixa: 01
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia encaminhando normas para o ac‚mulo de cargo de funcion‹rios municipais.
01.01.11. Of„cios de reclama‰Œes sobre procedimentos de funcion‹rios municipais.
Espƒcies: Of„cios e Abaixo-Assinados.
Data-limite: 1841/1887
Total de documentos: 0008
NŠ da Caixa: 01
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Protestos de mun„cipes quanto ao comportamento e procedimentos de funcion‹rios
municipais. Algumas queixas foram encaminhadas por abaixo-assinado.
01.01.12. Of„cios determinando revis•o de posse de cargo municipal.
Espƒcies: Of„cios e Requerimentos.
Data-limite: 1831/1888
Total de documentos: 0013
NŠ da Caixa: 01
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Determina‰Œes de posse de funcion‹rios e delibera‰Œes sobre incompatibilidade de cargo.
Algumas determina‰Œes encaminhadas por requerimentos.

37

01. Administra‰•o
01.02. Material
01.02.01. Requisi‰Œes de solicita‰•o de compra de material.
Espƒcies: Requisi‰Œes e Of„cios.
Data-limite: 1840/1889
Total de documentos: 0077
NŠ da Caixa: 01
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Pedidos de compra de material de papelaria, desenho e principalmente medidas de “azeite”
para ilumina‰•o da cadeia. Alguns pedidos encaminhados por of„cio.
01.02.02. Of„cios encaminhando material para a C€mara.
Espƒcies: Of„cios.
Data-limite: 1885/1887
Total de documentos: 0002
NŠ da Caixa: 01
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia remetendo material excedente de obras realizadas a servi‰o da C€mara.
01.02.03. Of„cios de solicita‰•o manuten‰•o de equipamentos da C€mara.
Espƒcies: Of„cios.
Data-limite: 1852/1885
Total de documentos: 0002
NŠ da Caixa: 01
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Pedidos de funcion‹rios da C€mara para a realiza‰•o de conserto de equipamentos
danificados.
01.02.04. Abaixo-Assinados de solicita‰•o de controle no armazenamento de pˆlvora.
Espƒcies: Abaixo - Assinados e Of„cios.
Data-limite: 1855/1880
Total de documentos: 0002
NŠ da Caixa: 01
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Informa‰•o e questionamento sobre armazenamento de pˆlvora no munic„pio. Um
documento encaminhado por of„cio.
01.02.05. Ordem de Servi‰o solicitando a retirada de material.
Espƒcies: Ordem de Servi‰o, Listagem e Recibo.
Data-limite: 1854/1885
Total de documentos: 0003
NŠ da Caixa: 01
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Registro de compra e retirada de material para obras p‚blicas municipais. A sƒrie reune ainda
listagens e recibos que registram a mesma atividade.
01.02.06. Rela‰Œes listando materiais pertencentes • C€mara.
Espƒcies: Rela‰Œes.
Data-limite: 1854/1885
Total de documentos: 0012
NŠ da Caixa: 01
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Rela‰Œes de materiais e equipamentos de v‹rios logradouros p‚blicos, como: cadeia, mercado,
Cemitƒrio, jardins. Principalmente material de consumo.
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01. Administra‰•o
01.03. Patrim•nio
01.03.01. Of„cios de Solicita‰•o de manuten‰•o de prˆprio municipal.
Espƒcies: Of„cios.
Data-limite: 1836/1888
Total de documentos: 0015
NŠ da Caixa: 01
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Pedidos de mun„cipes e funcion‹rios municipais quanto • manuten‰•o e melhorias em
logradouros e edif„cios p‚blicos.
01.03.02. Of„cios encaminhando propostas para compra ou doa‰•o de prˆprio municipal.
Espƒcies: Of„cios.
Data-limite: 1840/1889
Total de documentos: 0048
NŠ da Caixa: 01
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Ofertas para compra de imˆveis pela municipalidade ou doa‰•o de ‹reas por mun„cipes
propondo permutas, a sƒrie possui ainda uma oferta de compra pela C€mara de obras de arte. Tambƒm
fazem parte da sƒrie um volume encadernado de Invent‹rio dos Bens da C€mara (1846/1874) e um
volume de Registro de Prˆprios Municipais (1807/1899).
01.03.03. Of„cios solicitando utiliza‰•o de prˆprio municipal.
Espƒcies: Of„cios.
Data-limite: 1849/1889
Total de documentos: 0020
NŠ da Caixa: 01
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Pedidos de mun„cipes e ˆrg•os governamentais para a utiliza‰•o tempor‹ria de prˆprio
municipal ou concess•o para uso de imˆveis de propriedade da C€mara.
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02. Desenvolvimento Urbano
02.01. Obra P‚blica
02.01.01. Projetos apresentados para a constru‰•o de obra p‚blica.
Espƒcies: Projetos e Propostas.
Data-limite: 1833/1889
Total de documentos: 0346
NŠ da Caixa: 02
Pasta(s): 03
Descri‰•o: Propostas e projetos para a constru‰•o e reforma de obras no munic„pio, em destaque
propostas para saneamento, arruamento e prƒdios p‚blicos como o mercado, Cemitƒrio, matadouro
alƒm de reformas na matriz e cadeia. A sƒrie inclui ainda tr…s plantas sendo duas do caminho velho da
barra de 1887 e uma proposta de gradil para a Pra‰a dos Andradas de 1880, sob custodia do setor de
cartografia com as referencias 8805, 1405 e 1880 respectivamente.
02.01.02. Of„cios de autoriza‰•o para pagamento de obras municipais.
Espƒcies: Of„cios e Rela‰Œes.
Data-limite: 1810/1888
Total de documentos: 0142
NŠ da Caixa: 02
Pasta(s): 03
Descri‰•o: Of„cios autorizando ou encaminhando verbas para obras, principalmente da cadeia, matriz e
estradas. Para melhor entendimento optamos por manter na mesma ordem as rela‰Œes de despesas e
pagamentos. A sƒrie inclui ainda um volume encadernado de Despesas com Obras P‚blicas 1885/1886.
02.01.03. Or‰amentos propostos para obras municipais.
Espƒcies: Or‰amentos
Data-limite: 1820/1889
Total de documentos: 0041
NŠ da Caixa: 03
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Or‰amentos encaminhados por prestadores de servi‰o. Solicita‰Œes da C€mara e respostas,
principalmente do Presidente da Prov„ncia, sobre destina‰•o de verbas e encaminhamento de or‰amento
para obras municipais. Boa parte dos or‰amentos encaminhada por of„cio.
02.01.04. Of„cios de informa‰•o e esclarecimentos sobre a situa‰•o de obras p‚blicas
Espƒcies: Of„cios, Editais e Abaixo-Assinados
Data-limite: 1820/1889
Total de documentos: 0126
NŠ da Caixa: 03
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Pedidos de esclarecimento de autoridades e mun„cipes sobre obras realizadas no munic„pio.
Principalmente cadeia e matriz, a sƒrie re‚ne tambƒm alguns abaixo-assinados e editais que registram a
mesma atividade.
02.01.05. Contratos para execu‰•o de obras municipais.
Espƒcies: Contratos
Data-limite: 1837/1889
Total de documentos: 0065
NŠ da Caixa: 03
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Minutas de contratos e traslado firmados entre a C€mara e diversos empreiteiros e
prestadores de servi‰o para a realiza‰•o de obras de constru‰•o e manuten‰•o de edif„cios e logradouros
p‚blicos. A sƒrie contƒm ainda of„cios encaminhando contratos, solicitando esclarecimentos ou pedindo
rescis•o, revis•o e aditivo de contrato.
02.01.06. Of„cios de solicita‰•o de execu‰•o ou prorroga‰•o de obras municipais.
Espƒcies: Of„cios, Requerimentos e Abaixo-Assinados
Data-limite: 1820/1889
Total de documentos: 0158
NŠ da Caixa: 03
Pasta(s): 02
Descri‰•o: Solicita‰Œes de mun„cipes e autoridade locais quanto • execu‰•o de obras municipais com
recomenda‰Œes da Presid…ncia da Prov„ncia a respeito destas ou empreiteiros pedindo novos prazos para
execu‰•o dessas obras. A sƒrie re‚ne tambƒm of„cios e abaixo-assinados que registram a mesma
atividade, principalmente arruamento e saneamento
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02. Desenvolvimento Urbano
02.01. Obra P‚blica
02.01.07. Indica‰•o de vereadores propondo obras municipais.
Espƒcies: Indica‰•o
Data-limite: 1859/1889
Total de documentos: 0161
NŠ da Caixa: 04
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Propostas de vereadores em sess•o apresentando sugestŒes para manuten‰•o e execu‰•o de
obras no munic„pio, principalmente arruamento, matriz, matadouro, Cemitƒrio, ilumina‰•o.
02.01.08. Of„cios de solicita‰•o de embargo de obras municipais.
Espƒcies: Of„cio e Requerimento
Data-limite: 1827/1888
Total de documentos: 0006
NŠ da Caixa: 04
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Solicita‰•o de embargo ou paralisa‰•o de obras municipais em ‹reas do cais e outros. A sƒrie
re‚ne ainda alguns requerimentos que registram a mesma atividade.
02.01.09. Of„cios solicitando manuten‰•o de obras municipais.
Espƒcies: Of„cios
Data-limite: 1833/1888
Total de documentos: 0036
NŠ da Caixa: 04
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Pedidos de autoridades locais sobre a execu‰•o e manuten‰•o de obras municipais.
Principalmente cadeia, estrada para o casqueiro e mercado.
02.01.10. Of„cios de informa‰Œes quanto • execu‰•o de obras municipais.
Espƒcies: Of„cios e Circulares
Data-limite: 1845/1889
Total de documentos: 0011
NŠ da Caixa: 04
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncias da Prov„ncia e inspetor geral de obras solicitando informa‰Œes e
encaminhando orienta‰Œes sobre o andamento das obras municipais, condicionadas ao repasse de
verbas, como na cadeia, estrada para casqueiro e o mercado. A sƒrie contƒm ainda duas circulares que
registram a mesma atividade.
02.01.11. Of„cio de autoriza‰•o para execu‰Œes de obras municipais.
Espƒcies: Of„cio e Requerimento
Data-limite: 1816/1888
Total de documentos: 0009
NŠ da Caixa: 04
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia autorizando ou negando a execu‰•o de obras no munic„pio, principalmente
da Presid…ncia da Prov„ncia, em destaque, chafariz, cais, bomba de inc…ndio. Esta sƒrie se relaciona com a
sƒrie 4.1.2.
02.01.12. Pareceres de fiscaliza‰•o de obras municipais.
Espƒcies: Parecer e Of„cio
Data-limite: 1810/1887
Total de documentos: 0008
NŠ da Caixa: 04
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Pedidos de informa‰Œes ou determina‰Œes de vistoria sobre a execu‰•o de algumas obras do
munic„pio, principalmente da Presid…ncia da Prov„ncia.
02.01.13. Of„cios de questionamento sobre obras municipais.
Espƒcies: Of„cio, Requerimento e Abaixo-Assinado
Data-limite: 1835/1888
Total de documentos: 0011
NŠ da Caixa: 04
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncias de mun„cipes e empresas (principalmente companhia City) sobre a
realiza‰•o e andamento de obras municipais. A sƒrie re‚ne ainda alguns requerimentos e abaixoassinados que registram a mesma atividade.
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02. Desenvolvimento Urbano
02.02. Obra Particular
02.02.01. Requerimento de licen‰a para a execu‰•o de obra particular.
Espƒcies: Requerimentos e Abaixo-Assinados
Data-limite: 1832/1889
Total de documentos: 0095
NŠ da Caixa: 04
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Solicita‰Œes de mun„cipes para a constru‰•o, reforma ou modifica‰•o de imˆveis particulares,
principalmente armazƒns e trapiche. A sƒrie re‚ne ainda alguns abaixo-assinados que registram a mesma
atividade.
02.02.02. Of„cios aprovando ou negando licen‰a para obra particular.
Espƒcies: Of„cios
Data-limite: 1861/1889
Total de documentos: 0064
NŠ da Caixa: 04
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Comunica‰Œes preferencialmente da Capit€nia dos Portos aprovando ou negando licen‰a para
a constru‰•o de trapiches ou para a instala‰•o de “Cerco de Peixe”, criadores particulares em ‹rea de
marinha.
02.02.03. Of„cios de embargo de obra particular.
Espƒcies: Of„cios e Requerimentos
Data-limite: 1820/1888
Total de documentos: 0007
NŠ da Caixa: 04
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Comunica‰Œes e solicita‰Œes de embargo de obras particulares, a maioria por infra‰•o de
Posturas. Integra a sƒrie ainda um processo embargando a constru‰•o de uma moradia fora dos padrŒes
das Posturas.
02.02.04. Requerimento solicitando nivelamento e alinhamento de obra particular.
Espƒcies: Requerimento
Data-limite: 1829/1889
Total de documentos: 0015
NŠ da Caixa: 04
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Pedidos de mun„cipes para que o funcion‹rio de C€mara determine o alinhamento e o
nivelamento para a constru‰•o dos imˆveis. A sƒrie reune ainda alguns of„cios que registram a mesma
atividade.
02.02.05. Requerimento solicitando informa‰Œes sobre a execu‰•o de obra particular.
Espƒcies: Requerimentos e Of„cios
Data-limite: 1837/1889
Total de documentos: 0016
NŠ da Caixa: 04
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Pedidos de explica‰Œes quanto a normas construtivas e ou solicita‰Œes de prorroga‰•o de
prazo na execu‰•o das mesmas. A sƒrie re‚ne ainda um of„cio que registra a mesma atividade.
02.02.06. Requerimento solicitando subs„dios da C€mara para obra particular.
Espƒcies: Requerimento e Or‰amento
Data-limite: 1880/1888
Total de documentos: 0002
NŠ da Caixa: 04
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Pedidos de mun„cipes para a realiza‰•o de obras com aux„lio de custo da C€mara. A sƒrie
re‚ne ainda um or‰amento que acompanha a solicita‰•o.
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02. Desenvolvimento Urbano
02.03. Uso e Ocupa‰•o de Solo
02.03.01. Requerimentos de solicita‰•o de concess•o de terrenos.
Espƒcies: Requerimentos, Of„cios, Carta de Data e
Aforamento.
Data-limite: 1812/1889
Total de documentos: 0128
NŠ da Caixa: 05
Pasta(s): 04
Descri‰•o: Pedidos de explora‰•o de ‹rea no munic„pio, contendo duas rela‰Œes de beneficiados pelos
aforamentos no munic„pio. A sƒrie re‚ne alguns of„cios que registram a mesma atividade. Esta sƒrie se
relaciona com a sƒrie 4.1.3, Reune ainda fragmentos de termo obriga‰•o para aforamento e copias de
carta de data e aforamento.
02.03.02. Of„cios propondo acordo para desapropria‰•o ou aquisi‰•o de terrenos.
Espƒcies: Of„cios, Requerimentos e Certid•o
Data-limite: 1828/1899
Total de documentos: 0069
NŠ da Caixa: 05
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia de mun„cipes e autoridades concordando, ou n•o, com propostas de compra
ou desapropria‰•o de ‹reas do munic„pio pela C€mara, principalmente para logradouro p‚blico. A sƒrie
contƒm ainda um dossi… sobre a desapropria‰•o da cachoeira do S•o Bento e tambƒm sobre a utiliza‰•o
da ‹rea do antigo arsenal da marinha. Reunindo ainda of„cios, requerimentos e certidŒes que registram a
mesma atividade.
02.03.03. Of„cios encaminhando proposta para o estabelecimento de limites do munic„pio.
Espƒcies: Of„cios e Termos.
Data-limite: 1833/1888
Total de documentos: 0048
NŠ da Caixa: 05
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Informa‰Œes e pedidos de estudos, materiais e contrata‰•o de profissionais para a realiza‰•o
de trabalhos de cartografia para o estabelecimento dos limites do munic„pio. A sƒrie inclui ainda um
mapa avulso com informa‰Œes do Caminho da Barra com data-limite de 1860/1924.
02.03.04. Of„cios de solicita‰•o de avalia‰•o para cria‰•o e modifica‰•o de logradouro p‚blico.
Espƒcies: Of„cios e Requerimentos e CertidŒes.
Data-limite: 1828/1889
Total de documentos: 0031
NŠ da Caixa: 05
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia com pedidos de abertura de ruas, de licen‰a para utiliza‰•o tempor‹ria de
logradouros p‚blicos, propostas de modifica‰Œes de nomenclatura de algumas ruas e numera‰•o de
imˆveis. A sƒrie re‚ne ainda alguns requerimentos que registram a mesma atividade e uma certid•o do
livro de atas sobre a abertura da Rua Amador Bueno.
02.03.05. Of„cios de comunica‰•o de normatiza‰•o de uso e ocupa‰•o do solo.
Espƒcies: Of„cios e Circulares
Data-limite: 1820/1888
Total de documentos: 0018
NŠ da Caixa: 05
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia informando ou regulamentando a ocupa‰•o de ‹reas p‚blicas, tais como a
regulamenta‰•o do povoado do Cubat•o e o Porto do Bispo. A sƒrie re‚ne ainda algumas circulares que
registram a mesma atividade.
02.03.06. Requerimentos de solicita‰•o de alinhamento e nivelamento de logradouro p‚blico.
Espƒcies: Requerimentos, Of„cios e Relatˆrios.
Data-limite: 1812/1889
Total de documentos: 0005
NŠ da Caixa: 05
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncias solicitando • C€mara o alinhamento e nivelamento para obra particular. A
sƒrie re‚ne tambƒm relatˆrios informando a C€mara a situa‰•o do alinhamento da Rua Br‹s cubas e a
peti‰•o de propriet‹rios dessa rua.
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02. Desenvolvimento Urbano
02.03. Uso e Ocupa‰•o de Solo
02.03.07. Of„cios de informa‰•o sobre a concess•o de terrenos de marinha.
Espƒcies: Of„cios e Circulares
Data-limite: 1832/1877
Total de documentos: 0011
NŠ da Caixa: 05
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia da Presid…ncia da Prov„ncia informando e orientando a C€mara sobre normas
para a concess•o de aforamentos em terrenos considerados ‹reas de marinha. Pedidos de concess•o de
‹rea de Marinha. A sƒrie re‚ne ainda alguns rascunhos de consultas da C€mara e circulares disciplinando
e regulamentando o arrendamento de terrenos nas mesmas concessŒes.
02.03.08. Of„cios de solicita‰•o de informa‰Œes sobre terrenos e edifica‰Œes p‚blicas.
Espƒcies: Of„cios e Circulares
Data-limite: 1832/1879
Total de documentos: 0020
NŠ da Caixa: 05
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Pedidos de informa‰•o da Presid…ncia da Prov„ncia sobre a situa‰•o legal de posse de terrenos
e edif„cios no munic„pio como a Casa do Trem Bƒlico, Rancho Grande (tropeiros), incluindo tambƒm, uma
listagem de propriet‹rios de terrenos em Santos. A sƒrie re‚ne ainda algumas circulares que registram a
mesma atividade.
02.03.09. Requerimentos solicitando e contestando concess•o de ‹rea p‚blica.
Espƒcies: Requerimentos, Of„cios e Abaixo-Assinados
Data-limite: 1850/1889
Total de documentos: 0010
NŠ da Caixa: 05
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Solicita‰Œes e questionamento sobre a concess•o de ‹reas p‚blicas para a explora‰•o de
particulares, com destaque para a explora‰•o de pedreiras. A sƒrie re‚ne ainda alguns of„cios e abaixoassinados que registram a mesma atividade.
02.03.10. Traslado de escrituras de comprova‰•o de propriedade de imˆveis em ‹reas de interesse
municipal.
Espƒcies: Traslado de Escritura e Certid•o
Data-limite: 1820/1889
Total de documentos: 0005
NŠ da Caixa: 05
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Cˆpias de comprova‰•o de propriedade de imˆveis em ‹reas de interesse municipal. A sƒrie
re‚ne ainda um of„cio solicitando copia de certid•o que registra a mesma atividade.
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02. Desenvolvimento Urbano
02.04. Comiss•o de Obras
02.04.01. Pareceres recebidos e apresentados pela comiss•o de obras.
Espƒcies: Pareceres e Of„cios.
Data-limite: 1828/1889
Total de documentos: 0365
NŠ da Caixa: 06
Pasta(s): 05
Descri‰•o: OpiniŒes e resolu‰Œes sobre a execu‰•o de obras p‚blicas e particulares no munic„pio,
incluindo or‰amentos e relatˆrios do Inspetor de Obras Publicas. Destaque para obras de alinhamento e
cal‰amento de logradouros p‚blicos, Cemitƒrio, bondes e matriz. A sƒrie re‚ne ainda alguns of„cios que
registram a mesma atividade. ‘ importante ressaltar que atƒ a dƒcada de 1850, as ComissŒes n•o
estavam claramente definidas sendo os pareceres apresentados apenas por um ou dois vereadores ou
por funcion‹rios da C€mara nomeados pela mesma para comissŒes. Optou-se por manter na mesma
sƒrie alguns pareces emitidos pela comiss•o de alinhamento denomina‰•o existente nas 1†s dƒcadas do
sƒculo XIX.
02.04.02. Of„cios e requerimentos questionando e informando delibera‰•o da C€mara.
Espƒcies: Of„cios e Requerimentos
Data-limite: 1883/1889
Total de documentos: 0003
NŠ da Caixa: 06
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia questionando decisŒes da C€mara sobre concorr…ncia de obra publica, a
sƒrie contƒm ainda correspond…ncia da Presid…ncia da Prov„ncia comunicando decis•o sobre recurso de
parecer da C€mara.
02.04.03. Relatˆrios tƒcnicos encaminhados a comiss•o.
Espƒcies: Relatˆrios
Data-limite: 1835/1889
Total de documentos: 0030
NŠ da Caixa: 06
Pasta(s): 01
Descri‰•o: An‹lises tƒcnicas apresentadas a Comiss•o por especialistas principalmente mƒdicos e
engenheiros, sobre a viabilidade de realiza‰•o e constru‰•o de obras p‚blicas, em destaque a constru‰•o
do Cemitƒrio do Paquet‹.
02.04.04. Of„cios de solicita‰•o de parecer • comiss•o.
Espƒcies: Of„cios e Requerimentos
Data-limite: 1883
Total de documentos: 0001
NŠ da Caixa: 06
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia encaminhando amostra de tijolo para avalia‰•o da comiss•o.
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03. Finan‰as
03.01. Or‰amento
03.01.01. Of„cios informando libera‰•o de verbas, fora do or‰amento da C€mara.
Espƒcies: Of„cios e Circulares
Data-limite: 1846/1866
Total de documentos: 0004
NŠ da Caixa: 06
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia da Presid…ncia da Prov„ncia informando a libera‰•o de verbas para
ilumina‰•o, preso pobre e or‰amento. A sƒrie contƒm ainda uma circular informando publica‰•o de
or‰amento.
03.01.02. Circulares encaminhando instru‰Œes para a elabora‰•o de or‰amento.
Espƒcies: Circular e Of„cio
Data-limite: 1836/1870
Total de documentos: 0003
NŠ da Caixa: 06
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia da Presid…ncia da Prov„ncia repassando instru‰Œes para a elabora‰•o de
or‰amento, levando em conta a arrecada‰•o com o “novo” sistema mƒtrico decimal e um of„cio do
Presidente da Prov„ncia devolvendo as contas e o or‰amento da C€mara para ser elaborado conforme a
lei de 1836.
03.01.03. Of„cios encaminhando or‰amentos.
Espƒcies: Of„cios
Data-limite: 1834/1883
Total de documentos: 0003
NŠ da Caixa: 06
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia enviando • C€mara or‰amentos das despesas de obras municipais, os
or‰amentos anexos n•o foram encontrados.
03.01.04. Of„cios de solicita‰•o de or‰amento da C€mara.
Espƒcies: Of„cios e Circulares
Data-limite: 1840/1883
Total de documentos: 0012
NŠ da Caixa: 06
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Pedidos de cˆpias dos or‰amentos da C€mara por diversas autoridades. A sƒrie re‚ne ainda
algumas circulares que registram a mesma atividade para diversas despesas e or‰amentos geral da
C€mara.
03.01.05. Projetos de or‰amento encaminhados • C€mara.
Espƒcies: Projetos e Propostas
Data-limite: 1841/1888
Total de documentos: 0009
NŠ da Caixa: 06
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Apresenta‰•o de sugestŒes para a elabora‰•o de or‰amentos da C€mara, alƒm de um relatˆrio
sobre as necessidades municipais de 1841.
03.01.06. Resumo informando saldo do cofre municipal.
Espƒcies: Resumo e Quadros
Data-limite: 1842/1859
Total de documentos: 0005
NŠ da Caixa: 06
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Balancetes e resumo apresentados pelo do Procurador informando • C€mara o saldo das
contas municipais.
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03. Finan‰as
03.01. Or‰amento
03.01.07. Propostas de or‰amentos de manuten‰•o municipal.
Espƒcies: Or‰amentos
Data-limite: 1843/1889
Total de documentos: 0025
NŠ da Caixa: 06
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia encaminhando propostas de or‰amento para obras e reparos em vias
p‚blicas, prƒdios p‚blicos e logradouros.
03.01.08. Of„cio aprovando as contas da C€mara.
Espƒcies: Of„cio
Data-limite: 1853
Total de documentos: 0001
NŠ da Caixa: 06
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia da Assemblƒia da Provincial informando a aprova‰•o das contas da C€mara
pela mesma Assemblƒia.
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03. Finan‰as
03.02. Arrecada‰•o
03.02.01. Requerimentos de Licen‰a de Ind‚stria e Profiss•o.
Espƒcies: Requerimentos
Data-limite: 1829/1889
Total de documentos: 5998
NŠ da Caixa: 07 • 14 Pasta(s): 65
Descri‰•o: Solicita‰•o de autoriza‰•o para o funcionamento de estabelecimentos comerciais e
profissionais liberais, com pagamentos de taxas. Renovados anualmente.
03.02.02. Tabelas de arrecada‰•o de impostos, emolumentos, licen‰as e multas
Espƒcies: Tabelas e Rela‰Œes
Data-limite: 1808/1889
Total de documentos: 0335
NŠ da Caixa: 15
Pasta(s): 08
Descri‰•o: Registro de arrecada‰•o rotineira de diversos impostos e taxas, incluindo alguns of„cios
solicitando as referidas tabelas. A sƒrie contƒm ainda, oito livros de registro de arrecada‰•o de diversos
impostos principalmente carne verde, aguardente e reses abatidas no matadouro.
03.02.03. Alvar‹s de concess•o de licen‰a de ind‚stria e profiss•o
Espƒcies: Alvar‹ e Certid•o
Data-limite: 1831/1889
Total de documentos: 0009
NŠ da Caixa: 15
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Alvar‹s e certidŒes de licen‰a de autoriza‰•o de funcionamento para comerciantes do
munic„pio cont…m ainda, uma licen‰a de motorneiro para condu‰•o de bonde e um volume de licen‰as e
impostos 1889/1890.
03.02.04. Editais publicando tabelas de cobran‰a de impostos
Espƒcies: Edital
Data-limite: 1856/1864
Total de documentos: 0021
NŠ da Caixa: 15
Pasta(s): 01
Descri‰•o: 20 exemplares contendo rela‰Œes de impostos municipais aprovados pela Assemblƒia
Provincial para serem executados e uma tabela de emolumentos
03.02.05. Of„cios encaminhando concess•o de licen‰a para explora‰•o de recursos naturais
Espƒcies: Of„cios Requerimentos e Contrato
Data-limite: 1765/1888
Total de documentos: 0100
NŠ da Caixa: 16
Pasta(s): 02
Descri‰•o: Correspond…ncia da Capit€nia dos Portos autorizando a concess•o de licen‰a para a
explora‰•o de cerco de peixe e solicita‰•o para a explora‰•o de pedreiras no munic„pio. A sƒrie contƒm
ainda um contrato de concess•o para a explora‰•o de “pesca” de baleia. Esta sƒrie se relaciona a 4.1.18.
03.02.06. Of„cios encaminhando regulamenta‰•o de arrecada‰•o
Espƒcies: Of„cios e Circulares
Data-limite: 1810/1883
Total de documentos: 0014
NŠ da Caixa: 16
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia do Impƒrio e Presid…ncia da Prov„ncia orientando sobre regras de
arrecada‰•o de impostos. A sƒrie contƒm ainda algumas copias de consulta a C€mara sobre a
arrecada‰•o.
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03. Finan‰as
03.02. Arrecada‰•o
03.02.07. Of„cios encaminhando subscri‰•o volunt‹ria
Espƒcies: Of„cios
Data-limite: 1840/1877
Total de documentos: 0011
NŠ da Caixa: 16
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Subscri‰•o volunt‹ria e correspond…ncia encaminhando lista de contribui‰Œes com a finalidade
de arrecada‰•o de fundos para colaborar ou suprir as necessidades da administra‰•o municipal para
obras como chafariz, sino da matriz. Alem do pedido de outras localidades para a constru‰•o de
monumentos em S•o Paulo e no Rio de Janeiro.
03.02.08. Requerimentos solicitando revis•o ou isen‰•o de impostos
Espƒcies: Requerimento, Of„cios e Abaixo-Assinado
Data-limite: 1818/1888
Total de documentos: 0045
NŠ da Caixa: 16
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Protestos quanto a cobran‰a de impostos pedidos principalmente de comerciantes solicitando
revis•o dos mesmos e em alguns casos a isen‰•o de impostos, algumas solicita‰Œes feitas por abaixo
assinados e of„cios.
03.02.09. Requerimentos de solicita‰•o de licen‰a para espet‹culo
Espƒcies: Requerimentos
Data-limite: 1885/1889
Total de documentos: 0003
NŠ da Caixa: 16
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Pedido de licen‰a para realiza‰•o de espet‹culo de circo, exposi‰•o cultural e baile de
carnaval.
03.02.10. Of„cios da Mesa de Renda informando repasse de verbas.
Espƒcies: Of„cios.
Data-limite: 1852/1888
Total de documentos: 0005
NŠ da Caixa: 16
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia informando a C€mara • libera‰•o de verbas da Prov„ncia. A sƒrie contƒm
ainda of„cio informando condi‰•o para atracadouro particular.
03.02.11. Requerimento de recurso de mun„cipe solicitando parecer de decis•o da C€mara.
Espƒcies: Requerimentos, Processos e Of„cios
Data-limite: 1857/1887
Total de documentos: 0008
NŠ da Caixa: 16
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Pedidos de reconsidera‰•o sobre decis•o da C€mara indeferindo licen‰a de ind‚stria e
profiss•o, alguns deles chegando a Presid…ncia da Prov„ncia. A sƒrie contƒm ainda dois of„cios do
Procurador informando a C€mara sobre recursos do Juiz Municipal.
03.02.12. Requerimento de solicita‰•o de certid•o de pagamento de impostos.
Espƒcies: Requerimentos, Traslado, Certificados
Data-limite: 1880/1888
Total de documentos: 0025
NŠ da Caixa: 16
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Pedidos de mun„cipes e comerciantes de certid•o de pagamento e regulariza‰•o de impostos
municipais. A sƒrie contƒm ainda algumas copias de certidŒes emitidas pela C€mara.
03.02.13. Of„cios informando atividade rural
Espƒcies: Of„cios
Data-limite: 1861
Total de documentos: 0005
NŠ da Caixa: 16
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia de propriet‹rios rurais sobre senso comercial e industrial determinada pela
Presid…ncia da Prov„ncia contendo informa‰Œes de produ‰•o e m•o-de-obra (escravos ou n•o).
49

03. Finan‰as
03.03. Contabilidade / Tesouraria
03.03.01. Recibos de despesa quitados pela C€mara
Espƒcies: Recibos de Despesa
Data-limite: 1811/1889
Total de documentos: 8757
NŠ da Caixa: 17 • 23 Pasta(s): 56
Descri‰•o: Registros de despesas e pagamentos por presta‰•o de servi‰os e compra de materiais diversos
pela C€mara. A pasta 56 possui 41 documentos sem data. Essa sƒrie se relaciona com a sƒrie “of„cios de
presta‰•o de contas do Procurador” ( 3.3.15 )
03.03.02. Recibos de pagamentos emitidos pela C€mara.
Espƒcies: Recibos
Data-limite: 1813/1889
Total de documentos: 0080
NŠ da Caixa: 24
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Registros de pagamentos de taxas e impostos a favor da C€mara
03.03.03. Rela‰Œes apresentando o quadro geral da receita e despesa da C€mara.
Espƒcies: Rela‰Œes
Data-limite: 1770/1886
Total de documentos: 0120
NŠ da Caixa: 24
Pasta(s): 03
Descri‰•o: Quadros demonstrativo, Registros da contabilidade da C€mara, v‹rios documentos contƒm
anexos de justificativas para as despesas. Alguns documentos fazem parte de livros demonstrativos –
Sƒrie relacionada com os 3.3.1 (Recibos de despesas quitados pela C€mara). A sƒrie inclui ainda tr…s
volumes encadernados de receita e despesa com data limite de 1871/1885.
03.03.04. Rela‰Œes de receita e despesa de servi‰os municipais
Espƒcies: Rela‰Œes e Of„cios
Data-limite: 1832/1889
Total de documentos: 0093
NŠ da Caixa: 24
Pasta(s): 03
Descri‰•o: Rela‰Œes com a contabilidade da C€mara das receitas e despesas referente • manuten‰•o de
prˆprio municipal, ilumina‰•o p‚blica (azeite), sustento dos presos pobres. A sƒrie contƒm ainda alguns
of„cios encaminhando as rela‰Œes.
03.03.05. Rela‰Œes de receita e despesa de obras publicas.
Espƒcies: Rela‰•o
Data-limite: 1837/1872
Total de documentos: 0005
NŠ da Caixa: 25
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Especifica‰•o de gastos da administra‰•o municipal com cal‰amento, letreiros de rua e da
cadeia nova (constru‰•o e reforma).
03.03.06. Folha de pagamento de funcion‹rios da C€mara.
Espƒcies: Folha de pagamento, Rela‰Œes, Of„cios e Bilhetes
Data-limite: 1846/1889
Total de documentos: 0168
NŠ da Caixa: 25
Pasta(s): 02
Descri‰•o: Rela‰Œes informando pagamento mensal dos funcion‹rios da C€mara
03.03.07. Of„cio de informa‰•o de receita e despesa para a Assemblƒia Provincial.
Espƒcies: Of„cios
Data-limite: 1843/1884
Total de documentos: 0008
NŠ da Caixa: 25
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Cˆpias de of„cios enviados a Prov„ncia informando arrecada‰Œes e despesas municipais. A sƒrie
contƒm ainda of„cios enviados pela Prov„ncia acusando o recebimento dos mesmos.
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03. Finan‰as
03.03. Contabilidade / Tesouraria
03.03.08. Requerimentos de pagamentos e reembolso por servi‰os e obras p‚blicas.
Espƒcies: Requerimentos e Of„cios
Data-limite: 1816/1889
Total de documentos: 0076
NŠ da Caixa: 25
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Pedidos de pagamento por servi‰os prestados ao munic„pio, alguns com a contabilidade dos
mesmos, incluindo pagamento de custos de processo pela C€mara, transportes de presos e alguns
pedidos feitos por of„cio.
03.03.09. Rela‰•o de despesa com Tribunal do J‚ri.
Espƒcies: Rela‰•o, Of„cios e Requerimentos
Data-limite: 1835/1883
Total de documentos: 0074
NŠ da Caixa: 25
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia encaminhando despesas com a instala‰•o e manuten‰•o do Tribunal do J‚ri
no munic„pio, assim como pedidos de prepara‰•o de suporte f„sico para a instala‰•o do mesmo.
03.03.10. Of„cio informando ou solicitando repasse de verba.
Espƒcies: Of„cios e Requerimentos
Data-limite: 1752/1887
Total de documentos: 0214
NŠ da Caixa: 26
Pasta(s): 02
Descri‰•o: Correspond…ncia da Presid…ncia da Prov„ncia informando repasse de quantias para a
manuten‰•o da cidade, sustento dos presos indigentes, a constru‰•o da cadeia, entre outras atividades. A
sƒrie contƒm ainda cˆpias de solicita‰•o de verba pela C€mara.
03.03.11. Circulares de normatiza‰•o de pagamento e cobran‰a de servi‰os municipais.
Espƒcies: Circulares e Of„cios
Data-limite: 1827/1887
Total de documentos: 0017
NŠ da Caixa: 26
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia encaminhando normas e procedimentos de pagamento e cobran‰a de
servi‰os municipais e arrecada‰Œes de impostos. A sƒrie re‚ne ainda of„cios que registram a mesma
atividade.
03.03.12. Rela‰•o de pagamento de impostos e emolumentos.
Espƒcies: Rela‰•o e Of„cios
Data-limite: 1832/1887
Total de documentos: 0050
NŠ da Caixa: 26
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Registro de arrecada‰•o de tributos e emolumentos como carne verde, aguardente, taxas de
sepultamento Cemitƒrio Paquet‹.
03.03.13. Recibos de presta‰•o de contas de servi‰o municipal.
Espƒcies: Recibos e Of„cios
Data-limite: 1847/1860
Total de documentos: 0012
NŠ da Caixa: 26
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Of„cios encaminhando contas de funcion‹rios do munic„pio referentes a verbas usadas pelos
mesmos, principalmente, o fabriqueiro apresentando as contas de manuten‰•o da Igreja Matriz.
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03. Finan‰as
03.03. Contabilidade / Tesouraria
03.03.14. Of„cios encaminhados de presta‰•o de contas de obra p‚blica.
Espƒcies: Of„cios
Data-limite: 1844/1853
Total de documentos: 0003
NŠ da Caixa: 26
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia encaminhando presta‰•o de contas de funcion‹rios municipais, na
administra‰•o da obra do chafariz da Coroa‰•o, rendimento do consulado e cais do Porto do Bispo.
03.03.15. Of„cios de presta‰•o de contas do Procurador.
Espƒcies: Of„cios
Data-limite: 1812/1887
Total de documentos: 0153
NŠ da Caixa: 26
Pasta(s): 03
Descri‰•o: Correspond…ncia do Procurador encaminhando dados estat„sticos sobre rendas e gasto da
C€mara e solicitando delibera‰Œes sobre procedimentos, a sƒrie re‚ne ainda, um processo sobre a
situa‰•o financeira do Procurador, como prƒ-requisito para posse do cargo. Essa sƒrie se relaciona com a
3.3.1 (recibos de despesas quitados pela C€mara)
03.03.16. Rascunho de levantamento de dados para contabilidade.
Espƒcies: Rascunhos
Data-limite: 1848/1857
Total de documentos: 0010
NŠ da Caixa: 27
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Rascunhos avulsos para a elabora‰•o da contabilidade da C€mara.
03.03.17. Nota de empenho para pagamento de presta‰•o de servi‰o.
Espƒcies: Nota de Empenho e Of„cios
Data-limite: 1836/1887
Total de documentos: 0014
NŠ da Caixa: 27
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Avisos de despesas solicitando pagamento por presta‰Œes de servi‰os e obras do munic„pio, a
sƒrie contƒm ainda um of„cio.
03.03.18. Requerimento solicitando indeniza‰•o da C€mara.
Espƒcies: Requerimento
Data-limite: 1860/1887
Total de documentos: 0003
NŠ da Caixa: 27
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Solicita‰Œes de mun„cipes quanto ao reembolso de verba pela realiza‰•o de obras p‚blicas
com verba particular.
03.03.19. Requerimento solicitando certid•o de pagamento e dƒbito.
Espƒcies: Requerimento
Data-limite: 1814/1888
Total de documentos: 0006
NŠ da Caixa: 27
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Pedidos de mun„cipe de certid•o de pagamento de impostos e taxas no verso dos
requerimentos est•o transcritas as certidŒes.
03.03.20. Contratos registrando o aluguel de prˆprio municipal.
Espƒcies: Contratos e Requerimentos
Data-limite: 1878/1887
Total de documentos: 0050
NŠ da Caixa: 27
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Registro de aluguel de ‹reas municipais, em sua maioria contratos. A sƒrie inclui ainda alguns
avisos de pagamento de aluguel.
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03. Finan‰as
03.03. Contabilidade / Tesouraria
03.03.21. Of„cios informando a movimenta‰•o financeira da C€mara
Espƒcies: Of„cios, Contratos.
Data-limite: 1869/1888
Total de documentos: 0026
NŠ da Caixa: 27
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia banc‹ria informando movimenta‰•o financeira relacionada a emprƒstimos
da C€mara perante bancos, contendo em sua maioria of„cios e contratos do “Banco do Brazil”
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03. Finan‰as
03.04. Fiscaliza‰•o
03.04.01. Autos de intima‰•o por infra‰•o de Posturas.
Espƒcies: Autos
Data-limite: 1836/1888
Total de documentos: 0009
NŠ da Caixa: 27
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Relatos de procedimento que levaram o fiscal a autuar mun„cipes por infra‰•o de artigos dos
Cˆdigos de Posturas, a sƒrie inclui ainda alguns autos de notifica‰•o.
03.04.02. Autos de infra‰•o por viola‰•o de Postura.
Espƒcies: Autos
Data-limite: 1856/1889
Total de documentos: 0110
NŠ da Caixa: 27
Pasta(s): 02
Descri‰•o: Registro das ocorr…ncias de infra‰•o de Posturas e as respectivas multas aplicadas pelo fiscal.
03.04.03. Rela‰Œes apresentando multas aplicadas pelo fiscal.
Espƒcies: Rela‰Œes e Of„cios
Data-limite: 1832/1889
Total de documentos: 0066
NŠ da Caixa: 27
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia do fiscal encaminhando rela‰Œes de nomes de pessoas que cometeram
infra‰•o do Cˆdigo de Postura com as respectivas multas e valores a serem pagos.
03.04.04. Autos de vistoria de imˆveis e logradouros p‚blicos.
Espƒcies: Autos
Data-limite: 1812/1884
Total de documentos: 0025
NŠ da Caixa: 27
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Registro de vistoria com pareceres tƒcnicos sobre prƒdios incendiados e sobre condi‰Œes de
higiene de vias publica. A sƒrie contƒm ainda alguns autos de exame que registram a mesma atividade,
n•o havendo distin‰•o clara entre os mesmos.
03.04.05. Of„cios informando aplica‰•o de multas pelo Delegado de Policia.
Espƒcies: Of„cios
Data-limite: 1880/1888
Total de documentos: 0007
NŠ da Caixa: 27
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia do delegado de pol„cia informando a aplica‰•o de multas pela delegacia por
infra‰•o de Posturas Municipais.
03.04.06. Requerimento de recurso sobre aplica‰•o de multas
Espƒcies: Requerimentos
Data-limite: 1854/1889
Total de documentos: 0070
NŠ da Caixa: 27
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Pedidos de empres‹rios ou mun„cipes de revis•o, cancelamento ou isen‰•o de multas
aplicadas pelos fiscais e inspetores de infra‰•o de Posturas Municipais.
03.04.07. Relatˆrios de ocorr…ncias de fiscaliza‰•o
Espƒcies: Relatˆrios
Data-limite: 1831/1889
Total de documentos: 0399
NŠ da Caixa: 28
Pasta(s): 04
Descri‰•o: Descri‰•o das fiscaliza‰Œes realizadas pelos fiscais da C€mara descrevendo as ocorr…ncias, e
informando as multas e advert…ncias aplicadas.
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03. Finan‰as
03.04. Fiscaliza‰•o
03.04.08. Rela‰Œes informando aferi‰•o de pesos e medidas
Espƒcies: Rela‰Œes
Data-limite: 1830/1884
Total de documentos: 0021
NŠ da Caixa: 28
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Quadros informando a fiscaliza‰•o de pesos e medidas realizadas no comƒrcio do munic„pio. A
sƒrie contƒm ainda alguns of„cios encaminhando as rela‰Œes ou informando aferi‰Œes especificas.
03.04.09. Requerimento solicitando aplica‰•o de Postura municipal.
Espƒcies: Requerimentos e Abaixo-Assinado.
Data-limite: 1852/1888
Total de documentos: 0015
NŠ da Caixa: 28
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Pedidos de mun„cipes para interven‰•o da C€mara no cumprimento de Posturas Municipais,
principalmente quanto ao funcionamento de pedreiras que prejudicam a popula‰•o.
03.04.10. Requerimento solicitando fiscaliza‰•o.
Espƒcies: Requerimento, Of„cios
Data-limite: 1845/1889
Total de documentos: 0008
NŠ da Caixa: 28
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Pedidos e reclama‰Œes de mun„cipes solicitando da C€mara provid…ncias quanto a conduta de
funcion‹rios e exigindo rigor na fiscaliza‰•o de imˆveis, higiene e limpeza p‚blica.
03.04.11. Of„cios informando altera‰Œes em estabelecimento comercial.
Espƒcies: Of„cios, Requerimento
Data-limite: 1850/1888
Total de documentos: 0029
NŠ da Caixa: 28
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia informando mudan‰as na localiza‰•o do estabelecimento comercial
(principalmente Typografias). A sƒrie contƒm ainda requerimentos de concession‹rias solicitando
mudan‰as de endere‰o de “Kiosques” de propriedade da C€mara.
03.04.12. Abaixo-assinado questionando a legalidade de estabelecimento comercial.
Espƒcies: Abaixo-Assinado, Requerimento
Data-limite: 1887/1889
Total de documentos: 0004
NŠ da Caixa: 28
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Questionamento de mun„cipes quanto • localiza‰•o, condi‰Œes sanit‹rias e atividades de
estabelecimentos comerciais na cidade.
03.04.13. Circulares encaminhando normas de fiscaliza‰•o.
Espƒcies: Circulares e Edital
Data-limite: 1831/1883
Total de documentos: 0008
NŠ da Caixa: 28
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia encaminhada a C€mara pela Presid…ncia da Prov„ncia informando normas e
procedimentos, para aplica‰•o de fiscaliza‰•o no munic„pio.
03.04.14. Portaria de convoca‰Œes de fiscais.
Espƒcies: Portaria
Data-limite: 1887
Total de documentos: 0001
NŠ da Caixa: 28
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Portaria da C€mara convidando cidad•os que queiram pleitear o cargo de fiscal no munic„pio.
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03.05. Comiss•o de Contas
03.05.01. Pareceres da comiss•o aprovando as contas da administra‰•o municipal.
Espƒcies: Pareceres
Data-limite: 1831/1887
Total de documentos: 0261
NŠ da Caixa: 29 • 30 Pasta(s): 09
Descri‰•o: An‹lise tƒcnica das contas de receita e despesas encaminhadas pelo Procurador da C€mara
acompanha os pareceres recibos de receita e despesas. Essa sƒrie se relaciona com a 3.3.1 (recibos de
despesas quitados pela C€mara). A sƒrie contƒm documentos anexos que seguem a seguinte numera‰•o:
n‚mero documento + letras a,b, c, d ….. Ex. FC/3.5.1/001.a
03.05.02. Of„cio de aprova‰•o de contas da administra‰•o municipal.
Espƒcies: Of„cios
Data-limite: 1830/1886
Total de documentos: 0023
NŠ da Caixa: 30
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia da Assembleia Legislativa Provincial e da Presid…ncia da Prov„ncia acusando o
recebimento e aprovando as contas da C€mara Municipal.
03.05.03. Of„cio solicitando esclarecimento das contas da C€mara.
Espƒcies: Of„cios
Data-limite: 1824/1850
Total de documentos: 0009
NŠ da Caixa: 30
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia da Assembleia Legislativa Provincial solicitando esclarecimentos sobre gastos
municipais ou questionando despesas realizadas pela C€mara.
03.05.04. Of„cios solicitando altera‰Œes de contratos.
Espƒcies: Of„cios
Data-limite: 1852/1885
Total de documentos: 0011
NŠ da Caixa: 30
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia solicitando altera‰•o em contratos vigentes, a sƒrie contƒm ainda telegramas
e requerimentos que registram a mesma atividade.
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04. Governo
04.01. Registro
04.01.01. Atas de registro das sessŒes da C€mara.
Espƒcies: Atas, Rascunhos e Cˆpias
Data-limite: 1820/1889
Total de documentos: 0223
NŠ da Caixa: 31
Pasta(s): 03
Descri‰•o: Registro resumido das decisŒes tomadas pelos vereadores durante as sessŒes ordin‹rias e
extraordin‹rias. A sƒrie contƒm ainda, um volume desencadernados de atas originais (1852-1854) e um
conjunto de atas de instala‰•o do conselho municipal de recurso (1848-1875). A documenta‰•o ƒ
composta principalmente de 16 volumes originais de 1822 a 1889.
04.01.02. Registro de of„cio recebido e expedido pela C€mara.
Espƒcies: Registro, Cˆpias e Rascunhos
Data-limite: 1815/1889
Total de documentos: 0386
NŠ da Caixa: 31 a 32 Pasta(s): 08
Descri‰•o: Correspond…ncias emitidas e recebidas pela C€mara, principalmente com a Presid…ncia da
Prov„ncia e C€maras do litoral, contƒm ainda, dois fragmentos de caderno e livro de rascunho. A sƒrie e
composta principalmente por 13 volumes encadernados de registro de oficio e um volume de livro de
ponto de vereadores de 1877 a 1903.
04.01.03. Rela‰•o de Registro de concess•o de carta de data e aforamento.
Espƒcies: Rela‰•o, Registro, e Cˆpia
Data-limite: 1828/1882
Total de documentos: 0019
NŠ da Caixa: 32
Pasta(s): 01
Descri‰•o: “ndice de registro dos concession‹rios de terrenos e caracter„sticas do local. A sƒrie inclui um
sum‹rio relacionado •s p‹ginas dos livros de registro de concess•o, a sƒrie incorpora tambƒm, tr…s
volumes de registros de carta de data. do per„odo 1806 a 1889, um volume de „ndice de aforamentos
1808 a 1825 e um volume de rela‰•o de terras da vila de santos de 1817.
04.01.04. Circulares remetendo normas e publica‰Œes oficiais.
Espƒcies: Circulares, Decretos e Of„cios
Data-limite: 1754/1889
Total de documentos: 0660
NŠ da Caixa: 33 a 34 Pasta(s): 09
Descri‰•o: Correspond…ncia encaminhada pela Presid…ncia da Prov„ncia e Governo Imperial
encaminhando legisla‰•o e orientando a sua aplica‰•o.
04.01.05. Of„cios solicitando e encaminhando dados estat„sticos do munic„pio.
Espƒcies: Of„cios, Tabelas e Circulares
Data-limite: 1825/1889
Total de documentos: 0058
NŠ da Caixa: 34
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia com a Presid…ncia da Prov„ncia e Ministƒrio do Impƒrio informando
levantamentos estat„sticos do munic„pio, tais como: imigra‰•o, fauna e flora, habitantes, n‚mero de
escravos e etc.
04.01.06. Indica‰Œes apresentadas pelos vereadores durante sess•o.
Espƒcies: Indica‰•o e Declara‰•o de Voto
Data-limite: 1841/1889
Total de documentos: 0297
NŠ da Caixa: 34
Pasta(s): 02
Descri‰•o: Propostas apresentadas pelos vereadores sobre medidas a serem tomadas pela C€mara no
€mbito administrativo do munic„pio. A sƒrie contƒm ainda algumas declara‰Œes de voto separado e um
volume de registro de indica‰Œes do per„odo 1883 a 1917.
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04. Governo
04.01. Registro
04.01.07. Of„cios convidando a C€mara para a participa‰•o em eventos.
Espƒcies: Of„cio
Data-limite: 1816/1889
Total de documentos: 0095
NŠ da Caixa: 35
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia encaminhada a C€mara com o propˆsito de convidar os seus membros para
participa‰•o em eventos. A sƒrie contƒm ainda correspond…ncia agradecendo participa‰•o da C€mara em
eventos e solenidades e cumprimentando a mesma.
04.01.08. Of„cios apresentando empresas e entidades a C€mara.
Espƒcies: Of„cios, Cartas e Abaixo-Assinados
Data-limite: 1749/1889
Total de documentos: 0043
NŠ da Caixa: 35
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncias encaminhadas a C€mara, comunicando a instala‰•o na cidade de diversas
empresas e propondo presta‰•o de servi‰o. A sƒrie contƒm ainda 01 abaixo assinado, sem data,
propondo a constru‰•o de um armazƒm de pˆlvora para particulares.
04.01.09. Cartas patentes nomeando diversas autoridades para o munic„pio.
Espƒcies: Carta Patente e Diplomas
Data-limite: 1809/1888
Total de documentos: 0035
NŠ da Caixa: 35
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Nomea‰Œes de funcion‹rios da Prov„ncia e do Impƒrio para diversas fun‰Œes no munic„pio que
prestaram juramento perante a C€mara. Faz parte da sƒrie um volume de cˆdice de registro de
juramento e posse de cargo na C€mara e rascunhos de registro de diplomas de mƒdico e farmac…utico. A
sƒrie re‚ne ainda diversos of„cios de autoridades solicitando o agendamento da data para prestar
juramento e um volume Termo de Responsabilidade de 1883 a 1885.
04.01.10. Of„cios comunicando sobre conflitos internacionais.
Espƒcies: Of„cios, Circulares e Aviso
Data-limite: 1808/1866
Total de documentos: 0014
NŠ da Caixa: 35
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia informando a C€mara sobre conflitos internacionais como, por exemplo, “A
Guerra do Paraguai”, e pedidos de ajuda da C€mara para a constru‰•o de um asilo para os inv‹lidos da
p‹tria.
04.01.11. Of„cios de informa‰•o de conflitos internos.
Espƒcies: Of„cios, Circulares e Avisos
Data-limite: 1822/1865
Total de documentos: 0007
NŠ da Caixa: 35
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncias encaminhadas a C€mara informando e atualizando sobre conflitos no
territˆrio brasileiro. Como por exemplo, ‹ renuncia de D. Pedro I e a Declara‰•o do Movimento de
Independ…ncia
04.01.12. Of„cios comunicando posse e recusa de cargos p‚blicos.
Espƒcies: Of„cios e Circulares
Data-limite: 1808/1889
Total de documentos: 0385
NŠ da Caixa: 35
Pasta(s): 04
Descri‰•o: Correspond…ncia informando nomea‰•o, posse, licen‰a mƒdica e exonera‰•o de cargo
p‚blico(vereadores, comandantes militares, Presid…ncia da Prov„ncia e Ministros). A sƒrie contƒm ainda
of„cio informando a chegada da Fam„lia real e posse do Ministƒrio de D. Jo•o VI.
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04.01. Registro
04.01.13. Of„cios solicitando esclarecimento sobre procedimentos administrativos.
Espƒcies: Of„cios, Circulares e Telegramas
Data-limite: 1818/1889
Total de documentos: 0121
NŠ da Caixa: 36
Pasta(s): 02
Descri‰•o: Correspond…ncia de mun„cipes e autoridade encaminhados a C€mara solicitando
esclarecimentos sobre delibera‰Œes da C€mara ou informando tomada de decis•o da Presid…ncia da
Prov„ncia em rela‰•o • representa‰•o de mun„cipes.
04.01.14. Of„cios solicitando e enviando documenta‰•o n•o espec„fica.
Espƒcies: Of„cios, Requerimentos e Telegramas
Data-limite: 1830/1889
Total de documentos: 0039
NŠ da Caixa: 36
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia recebida pela C€mara solicitando ou encaminhando documentos, na maioria
das vezes sem esclarecer a atividade. A sƒrie re‚ne ainda um traslado de testamento e uma procura‰•o.
04.01.15. Requerimentos solicitando certidŒes por presta‰•o de servi‰os
Espƒcies: Requerimentos e Of„cios
Data-limite: 1827/1889
Total de documentos: 0030
NŠ da Caixa: 36
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Pedidos de certidŒes atestando presta‰•o de servi‰o a C€mara, ou o exerc„cio de cargos e
fun‰Œes no munic„pio, em alguns requerimentos a certid•o est‹ transcrita no mesmo documento. A sƒrie
re‚ne ainda, alguns of„cios que registram a mesma solicita‰•o.
04.01.16. Propostas de presta‰•o de servi‰os para a C€mara.
Espƒcies: Propostas e Minutas de Contrato
Data-limite: 1864/1887
Total de documentos: 0017
NŠ da Caixa: 36
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia de empres‹rios se oferecendo para presta‰•o de diversos servi‰os
principalmente jornais apresentando propostas para publica‰•o de atos oficiais. A sƒrie contƒm ainda
minutas de contratos de presta‰•o de servi‰o e um volume de registro de contratos 1883 a 1895.
04.01.17. Of„cios de informa‰•o encaminhando avisos pol„ticos e institucionais.
Espƒcies: Of„cios, Circulares, Comunicados e Telegramas
Data-limite: 1773/1889
Total de documentos: 0045
NŠ da Caixa: 36
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia informando a C€mara sobre diversas questŒes pol„ticas nacionais, posse de
governadores, Presidentes de Prov„ncias e telegramas informando a Proclama‰•o da Rep‚blica. A sƒrie
contƒm ainda of„cio dando posse da Presid…ncia da C€mara Republicana, um comunicando (n•o
traduzido em alem•o) e um volume de transcri‰•o da lei de primeiro de outubro de 1828 ( o
Regulamento das C€maras).
04.01.18. Dossi… da Capitania dos Portos.
Espƒcies: Dossi… e Of„cios
Data-limite: 1833/1889
Total de documentos: 0039
NŠ da Caixa: 36
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia entre a Capit€nia dos Portos e a C€mara com informa‰Œes e pareceres
principalmente em rela‰•o a pedidos de instala‰•o do “cerco de peixe”, criadouros particulares em ‹rea
de marinha. A sƒrie relaciona-se com a 3.2.5.
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04.01. Registro
04.01.19. Dossi… do fundo de emancipa‰•o.
Espƒcies: Of„cios e Circulares
Data-limite: 1885/1886
Total de documentos: 0005
NŠ da Caixa: 36
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia solicitando da C€mara a classifica‰•o dos escravos que devem ser alforriados
atravƒs do Fundo de Emancipa‰•o com verbas do Impƒrio e da Prov„ncia. Esta sƒrie re‚ne ainda of„cios e
circulares que registram a mesma atividade.
04.01.20. Dossi… de publica‰Œes da imprensa.
Espƒcies: Of„cios
Data-limite: 1822/1888
Total de documentos: 0014
NŠ da Caixa: 36
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncias dos respons‹veis pela publica‰•o de diversos jornais assumindo a
responsabilidade pelos jornais ou informando a sua saida da dire‰•o dos mesmos. A sƒrie contƒm ainda,
dois exemplares de publica‰Œes do Rio de Janeiro.
04.01.21. Dossi… de procedimentos administrativos com a Santa Casa.
Espƒcies: Of„cios
Data-limite: 1840/1887
Total de documentos: 0014
NŠ da Caixa: 36
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia recebida da Santa Casa encaminhando relatˆrios de atendimento de
pacientes. A sƒrie contƒm ainda uma escritura de concess•o de terreno da Santa Casa para a C€mara.
04.01.22. Editais de convoca‰•o para eventos pol„ticos e concorr…ncias p‚blicas.
Espƒcies: Editais, Cˆpias e Rascunhos.
Data-limite: 1831/1887
Total de documentos: 0063
NŠ da Caixa: 36
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Cˆpias e rascunhos de publica‰•o de determina‰Œes da C€mara para participa‰•o em
solenidades pol„ticas e normas para concorr…ncia p‚blica de obras municipais e explora‰•o de mercado e
vacina‰•o.
04.01.23. Of„cios informando andamento dos processos da C€mara.
Espƒcies: Of„cios, Rascunhos, Pareceres e CertidŒes
Data-limite: 1828/1889
Total de documentos: 0029
NŠ da Caixa: 37
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia do Procurador e Advogado informando a situa‰•o de diversos processos em
que a C€mara ƒ rƒ ou v„tima contƒm ainda rascunhos, pareceres e certidŒes referentes a esses processos.
A sƒrie contƒm ainda 02 processos em que a C€mara ƒ rƒ.
04.01.24. Requerimentos solicitando atestados de naturaliza‰•o.
Espƒcies: Requerimentos, Of„cios e Atestados, Rascunho
Data-limite: 1834/1889
Total de documentos: 0020
NŠ da Caixa: 37
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Pedidos de mun„cipes para C€mara atestar a sua naturaliza‰•o, contƒm ainda rascunhos e
copias de atestados da C€mara respondendo aos mun„cipes. A sƒrie contƒm ainda um volume
encadernado de termos de juramento de naturaliza‰•o de 1888 a 1889, um volume de assentamento de
estrangeiros que receberam Cartas de Naturaliza‰•o 1856 e um volume de Termo de Responsabilidade
de Estrangeiros 1889.
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04.02. Posturas Municipais
04.02.01. Of„cios questionando legitimidade das Posturas Municipais.
Espƒcies: Of„cios, Requerimentos, Abaixo-Assinados
Data-limite: 1836/1889
Total de documentos: 0035
NŠ da Caixa: 37
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncias recebidas pela Presid…ncia da Prov„ncia de mun„cipes apresentando d‚vidas
referentes • legalidade e aplicabilidade dos cˆdigos de Postura.
04.02.02. Of„cios demonstrando atividades da Comiss•o de Posturas.
Espƒcies: Of„cios e Pareceres
Data-limite: 1857/1883
Total de documentos: 0018
NŠ da Caixa: 37
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia da Comiss•o de Posturas informando sobre o trabalho realizado pela mesma.
A sƒrie contƒm ainda alguns pareceres apresentados pela comiss•o.
04.02.03. Of„cios informando aprova‰•o e revoga‰•o de Postura.
Espƒcies: Of„cios, Editais e CertidŒes
Data-limite: 1828/1888
Total de documentos: 0070
NŠ da Caixa: 37
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia ente a Presid…ncia da Prov„ncia e a C€mara encaminhando a aprova‰•o ou
revoga‰•o de Posturas Municipais. A sƒrie inclui ainda of„cios solicitando informa‰Œes quanto •s Posturas
e editais publicando Posturas aprovadas.
04.02.04. Propostas apresentadas para elabora‰•o de Cˆdigo de Postura.
Espƒcies: Propostas, Of„cios e Rascunhos
Data-limite: 1830/1886
Total de documentos: 0047
NŠ da Caixa: 37
Pasta(s): 01
Descri‰•o: SugestŒes enviadas a C€mara propondo diversas Posturas avulsas e para a elabora‰•o de
Cˆdigos de Posturas. A sƒrie contƒm ainda, cˆpias e fragmentos dos Cˆdigos de Posturas que vigoraram
no munic„pio durante o Impƒrio.
04.02.05. Of„cios comunicando infra‰•o de Posturas.
Espƒcies: Of„cios e Requerimentos
Data-limite: 1841/1864
Total de documentos: 0026
NŠ da Caixa: 37
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncias encaminhadas pelo Procurador para a C€mara, comunicando ou pedindo
esclarecimentos sobre aplica‰•o de Posturas. A sƒrie contƒm ainda requerimentos com d‚vidas de
mun„cipes sobre a mesma atividade.
04.02.06. Of„cios solicitando envio de Posturas Municipais.
Espƒcies: Of„cios
Data-limite: 1843/1888
Total de documentos: 0008
NŠ da Caixa: 37
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncias de diversas autoridades no munic„pio solicitando remessas dos Cˆdigos de
Posturas da C€mara e pedidos da Prov„ncia para o envio de propostas de Posturas.
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04.03. Comiss•o de Reda‰•o/Justi‰a
04.03.01. Pareceres apresentados pela comiss•o durante as sessŒes da C€mara.
Espƒcies: Pareceres e Rascunhos
Data-limite: 1835/1887
Total de documentos: 0108
NŠ da Caixa: 37
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Delibera‰•o da comiss•o de reda‰•o e justi‰a em rela‰•o • tomada de medidas quanto as
normas em vigor no munic„pio e respondendo a questionamentos de mun„cipes.
04.03.02. Of„cios solicitando an‹lise da comiss•o.
Espƒcies: Of„cios
Data-limite: 1864/1888
Total de documentos: 0004
NŠ da Caixa: 37
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia solicitando an‹lise e parecer da comiss•o de reda‰•o e justi‰a.

62

04. Governo
04.04. Comiss•o Especial
04.04.01. Pareceres apresentados pela comiss•o durante as sessŒes da C€mara.
Espƒcies: Pareceres e Rascunhos
Data-limite: 1841/1889
Total de documentos: 0007
NŠ da Caixa: 37
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Delibera‰Œes das ComissŒes Especiais apresentadas a C€mara. ”s ComissŒes Especiais
tempor‹rias eram encarregadas de resolver questŒes espec„ficas com o aforamento de terreno da
marinha e, emprƒstimo, durante um determinado per„odo.
04.04.02. Of„cios de confirma‰•o de nomea‰•o de membro para as comissŒes.
Espƒcies: Of„cios
Data-limite: 1851/1888
Total de documentos: 0006
NŠ da Caixa: 37
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia informando e confirmando a nomea‰•o de membros para a composi‰•o das
ComissŒes Especiais.
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05.01. Justi‰a
05.01.01. Of„cios informando posse ou recusa de cargo de justi‰a.
Espƒcies: Of„cios, Circulares e Rela‰•o
Data-limite: 1813/1889
Total de documentos: 0553
NŠ da Caixa: 38
Pasta(s): 05
Descri‰•o: Correspond…ncia de cidad•os informando a C€mara Municipal • posse de cargos de justi‰a
como Juiz de Direito, Juiz Municipal, Juiz de Paz, Promotor e Delegado, justificativa de recusa de cargos
ou declara‰•o de suspei‰•o de determinada causa. Alem de rela‰•o com indica‰•o para Juiz de Paz.
05.01.02. Of„cios apresentando forma‰•o de J‚ri.
Espƒcies: Of„cios, Rela‰Œes
Data-limite: 1822/1887
Total de documentos: 0049
NŠ da Caixa: 38
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia informando ou solicitando indica‰•o de membros para a instala‰•o do
Tribunal do J‚ri. Contƒm ainda atestados para a justificativa de aus…ncia.
05.01.03. Of„cios de informa‰•o de divis•o de Distrito de Paz.
Espƒcies: Of„cios, Rela‰Œes, Listas e Circulares
Data-limite: 1833/1885
Total de documentos: 0017
NŠ da Caixa: 39
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia informando a divis•o do munic„pio em Distritos de Paz e encaminhando as
listas dos inspetores de Quarteir•o dos respectivos distritos conforme o Cˆdigo de Processo Criminal de
1832.
05.01.04. Of„cios comunicando procedimentos de implanta‰•o e manuten‰•o da Guarda Policial.
Espƒcies: Of„cios e Rela‰Œes
Data-limite: 1834/1883
Total de documentos: 0031
NŠ da Caixa: 39
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncias com informa‰•o de cria‰•o, manuten‰•o, pedidos de preenchimento de
vagas e subscri‰Œes feitas para ajudar a manter a guarda. A sƒrie contƒm ainda um of„cio da Capit€nia dos
Portos pedindo policiamento no mercado municipal e uma cˆpia da Lei Imperial que regula a cria‰•o da
guarda.
05.01.05. Rascunhos de informa‰•o de processos judiciais.
Espƒcies: Of„cios, Requerimentos e Rascunhos
Data-limite: 1846/1886
Total de documentos: 0008
NŠ da Caixa: 39
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia informando a C€mara sobre questŒes judiciais, em sua maioria rascunhos. A
sƒrie contƒm ainda of„cios e requerimentos para a mesma atividade.
05.01.06. Of„cios informando a‰Œes do Juiz de Paz.
Espƒcies: Of„cios e Requerimentos
Data-limite: 1832/1877
Total de documentos: 0025
NŠ da Caixa: 39
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia informando atividades desenvolvidas pelos Ju„zes de Paz. A sƒrie re‚ne ainda
alguns of„cios solicitando informa‰Œes sobre as a‰Œes dos Ju„zes de Paz e orientando suas atividades.
05.01.07. Of„cios informando a‰Œes do Juiz Municipal e do Juiz de Direito.
Espƒcies: Of„cios e Pareceres
Data-limite: 1833/1877
Total de documentos: 0014
NŠ da Caixa: 39
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia informando atividades e a‰Œes dos Ju„zes Municipais e de Direito. A sƒrie
re‚ne ainda of„cios solicitando ou questionando as a‰Œes dos Ju„zes e um parecer do Juiz de •rf•o.
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05.01. Justi‰a
05.01.08. Of„cios solicitando contingente militar.
Espƒcies: Of„cios
Data-limite: 1819/1878
Total de documentos: 0005
NŠ da Caixa: 39
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncias expondo a necessidade do preenchimento de vagas para alistamento
militar. A sƒrie contƒm ainda um of„cio colocando soldados a disposi‰•o do Delegado de Pol„cia.
05.01.09. Of„cios solicitando material para instala‰•o doJ‚ri.
Espƒcies: Of„cios
Data-limite: 1842/1889
Total de documentos: 0017
NŠ da Caixa: 39
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia solicitando local (salas) e material para a realiza‰•o das sessŒes de j‚ri no
munic„pio. A sƒrie contƒm ainda of„cios solicitando reembolso de verbas utilizadas para a realiza‰•o de
julgamentos.
05.01.10. Of„cios informando ou solicitando aplica‰•o de justi‰a.
Espƒcies: Of„cios, Circulares, Rela‰Œes e Atestados
Data-limite: 1824/1886
Total de documentos: 0022
NŠ da Caixa: 39
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia encaminhando recomenda‰Œes do Impƒrio e da Prov„ncia para que a C€mara
observe a aplica‰•o das leis, informes, rela‰Œes de presos, acordos e relatˆrios do Delegado de Pol„cia. H‹
ainda um inquƒrito referente a um furto ocorrido no prƒdio da C€mara e um processo de agress•o •
“Preta forra” Catarina Fernandes.
05.01.11. Circulares solicitando informa‰Œes sobre a posse de cargo de justi‰a no munic„pio.
Espƒcies: Circulares e Of„cios
Data-limite: 1849/1888
Total de documentos: 0007
NŠ da Caixa: 39
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia solicitando informa‰Œes a respeito de vac€ncia ou exerc„cio de cargo de
justi‰a no munic„pio. A sƒrie contƒm ainda 03 of„cios que registram a mesma atividade.
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05.02. Elei‰•o
05.02.01. Atas de registro de apura‰•o de elei‰Œes dos munic„pios da comarca de Santos.
Espƒcies: Atas
Data-limite: 1821/1889
Total de documentos: 0300
NŠ da Caixa: 39 • 40 Pasta(s): 13
Descri‰•o: Registros de apura‰•o encaminhados por diversas cidades da regi•o para a centraliza‰•o dos
resultados eleitorais em Santos como Cabe‰a de Comarca, a sƒrie contƒm ainda fragmentos de livros de
Atas eleitorais da cidade de Santos. Optamos por uma organiza‰•o por ordem alfabƒtica de munic„pios e
cronolˆgica internamente para o melhor entendimento do processo eleitoral em cada munic„pio.
Contendo um volume de ata de qualifica‰•o de votantes, um volume de ata da junta paroquial e um
volume de ata eleitoral no per„odo de 1876 a 1880.
05.02.02. Of„cios informando normas e procedimentos e convoca‰Œes de elei‰Œes.
Espƒcies: Of„cios, Circulares e Editais
Data-limite: 1822/1889
Total de documentos: 0142
NŠ da Caixa: 41
Pasta(s): 02
Descri‰•o: Transmiss•o de exemplares de leis, normas, decretos e recomenda‰Œes da Prov„ncia ou do
Impƒrio para a realiza‰•o de elei‰Œes no munic„pio, alƒm de comunica‰Œes referentes •s datas que
devem ser realizadas as elei‰Œes para delegado, vereador, Juiz de Paz, deputado, senador. A sƒrie
contƒm ainda circulares e editais registrando a mesma atividade.
05.02.03. Requerimentos de recursos de eleitores.
Espƒcies: Requerimentos, Of„cios, Circulares e Traslado
Data-limite: 1824/1886
Total de documentos: 0150
NŠ da Caixa: 41
Pasta(s): 02
Descri‰•o: Correspond…ncia encaminhando ou solicitando rela‰Œes de eleitores qualificados para a
realiza‰•o de elei‰Œes munic„pio. A sƒrie inclui ainda requerimentos solicitando inclus•o em listas de
qualifica‰•o, 07 traslados de termo de nomea‰•o de eleitores e 01 t„tulo de qualifica‰•o.
05.02.04. Of„cios comunicando aus…ncia em elei‰•o.
Espƒcies: Of„cios e Listas
Data-limite: 1833/1886
Total de documentos: 0092
NŠ da Caixa: 41
Pasta(s): 02
Descri‰•o: Correspond…ncia de mun„cipes justificando a impossibilidade de comparecer a vota‰•o e
outros justificando a aus…ncia para participar da junta (mesa) apuradora, a maioria por doen‰a ou
viagem, alguns of„cios possuem listas de votos em anexo.
05.02.05. Of„cios da Prov„ncia pedindo informa‰Œes sobre elei‰Œes no munic„pio.
Espƒcies: Of„cios e Circulares
Data-limite: 1824/1888
Total de documentos: 0037
NŠ da Caixa: 41
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia encaminhando informa‰Œes sobre a realiza‰•o de elei‰•o nos munic„pios do
litoral e da Presid…ncia da Prov„ncia solicitando informa‰Œes sobre a realiza‰•o de elei‰•o na regi•o e
informando sobre a forma como se deve proceder a essas elei‰Œes. A sƒrie contƒm ainda of„cios das
C€maras do Litoral encaminhando relatˆrios das elei‰Œes nos seus munic„pios.
05.02.06. Of„cios solicitando especifica‰•o de local para realiza‰•o de elei‰•o.
Espƒcies: Of„cios
Data-limite: 1828/1887
Total de documentos: 0010
NŠ da Caixa: 41
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia pedindo que a C€mara determinante ou autorize o uso de determinados
locais para realiza‰•o de elei‰Œes e apura‰•o e providencie o material necess‹rio.
66

05. Representa‰•o
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05.02.07. Of„cios questionando realiza‰•o de elei‰•o.
Espƒcies: Of„cios
Data-limite: 1832/1887
Total de documentos: 0003
NŠ da Caixa: 41
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia encaminhada a C€mara questionando o resultado e a realiza‰•o de elei‰Œes
no munic„pio.
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05.03. Guarda Nacional
05.03.01. Lista de qualifica‰•o de pra‰as da Guarda Nacional.
Espƒcies: Listas e Of„cios
Data-limite: 1831/1887
Total de documentos: 0158
NŠ da Caixa: 42
Pasta(s): 02
Descri‰•o: Listagem das pessoas aptas a servirem como pra‰a no batalh•o da Guarda Nacional e of„cios
encaminhando as mesmas listagens. A sƒrie contƒm ainda alguns pedidos de recurso de qualifica‰•o e
mapas demonstrativos do efetivo no munic„pio de Santos.
05.03.02. Of„cios comunicando posse ou exonera‰•o de cargos de comando da Guarda Nacional.
Espƒcies: Of„cios
Data-limite: 1810/1873
Total de documentos: 0129
NŠ da Caixa: 42
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia informando a nomea‰•o e posse dos comandantes do regimento da Guarda
Nacional no munic„pio. A sƒrie re‚ne ainda alguns of„cios de pequena patente que registra a mesma
atividade, ainda na mesma sƒrie optamos por manter dois of„cios sobre posse de comandante militar em
Santos.
05.03.03. Of„cios participando a aplica‰•o medidas disciplinares.
Espƒcies: Of„cios, Memorandos e Processos
Data-limite: 1835/1864
Total de documentos: 0039
NŠ da Caixa: 42
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia informando a aplica‰•o de medidas disciplinares a membros da Guarda
Nacional. A sƒrie contƒm ainda um processo do Conselho de Disciplina.
05.03.04. Requerimentos solicitando o pagamento de soldo.
Espƒcies: Requerimentos e Of„cios
Data-limite: 1856/1865
Total de documentos: 0026
NŠ da Caixa: 42
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia encaminhada pelos membros da Guarda Nacional pedindo a C€mara a
quita‰•o do sal‹rio correspondente aos per„odos que serviram como soldados.
05.03.05. Ordem do dia informando as atividades a Guarda Nacional.
Espƒcies: Ordem do Dia, Of„cios e Cˆpias
Data-limite: 1832/1865
Total de documentos: 0073
NŠ da Caixa: 42
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Determina‰•o das atividades a serem realizadas pelas tropas diariamente. A sƒrie contƒm
ainda of„cios encaminhando normas a serem seguidas pelos BatalhŒes da Guarda Nacional.
05.03.06. Of„cios solicitando substitui‰•o de convoca‰•o para revista do pelot•o da Guarda Nacional.
Espƒcies: Of„cios
Data-limite: 1845/1864
Total de documentos: 0020
NŠ da Caixa: 42
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia convocando ou justificando a aus…ncia na revista do pelot•o da Guarda
Nacional, principalmente durante solenidades.
05.03.07. Of„cio encaminhando relatˆrios de atividades da Guarda Nacional.
Espƒcies: Of„cios
Data-limite: 1831/1857
Total de documentos: 0011
NŠ da Caixa: 42
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia encaminhando relatˆrios de atividades da Guarda Nacional. A sƒrie contƒm
ainda alguns of„cios solicitando os relatˆrios.

68

05. Representa‰•o
05.03. Guarda Nacional
05.03.08. Of„cios encaminhando instru‰Œes para movimenta‰•o de destacamentos da Guarda Nacional.
Espƒcies: Of„cios
Data-limite: 1833/1859
Total de documentos: 0017
NŠ da Caixa: 42
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia orientando sobre o deslocamento de tropa em car‹ter tempor‹rio ou ordens
do dia espec„ficas para a movimenta‰•o do Batalh•o.
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05. Representa‰•o
05.04. Instru‰•o P‚blica
05.04.01. Of„cios informando nomea‰•o e posse de cargo de professor.
Espƒcies: Of„cios e Requerimentos
Data-limite: 1827/1888
Total de documentos: 0046
NŠ da Caixa: 42
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia comunicando a nomea‰•o, transfer…ncia, licen‰a ou demiss•o de
professores. A sƒrie contƒm ainda duas cˆpias de diploma de professor.
05.04.02. Quadros demonstrativos de frequ…ncia e desempenho de alunos e professores.
Espƒcies: Quadros e Of„cios
Data-limite: 1832/1888
Total de documentos: 0025
NŠ da Caixa: 42
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Quadros demonstrativo de desempenho de professores e alunos e alguns of„cios relatando
procedimentos de avalia‰•o de alunos e de professores. A sƒrie contƒm ainda um of„cio do professorado
manifestando-se em rela‰•o • Lei –urea.
05.04.03. Pareceres encaminhados Inspetoria de Instru‰•o P‚blica.
Espƒcies: Pareceres e Of„cios
Data-limite: 1833/1887
Total de documentos: 0012
NŠ da Caixa: 42
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia encaminhando avalia‰•o da situa‰•o das escolas, das aulas ministradas pelos
professores e necessidades do ensino p‚blico no munic„pio.
05.04.04. Of„cios solicitando recursos para aulas p‚blicas.
Espƒcies: Of„cios
Data-limite: 1840/1889
Total de documentos: 0010
NŠ da Caixa: 43
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Pedidos de manuten‰•o do prƒdio da escola ou pedidos de envio de material necess‹rio a
realiza‰•o das aulas no munic„pio.
05.04.05. Of„cios de professores solicitando pagamento de sal‹rio.
Espƒcies: Of„cios
Data-limite: 1833/1854
Total de documentos: 0008
NŠ da Caixa: 43
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Pedidos para que a C€mara ateste as aulas ministradas pelos professores para a Prov„ncia para
que eles possam receber o sal‹rio, alƒm de pedidos de pagamentos em atraso.
05.04.06. Circulares encaminhando normatiza‰•o de Instru‰•o P‚blica.
Espƒcies: Circulares e Of„cios
Data-limite: 1817/1884
Total de documentos: 0036
NŠ da Caixa: 43
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia da Presid…ncia da Prov„ncia encaminhando circulares e remetendo edital
para Concurso de Primeiras Letras. A sƒrie contƒm ainda diversos of„cios encaminhados pela Inspetoria
de Institui‰•o P‚blica informando normas para educa‰•o.
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05. Representa‰•o
05.05. Rela‰Œes Diplom‹ticas
05.05.01. Of„cios agradecendo convites e encaminhando congratula‰Œes.
Espƒcies: Of„cios
Data-limite: 1845/1888
Total de documentos: 0008
NŠ da Caixa: 43
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia de representa‰•o Diplom‹tica estabelecidas em Santos recebida pela
C€mara agradecendo convites e encaminhando cumprimentos de eventos e solenidades.
05.05.02. Of„cio informando nomea‰•o de representantes diplom‹ticos em Santos.
Espƒcies: Of„cios
Data-limite: 1836/1889
Total de documentos: 0059
NŠ da Caixa: 43
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia comunicando para ci…ncia da C€mara a posse, as nomea‰Œes, licen‰as e
demissŒes de c•nsul e vice-c•nsul de diversas representa‰Œes diplom‹ticas com sede em Santos.
05.05.03. Of„cio propondo acordo comercial.
Espƒcies: Of„cios
Data-limite: 1882
Total de documentos: 0001
NŠ da Caixa: 43
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncias do vice-c•nsul do Brasil em Marselha propondo a cria‰•o de uma linha
regular de vapores (navios) entre Santos e a Europa.
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06. Sa‚de
06.01. Medidas Sanit‹rias
06.01.01. Of„cios solicitando medidas sanit‹rias.
Espƒcies: Of„cios e Telegramas
Data-limite: 1828/1889
Total de documentos: 0068
NŠ da Caixa: 43
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia de mun„cipes e autoridades pedindo medidas sanit‹rias para controle das
epidemias que se alastram pelo Munic„pio.
06.01.02. Of„cios comunicando a execu‰•o de medidas sanit‹rias.
Espƒcies: Of„cios e Telegramas
Data-limite: 1833/1889
Total de documentos: 0059
NŠ da Caixa: 43
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia de diversas autoridades informando a execu‰•o de medidas sanit‹rias para a
preven‰•o, tratamento e elimina‰•o de epidemias.
06.01.03. Of„cios informando movimenta‰Œes de verbas e matƒrias.
Espƒcies: Of„cios
Data-limite: 1825/1889
Total de documentos: 0073
NŠ da Caixa: 43
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia especificando as despesas efetuadas com material vac„nico e equipamentos.
Tratamento e instala‰•o de enfermarias emergenciais durante os per„odos de epidemias de var„ola,
cˆlera e febre amarela.
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06. Sa‚de
06.02. Inspe‰•o Sanit‹ria
06.02.01. Of„cios solicitando inspe‰•o sanit‹ria.
Espƒcies: Of„cios e Requerimentos
Data-limite: 1833/1888
Total de documentos: 0012
NŠ da Caixa: 43
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia encaminhando pedidos para que a C€mara realize inspe‰•o em navios e
estabelecimentos comerciais para verificar as condi‰Œes de salubridades.
06.02.02. Circulares informando normas de Inspe‰•o Sanit‹ria.
Espƒcies: Circulares e Of„cios
Data-limite: 1834/1887
Total de documentos: 0005
NŠ da Caixa: 43
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Circulares enviadas pela Presid…ncia da Prov„ncia ou pelo Governo Imperial regulamentando
a‰Œes e inspe‰Œes sanit‹rias no porto e na cidade.
06.02.03. Relatˆrios informando Inspe‰•o Sanit‹ria.
Espƒcies: Relatˆrios, Of„cios e Autos
Data-limite: 1833/1889
Total de documentos: 0030
NŠ da Caixa: 43
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia encaminhando laudos das visitas tƒcnicas de inspe‰Œes realizadas em navios,
armazƒns portu‹rios, matadouros, etc. A sƒrie contƒm ainda alguns of„cios informando a necessidade de
realiza‰•o de Inspe‰•o Sanit‹ria.
06.02.04. Of„cios de nomea‰•o ou recusa de cargo de Inspetor e Provedor de Sa‚de.
Espƒcies: Of„cios
Data-limite: 1867/1885
Total de documentos: 0013
NŠ da Caixa: 43
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia informando nomea‰Œes ou recusa de cargo de Inspetor de Sa‚de, Provedor
de Sa‚de. A sƒrie contƒm ainda um of„cio do Inspetor de Higiene da Prov„ncia adiando visita a Santos.
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06. Sa‚de
06.03. Assist…ncia Mƒdica
06.03.01. Registros de pacientes atendidos pela municipalidade.
Espƒcies: Registros e Of„cios
Data-limite: 1836/1889
Total de documentos: 0021
NŠ da Caixa: 43 • 44 Pasta(s): 06
Descri‰•o: Correspond…ncia encaminhando presos para tratamento de sa‚de na Santa Casa e
principalmente prontu‹rios de entrada e sa„da de pacientes da Santa Casa e lazareto alƒm de estat„sticas
de atendimentos e ˆbitos. A sƒrie contƒm ainda com 210 fichas de pacientes.
06.03.02. Of„cio informando procedimentos para atendimento mƒdico
Espƒcies: Of„cio
Data-limite: 1836
Total de documentos: 0001
NŠ da Caixa: 44
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia encaminhando normas e procedimentos para atendimento de presos da
cadeia no hospital Regimental de Santos.
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06. Sa‚de
06.04. Comiss•o de Higiene e Sa‚de
06.04.01. Pareceres apresentados e emitidos pela Comiss•o de Higiene e Sa‚de.
Espƒcies: Pareceres e Of„cios
Data-limite: 1853/1889
Total de documentos: 0026
NŠ da Caixa: 44
Pasta(s): 01
Descri‰•o: OpiniŒes tƒcnicas sobre condi‰Œes de salubridade, laudos apresentados por mƒdicos avaliando
as condi‰Œes necess‹rias para o estabelecimento de enfermarias no combate a febre amarela e
principalmente informa‰Œes e avalia‰Œes com dados tƒcnicos para a instala‰•o de novos Cemitƒrios e
remo‰•o de corpos.
06.04.02. Relatˆrios tƒcnicos encaminhados a comiss•o.
Espƒcies: Relatˆrios e Of„cios
Data-limite: 1830/1889
Total de documentos: 0016
NŠ da Caixa: 44
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia encaminhando dados estat„sticos de atendimento das enfermarias
municipais tempor‹rias, informando procedimentos para preven‰•o da febre amarela e condi‰Œes para
se proceder a vacina‰•o. Alƒm de descri‰•o da situa‰•o dos matadouros.
06.04.03. Of„cios de nomea‰•o e recusa de cargo de sa‚de.
Espƒcies: Of„cios e Requerimentos
Data-limite: 1828/1889
Total de documentos: 0018
NŠ da Caixa: 44
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia encaminhada • comiss•o informando nomea‰•o e dispensa de mƒdico e
esclarecendo a falta de habilita‰•o para o exerc„cio de cargos de sa‚de. A sƒrie contƒm ainda
requerimentos pleiteando fun‰Œes auxiliares no combate as epidemias, alƒm de algumas cˆpias de
diplomas de mƒdicos que prestaram servi‰os a C€mara.
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07. Servi‰os Municipais
07.01. Abastecimento
07.01.01. Of„cios solicitando regulamenta‰•o para o abastecimento de g…neros aliment„cios.
Espƒcies: Of„cios e Abaixo-Assinados
Data-limite: 1821/1883
Total de documentos: 0007
NŠ da Caixa: 44
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Pedidos de regulamenta‰•o para o abastecimento de g…neros aliment„cios. A sƒrie contƒm
ainda uma cˆpia de publica‰•o informando den‚ncia de fraude na produ‰•o de chouri‰os importados de
Portugal.
07.01.02. Rela‰Œes apresentando a arrecada‰•o do aluguel das “cazinhas”.
Espƒcies: Rela‰•o
Data-limite: 1883/1887
Total de documentos: 0003
NŠ da Caixa: 44
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Duas rela‰Œes sem data informando o pagamento dos arrendat‹rios das “cazinhas” (pequeno
mercado). E um requerimento solicitando arrendamento no mercado. A sƒrie contƒm ainda um volume
de termo de fian‰a para o aluguel do mercado 1883
07.01.03. Requerimentos apresentando propostas e condi‰Œes para o abastecimento de g…neros
aliment„cios.
Espƒcies: Requerimentos
Data-limite: 1832/1889
Total de documentos: 0009
NŠ da Caixa: 44
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia solicitando pedidos de licen‰a para a comercializa‰•o de carne verde e para
os estabelecimentos de armazƒm de sal, alƒm de um abaixo assinado dos canoeiros do litoral norte. E um
volume de lan‰amento das rezes abatidas no matadouro – 1886/1887
07.01.04. Regulamentos de funcionamento do Mercado Municipal.
Espƒcies: Regulamentos
Data-limite: 1880/1881
Total de documentos: 0002
NŠ da Caixa: 44
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Conjunto de normas para o funcionamento de Mercado Municipal aprovados pela Assemblƒia
Provincial (2 Copias).
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07. Servi‰os Municipais
07.02. –gua e Esgoto
07.02.01. Abaixo-assinados solicitando servi‰os de ‹gua e esgoto.
Espƒcies: Abaixo-Assinados e Requerimentos
Data-limite: 1868/1889
Total de documentos: 0032
NŠ da Caixa: 44
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Pedidos de mun„cipes para a constru‰•o de chafarizes, canaliza‰•o de cˆrregos, instala‰•o de
canos de ‹gua e servi‰os de esgoto no munic„pio.
07.02.02. Of„cios solicitando informa‰Œes sobre medidas para o abastecimento de ‹gua e g‹s.
Espƒcies: Of„cios e Requerimentos
Data-limite: 1870/1889
Total de documentos: 0023
NŠ da Caixa: 44
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia solicitando informa‰Œes e provid…ncias da C€mara em rela‰•o a
regulamenta‰•o do abastecimento de ‹gua e g‹s da cidade. A sƒrie contƒm ainda alguns requerimentos
que registram a mesma atividade.
07.02.03. Requerimentos solicitando o pagamento de fornecimento de ‹gua.
Espƒcies: Requerimentos e Recibos
Data-limite: 1876/1886
Total de documentos: 0011
NŠ da Caixa: 44
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Pedidos de pagamento pela Companhia City do fornecimento de ‹gua no munic„pio. A sƒrie
contƒm ainda alguns recibos de pagamento de pipas de ‹guas fornecidas para alguns logradouros e
prƒdios p‚blicos.
07.02.04. Relatˆrios apresentados pela Inspetoria de –guas.
Espƒcies: Relatˆrios e Participa‰Œes
Data-limite: 1873/1887
Total de documentos: 0009
NŠ da Caixa: 44
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Resumo das a‰Œes de fiscaliza‰•o realizadas pela Inspetoria de –guas no munic„pio quanto ao
fornecimento e abastecimento de ‹gua no munic„pio.
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07. Servi‰os Municipais
07.03. Cemitƒrio
07.03.01. Ordens de servi‰os autorizando sepultamentos.
Espƒcies: Ordens de Servi‰os
Data-limite: 1854 a 1889
Total de documentos: 1639
NŠ da Caixa: 45
Pasta(s): 08
Descri‰•o: Autoriza‰Œes expedidas pelo Fabriqueiro da Igreja Matriz ( funcion‹rio da C€mara
encarregado de administrar as rendas da Igreja Matriz ), ou pelo Delegado de Pol„cia, a partir de 1875,
para se proceder ao enterramento no Cemitƒrio Municipal.
07.03.02. CertidŒes de ˆbito encaminhadas ao Cemitƒrio do Paquet‹.
Espƒcies: CertidŒes de •bito
Data-limite: 1875 a 1889
NŠ da Caixa: 46 a
Total de documentos: 7381
55
Pasta(s): 57
Descri‰•o: CertidŒes emitidas pelo Escriv•o de Paz sob a supervis•o do Juiz de Paz dos ˆbitos ocorridos
no munic„pio. Esse tipo de documento sˆ passou a ser produzido a partir de 1874 em cumprimento ao
Decreto nŠ 5604 de 25/04/1874, que estabeleceu o Registro Civil para nascimentos, casamentos e ˆbitos.
07.03.03. Atestados de ˆbito encaminhados para sepultamento (Cemitƒrio do Paquet‹).
Espƒcies: Atestados
Data-limite: 1880/1889
Total de documentos: 0283
NŠ da Caixa: 55
Pasta(s): 02
Descri‰•o: Declara‰Œes de ˆbitos emitidas por autoridade de sa‚de sobre ˆbito em geral, ˆbitos
ocorridos a bordo de embarca‰Œes ancoradas no porto, boa parte deles emitidos pelo Delegado de
Pol„cia.
07.03.04. Dossi… (Cemitƒrio Paquet‹).
Espƒcies: Of„cios
Data-limite: 1826/1877
Total de documentos: 0010
NŠ da Caixa: 55
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Reuni•o de diversas correspond…ncias a respeito da proibi‰•o de enterramentos nas igrejas e
obrigatoriedade da constru‰•o de um Cemitƒrio p‚blico, alƒm de disposi‰Œes da C€mara para a
constru‰•o do Cemitƒrio do Paquet‹ e concessŒes de ‹reas do Cemitƒrio para as ordens religiosas.
07.03.05. Requerimentos solicitando de terrenos no Cemitƒrio.
Espƒcies: Requerimentos
Data-limite: 1840/1887
Total de documentos: 0008
NŠ da Caixa: 55
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Pedidos das Irmandades Religiosas para a concess•o de ‹reas no Cemitƒrio p‚blico e
solicita‰Œes de aumento de ‹reas j‹ concedidas.
07.03.06. Relatˆrios da Inspetoria do Cemitƒrio enviados a C€mara Municipal.
Espƒcies: Relatˆrio, Pareceres e Of„cios
Data-limite: 1854/1888
Total de documentos: 0009
NŠ da Caixa: 55
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Descri‰•o das ocorr…ncias e procedimentos feitos no Cemitƒrio e pareceres da Inspetoria do
Cemitƒrio sobre exuma‰Œes.
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07. Servi‰os Municipais
07.03. Cemitƒrio
07.03.07. Rela‰•o da movimenta‰•o financeira e de materiais do Cemitƒrio.
Espƒcies: Rela‰•o, Of„cios e Bilhetes
Data-limite: 1860/1888
Total de documentos: 0008
NŠ da Caixa: 55
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Rela‰Œes das despesas e materiais necess‹rios ao funcionamento do Cemitƒrio p‚blico;
compra de material, recebimento de verbas e pagamento de funcion‹rios.
07.03.08. Dossi… de Constru‰•o do Cemitƒrio Filosofia ( Saboˆ).
Espƒcies: Dossi…
Data-limite: 1882/1889
Total de documentos: 0006
NŠ da Caixa: 55
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Of„cios e abaixo assinados questionando as condi‰Œes do Cemitƒrio do Paquet‹ e solicitando a
constru‰•o de um novo Cemitƒrio, o futuro Cemitƒrio da Filosofia (Saboˆ).
07.03.09. Registros de assentamentos de ˆbitos Cemitƒrio Paquet‹.
Espƒcies: Registros
Data-limite: 1854/1889
Total de documentos: (vazio)
NŠ da Caixa: (vazio) Pasta(s): (vazio)
Livros de registro dos enterramentos realizados pelo Cemitƒrio do Paquet‹ constam dados pessoais,
causa mortis, mƒdico que assistiu o ˆbito e local de sepultamento, a sƒrie contƒm quatro volumes.
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07. Servi‰os Municipais
07.04. Limpeza P‚blica
07.04.01. Proposta de or‰amento para servi‰o de limpeza p‚blica.
Espƒcies: Proposta
Data-limite: 1883/1889
Total de documentos: 0024
NŠ da Caixa: 56
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia encaminhada a C€mara apresentando propostas para a realiza‰•o de servi‰o
de limpeza p‚blica no munic„pio. A sƒrie contƒm ainda um gr‹fico apresentando os modelos de
equipamentos de limpeza p‚blica em 1887, sob custˆdia do setor de cartografia refer…ncia 8805.
07.04.02. Requerimentos solicitando modifica‰Œes no contrato.
Espƒcies: Requerimentos
Data-limite: 1886/1888
Total de documentos: 0005
NŠ da Caixa: 56
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia encaminhando pedidos de prestadores de limpeza p‚blica solicitando
altera‰Œes e modifica‰Œes em contratos j‹ firmados com a C€mara.
07.04.03. Of„cio solicitando provid…ncias na manuten‰•o da limpeza p‚blica.
Espƒcies: Of„cio e Abaixo-Assinados
Data-limite: 1888/1889
Total de documentos: 0002
NŠ da Caixa: 56
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia do empres‹rio de limpeza p‚blica, pedindo aux„lio da for‰a p‚blica a fim de
ajudar na fiscaliza‰•o da limpeza p‚blica do munic„pio, e abaixo assinados dos moradores da Vila Mathias
solicitando a limpeza das ruas do bairro.
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07. Servi‰os Municipais
07.05. Transporte
07.05.01. Of„cios informando execu‰•o e altera‰•o de servi‰o de transporte urbano.
Espƒcies: Of„cios
Data-limite: 1871/1889
Total de documentos: 0035
NŠ da Caixa: 56
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia das concession‹rias principalmente da Cia City e Cia Melhoramentos
informando e esclarecendo os itiner‹rios dos bondes, apresentando as tabelas de pre‰os de passagens e
para o transporte de cargas, bem como a concess•o de “passes” para os “Estafetas” dos correios.
07.05.02. Requerimentos encaminhando reclama‰Œes quanto ao servi‰o de bondes.
Espƒcies: Requerimentos e Of„cios
Data-limite: 1868/1889
Total de documentos: 0010
NŠ da Caixa: 56
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia encaminhando reivindica‰Œes apresentada por mun„cipes e concession‹rios
do servi‰o de bondes sobre irregularidades e falhas na presta‰•o de servi‰os de transporte no munic„pio.
07.05.03. Requerimentos de licen‰a para obras de bondes.
Espƒcies: Requerimentos
Data-limite: 1871/1889
Total de documentos: 0009
NŠ da Caixa: 56
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia encaminhando pedidos de licen‰a das concession‹rias para a execu‰•o de
servi‰os de manuten‰•o, modifica‰•o e expans•o das linhas de bondes.
07.05.04. Contratos de concess•o de explora‰•o de linhas de bondes.
Espƒcies: Contratos, Pareceres e Requerimentos
Data-limite: 1870/1889
Total de documentos: 0010
NŠ da Caixa: 56
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Cˆpias e traslados de contratos de concess•o para a implanta‰•o e amplia‰•o das linhas de
bondes da cidade. A sƒrie contƒm ainda alguns pareceres emitidos pela Comiss•o de Obras e Justi‰a
sobre o cumprimento ou aditamentos dos mesmos contratos. Optamos por manter na mesma sƒrie
alguns requerimentos dos concession‹rios a respeito de seus contratos.
07.05.05. Dossi… de instala‰•o e manuten‰•o da estrada de ferro S•o Paulo Railway.
Espƒcies: Of„cios e Abaixo-Assinados
Data-limite: 1840/1888
Total de documentos: 0011
NŠ da Caixa: 56
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Reuni•o de diversos of„cios encaminhados e recebidos pela C€mara informando sobre as obras
de constru‰•o da estrada de ferro. A sƒrie re‚ne ainda alguns abaixo-assinados de moradores do bairro
do Valongo reclamando quanto a coloca‰•o dos trilhos em suas propriedades e 02 plantas da S•o Paulo
Railway sobre reivindica‰•o de ‹reas para a expans•o de trilhos e da esta‰•o de passageiros, sob custˆdia
do setor de cartografia, referencias 8059 e 803.

81

07. Servi‰os Municipais
07.06. Ilumina‰•o
07.06.01. Of„cios propondo execu‰•o de servi‰o de ilumina‰•o.
Espƒcies: Of„cios e Abaixo-Assinados
Data-limite: 1870/1886
Total de documentos: 0011
NŠ da Caixa: 56
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia encaminhada pelos concession‹rios informando sobre execu‰•o e presta‰•o
de servi‰os de ilumina‰•o p‚blica. A sƒrie contƒm ainda documentos que informam altera‰Œes na
presta‰•o de servi‰os.
07.06.02. Of„cios de fornecimento de material para ilumina‰•o.
Espƒcies: Of„cios e Guia.
Data-limite: 1841/1870
Total de documentos: 0010
NŠ da Caixa: 56
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia encaminhando informa‰Œes sobre o fornecimento de material para a
ilumina‰•o p‚blica. A sƒrie contƒm ainda guias de autoriza‰•o para o recebimento de combust„vel para
ilumina‰•o.
07.06.03. Propostas de concess•o de ilumina‰•o p‚blica.
Espƒcies: Proposta e Of„cios
Data-limite: 1845/1870
Total de documentos: 0017
NŠ da Caixa: 56
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia encaminhada a C€mara apresentando propostas para a presta‰•o de servi‰o
de ilumina‰•o p‚blica, a maioria para ilumina‰•o a g‹s.
07.06.04. Of„cios solicitando pagamento de servi‰o ilumina‰•o p‚blica.
Espƒcies: Of„cios e Requerimentos
Data-limite: 1844/1887
Total de documentos: 0007
NŠ da Caixa: 56
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia de prestadores de servi‰o solicitando pagamento do fornecimento de
ilumina‰•o p‚blica.
07.06.05. Of„cios encaminhando informa‰Œes de presta‰•o de servi‰os de ilumina‰•o p‚blica.
Espƒcies: Of„cios
Data-limite: 1871/1887
Total de documentos: 0006
NŠ da Caixa: 56
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia das concession‹rias informando • conclus•o de trabalho e encaminhando
instru‰Œes sobre a presta‰•o de servi‰o de ilumina‰•o p‚blica.
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07. Servi‰os Municipais
07.07. Comunica‰Œes
07.07.01. Dossi… de instala‰•o dos telƒgrafos em Santos.
Espƒcies: Of„cios e Circulares
Data-limite: 1871/1884
Total de documentos: 0004
NŠ da Caixa: 56
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia informando a instala‰•o dos telƒgrafos no munic„pio. A sƒrie contƒm ainda
um documento esclarecendo a forma de renova‰•o da linha telƒgrafo.
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07. Servi‰os Municipais
07.08. Matriz
07.08.01. Of„cios informando sobre nomea‰•o e exonera‰•o de P‹roco da Igreja Matriz.
Espƒcies: Of„cios e Abaixo-Assinado
Data-limite: 1845/1887
Total de documentos: 0022
NŠ da Caixa: 56
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia encaminhando informa‰Œes sobre a posse, demiss•o ou transfer…ncia dos
P‹rocos da Igreja Matriz.
07.08.02. CertidŒes de registro de casamento e batizado.
Espƒcies: Certid•o
Data-limite: 1835/1880
Total de documentos: 0002
NŠ da Caixa: 56
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Registro de duas certidŒes, uma de batismo e outra de casamento feito na Matriz partir dos
livros de assentamento de batismo e casamento da Matriz.
07.08.03. Of„cios solicitando verbas para a matriz.
Espƒcies: Of„cios
Data-limite: 1852/1888
Total de documentos: 0003
NŠ da Caixa: 56
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia pedindo verba para a Matriz. A sƒrie contƒm ainda um documento do P‹roco
reclamando sobre a presta‰•o de contas do Fabriqueiro.
07.08.04. Of„cio informando legisla‰•o diocesana.
Espƒcies: Of„cio
Data-limite: 1883
Total de documentos: 0001
NŠ da Caixa: 56
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia informando a C€mara sobre regras da Constitui‰•o do arcebispado
referentes • cerim•nia pˆstumas.
07.08.05. Of„cios informando situa‰•o jur„dica e administrativa das irmandades.
Espƒcies: Of„cios
Data-limite: 1836/1888
Total de documentos: 0008
NŠ da Caixa: 56
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncias das irmandades informando o quadro de associados e a diretoria por
solicita‰•o da C€mara. A sƒrie inclui ainda, tr…s of„cios de irmandades solicitando aux„lio financeiro da
C€mara.
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07. Servi‰os Municipais
07.09. Bombeiro
07.09.01. Of„cios esclarecendo o uso e manuten‰•o de equipamentos de apagar inc…ndios.
Espƒcies: Of„cios
Data-limite: 1835/1888
Total de documentos: 0012
NŠ da Caixa: 56
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia informando sobre os equipamentos das bombas de apagar inc…ndio, desde
sua manuten‰•o, maneira de utilizar e local correto de armazenagem.
07.09.02. Of„cios encaminhando equipamentos para os bombeiros.
Espƒcies: Of„cios
Data-limite: 1827/1883
Total de documentos: 0009
NŠ da Caixa: 56
Pasta(s): 01
Descri‰•o: Correspond…ncia informando a C€mara sobre os equipamentos que ser•o utilizados pelos
bombeiros no servi‰o de extin‰•o do fogo e a respeito da compra de um equipamento “ m‹quina de
ressuscitar afogados”
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4. Legisla„ˆo consultada.
Carta de Lei de 25 de mar‰o de 1824 - Manda observar a Constitui‰•o Pol„tica do Impƒrio, oferecida e
jurada por Sua Majestade o Imperador
Lei de 15 de outubro de 1827 – Cria os Ju„zes de Paz em cada Freguesia ou Capela curada
Lei de 1Š de outubro de 1828 - D‹ nova forma •s C€maras Municipais, marca suas atribui‰Œes, e o
processo para a sua elei‰•o, e dos Ju„zes de Paz.
Lei de 18 de agosto de 1831 - Cria‰•o da Guarda Nacional
Lei de 12 de outubro de 1832 - Ordena que os eleitores dos Deputados para a seguinte Legislatura lhes
confiram nas procura‰Œes, faculdade para reformarem alguns artigos da Constitui‰•o
Lei nŠ 32 de 29 de novembro de 1832 - Promulga o Cˆdigo do Processo Criminal de primeira instancia
com disposi‰•o provisˆria acerca da administra‰•o da Justi‰a Civil.
Decreto de 07 de outubro de 1833 - determinou a cria‰•o, em cada distrito, de Guardas Policiais.
Decreto de 28 de Novembro de 1833 - Determina o modo da nomea‰•o dos Carcereiros das cidades,
vilas e julgados do Impƒrio; e os emolumentos que lhes competem.
Lei nŠ 16, de 12 de Agosto de 1834; EMENTA - Faz algumas altera‰Œes e adi‰Œes • Constitui‰•o Pol„tica
do Impƒrio, nos termos da Lei de 12 de outubro de 1832.
LEI N. 39, DE 18 DE MAR—O DE 1836. - O fabriqueiros das igrejas matrizes, que tambƒm ficam sendo
procuradores das mesmas, ser•o nomeados livremente, e demitidos pelas c€maras municipais.
Lei nŠ 18, promulgada em 11 de abril de 1835 - A assemblƒia provincial paulista cria o cargo de prefeito.
Lei nŠ 261, de 3 de Dezembro de 1841 - Reformando o Cˆdigo do Processo Criminal.
Decreto nŠ 143 15 de mar‰o de 1842 - que aboliu os agravos de ordena‰•o n•o guardada e o ordin‹rio,
mantendo unicamente tr…s modalidades: de peti‰•o, de instrumento e no auto do processo.
Lei nŠ 387, de 19 de agosto de 1846 - Regula a maneira de proceder •s Elei‰Œes de Senadores,
Deputados, Membros das Assemblƒias Provinciais, Ju„zes de Paz, e C€maras Municipais
Decreto nŠ 2.675, de 20 de outubro de 1875 - Reforma a legisla‰•o eleitoral, criou o t„tulo de eleitor
Decreto nŠ 5.604 de 25 de abril de 1874 - Regulamenta os registros civis de nascimentos, casamentos e
ˆbitos.
Decreto nŠ 3.029, de 9 de janeiro de 1881 - Reforma a legisla‰•o eleitoral
DECRETO NŠ 1, DE 15 DE NOVEMBRO DE 1889 - Proclama provisoriamente e decreta como forma de
governo da Na‰•o Brasileira a Rep‚blica Federativa, e estabelece as normas pelas quais se devem reger
os Estados Federais
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