
Anexo 1 - Principais despesas extra-orçamentárias do município de São Paulo (1896-1944)

Diploma Número Data Montante (1) Destinação Modalidade
Lei 276 30/09/1896              750.000.000 Encampação do Viaduto do Chá Títulos da Câmara com  juros de 6% aa

Lei 1019 17/07/1907         13.000.000.000 
Até 6.000 contos, sem destinação específica; acima desse 
valor, amortização ou resgate da dívida do município

Operações de crédito, com juros até 6% aa

Lei 1646 15/02/1913         45.000.000.000 Melhoramentos da Capital
Operações de crédito, com juros até 5% e/ou emissão de títulos com juros
de 7% aa. (Obs: títulos convertidos em letras do tesouro municipal por meio
do Ato 753/1915)

Lei 1765 16/12/1913         75.000.000.000 Melhoramentos da Capital Operações de crédito, com juros até  5% aa (2) 

Lei 2501 25/02/1925         10.000.000.000 Construção do novo mercado municipal Letras do tesouro municipal, com juros de 8% aa. (Obs: autorização para o
empréstimo dada pela Lei nº 2819/1925)

Lei 2957 13/04/1926           5.000.000.000 Pagamento de desapropriações Letras do tesouro municipal, com juros de 8% aa. (Obs: autorização para o
empréstimo dada pela Lei nº 2819/1925)

Lei 3041 12/05/1927         50.000.000.000 

Resgate da dívida flutuante e execução das obras da avenida 

Anhangabaú, Ladeira do carmo, Parque na Várzea de Santo 

Amaro [Ibirapuera], duas pontes sobre o Tamanduateí, Paço 

Municipal e túnel sob o largo de São Bento

Operações de crédito, com juros até 7% aa

Lei 3065 15/07/1927         10.000.000.000 
Aquisição de terrenos necessários à abertura do canal do rio 
Tietê e à contrução das avenidas marginais

Apólices com juros de 8% aa

Decreto 5059 06/06/1931           8.000.000.000 Conclusão das obra do novo mercado municipal Apólices com juros de 8% aa
Decreto 5762 12/12/1932           8.000.000.000 Pavimentação de vias públicas Operações de crédito, a juros de 6% aa

Ato 1078 04/05/1936           2.750.000.000 
Compra do imóvel para construção da Biblioteca Municipal e 
aquisição da coleção brasiliana de Felix Pacheco

Crédito no Tesouro Municipal (saldos remanescentes, excesso de
arrecadação etc.)

Ato 1134 01/07/1936           6.501.000.000 Obras e melhoramentos públicos Crédito no Tesouro Municipal (saldos remanescentes, excesso de
arrecadação etc.)

Ato 1303 03/11/1937         10.500.000.000 Aquisição do Hipódromo da rua Bresser Apólices com juros de 8% aa
Ato 1312 08/11/1937         30.000.000.000 Obras e melhoramentos em geral Apólices com juros de 8% aa

Ato 1431 15/07/1938         15.000.000.000 
Obras, melhoramentos e serviços municipais, inclusive 
desapropriações

Crédito no Tesouro Municipal (saldos remanescentes, excesso de
arrecadação etc.)

Ato 1487 01/10/1938         30.000.000.000 
Obras e melhoramentos em geral e melhor aparelhamento dos 
serviços municipais

Apólices com juros de 8% aa

Ato 1606 08/07/1939         20.000.000.000 
Obras, melhoramentos e serviços municipais, inclusive 
desapropriações

Crédito no Tesouro Municipal (saldos remanescentes, excesso de
arrecadação etc.)

Decreto-Lei 5 19/10/1939         36.000.000.000 
Obras, melhoramentos e serviços municipais, inclusive 
desapropriações

Crédito no Tesouro Municipal (saldos remanescentes, excesso de
arrecadação etc.)

Decreto-Lei 36 07/06/1940         19.000.000.000 
Obras, melhoramentos e serviços municipais, inclusive 
desapropriações

Crédito no Tesouro Municipal (saldos remanescentes, excesso de
arrecadação etc.)

Decreto-Lei 69 30/12/1940         14.000.000.000 
Obras, melhoramentos e serviços municipais, inclusive 
desapropriações

Crédito no Tesouro Municipal (saldos remanescentes, excesso de
arrecadação etc.)

Decreto-Lei 70 30/12/1940         15.000.000.000 Pavimentação de vias públicas Bônus com desconto de 8% aa

Decreto-Lei 96 06/05/1941         26.800.000.000 
Obras, melhoramentos e serviços municipais, inclusive 
desapropriações

Crédito no Tesouro Municipal (saldos remanescentes, excesso de
arrecadação etc.)

Decreto-Lei 127 03/11/1941         14.553.564.800 Pagamento a empreiteiros de obras Crédito no Tesouro Municipal (saldos remanescentes, excesso de
arrecadação etc.)



Diploma Número Data Montante (1) Destinação Modalidade

Decreto-Lei 134 20/12/1941         24.500.000.000 
Obras, melhoramentos e serviços municipais, inclusive 
desapropriações

Crédito no Tesouro Municipal (saldos remanescentes, excesso de
arrecadação etc.)

Decreto-Lei 135 30/12/1941       120.000.000.000 
Obras, melhoramentos e serviços municipais, inclusive 
desapropriações

Apólices com juros de 7,5% aa

Decreto-Lei 155 16/06/1942         25.800.000.000 
Obras, melhoramentos e serviços municipais, inclusive 
desapropriações

Crédito no Tesouro Municipal (saldos remanescentes, excesso de
arrecadação etc.)

Decreto-Lei 187 30/12/1942         20.000.000.000 
Obras, melhoramentos e serviços municipais, inclusive 
desapropriações

Crédito no Tesouro Municipal (saldos remanescentes, excesso de
arrecadação etc.)

Decreto-Lei 220 08/10/1943         30.000.000.000 
Obras, melhoramentos e serviços municipais, inclusive 
desapropriações

Crédito no Tesouro Municipal (saldos remanescentes, excesso de
arrecadação etc.)

Decreto-Lei 239 31/12/1943           5.934.957.900 
Obras, melhoramentos e serviços municipais, inclusive 
desapropriações

Crédito no Tesouro Municipal (saldos remanescentes, excesso de
arrecadação etc.)

Decreto-Lei 251 26/07/1944         60.000.000.000 
Obras, melhoramentos e serviços municipais, inclusive 
desapropriações

Crédito no Tesouro Municipal (saldos remanescentes, excesso de
arrecadação etc.)

Observações:
1 - Valores expressos em mil-réis até 31/10/1942, em formato aproximado, conforme exemplo: 1.000.000.000 = 1.000:000$000. Após 01/11/1942, valores expressos em cruzeiros.
2 - Como a autorização estadual para contração do empréstimo não havia sido ainda concedida - o que veio a ocorrer apenas com  a promulgação da lei estadual nº 1414, de 07/07/1914 - a autorização da Câmara
      para a efetivação do empréstimo teve de ser reiterada, posteriormente, pela lei municipal  nº 1993, de 21/07/1916.
     


