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RESUMO 

 

O presente trabalho refere-se a um Levantamento Documental, realizado com o objetivo de 
facilitar ao pesquisador na análise de fontes para desenvolvimento e construção da pesquisa 
histórica acerca do desenvolvimento econômico e social da cidade. O objeto deste 
levantamento são vinte cinco Livros de Lançamento de Imposto sobre Indústrias e Profissões 
da cidade de Feira de Santana correspondente ao período 1889 a 1936. O trabalho consiste na 
realização da catalogação através de planilhas que fornecem informações para extração de 
dados do documento, analisado.  
 

Palavras-chaves:  Imposto sobre Indústrias e Profissões, Catalogação de fontes, Feira de 

Santana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work refers to a Documentary Survey, conducted with the objective of facilitating 
the researcher in the analysis of sources for the development and construction of historical 
research about the economic and social development of the city. The object of this survey is 
twenty five Books of Tax Release of Industries and Professions of the city of Feira de Santana 
for the period from 1889 to 1936. The work consists of cataloging through spreadsheets that 
provide information for extracting data from the document, analyzed. . 
 
Keywords: Tax on Industries and Professions, Source Cataloging, Feira de Santana. 
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1. APRESENTAÇÃO  
 

O presente trabalho consiste em um levantamento documental e catalogação de vinte e 

cinco de Livros de Lançamento de Imposto sobre Indústrias e Profissões, correspondente ao 

período de 1889 a 1936, pertencentes ao Arquivo Público Municipal de Feira de Santana.  Os 

livros em questão são classificados como registros fiscais essenciais para a administração e 

organização da economia da cidade. O Arquivo Público Municipal de Feira de Santana possui 

a acervo de cinquenta Livros de Lançamento de Imposto sobre Indústrias e Profissões, neste 

trabalho foram apenas catalogados vinte cincos devido a extensão do documento e a limitação 

do tempo para construção desde estudo. Nesses livros seriados é possível encontrar diversas 

informações dentre elas: nomes dos declarantes, das propriedades declaradas, a tipologia dos 

profissionais atuantes na cidade e regiões com desenvolvimento comercial. 

Para a efetivação da catalogação dos Livros de Lançamento de Imposto sobre 

Indústrias e Profissões foi necessário a elaboração de um modelo de planilha contendo todas 

as informações de identificação para extrair os itens considerados mais relevantes dos livros 

analisados, devido a quantidade, irregularidade e a falta de padrão que eles apresentam. Para 

montar a planilha foi necessária uma análise dos livros, fazer o levantamento das informações 

que os livros preservavam, deste modo foi percebido que os nomes dos proprietários, nome da 

propriedade, a tipologia da propriedade, valor pago, em alguns apresentavam os endereços 

dos estabelecimentos, nomes dos profissionais e a tipologia da profissão. 

 Após a catalogação foi realizado a síntese dos dados com o intuito de demostrar a 

dinâmica econômica presentes nos livros, apresentando a arrecadação anual destacando os 

declarantes frequentes nos livros, além de evidenciar as atividades econômicas e profissionais 

exercidas na cidade de acordo a relevância de arrecadação econômica.  Com o objetivo obter 

informações sobre a evolução da economia de Feira de Santana de 1889 a 1936, facilitando a 

pesquisa do historiador. 

Os livros analisados apresentam diversas informações que revelam o cotidiano social, 

político e o crescimento econômico da cidade. De acordo Freire (2007) a região de Feira de 

Santana começou a ser ocupada durante o século XVII, em consequência da colonização 

portuguesa, com instalação de fazendas de criação de gado. No decorrer do processo da 

ocupação do território uma das fazendas surgidas foi a Olhos d’Água, de propriedade do casal 

de portugueses Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandão.  

 Nesta fazenda, em torno da capela de Santa Ana e São Domingos ali existente, a 

atividade comercial motivada pela circulação de boiadeiros e tropeiros que saiam do sertão 
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rumo ao litoral, para a comercialização do gado possibilitou o surgimento de uma feira 

regular, iniciada em meados do século XVIII, que ocasionou a integração da vida social e 

econômica das proximidades, e proporcionou a ascensão do lugarejo à condição de arraial e  

depois a Vila  de Feira de Santana. 

De acordo com Poppino (1968), a história econômica da cidade confunde-se com a 

história da pecuária na Bahia. Tal atividade comercial foi realizada desde a colonização, ainda 

quando o Recôncavo se empenhava na plantação de cana-de-açúcar, e os criadores de gado 

eram estimulados por lei a buscar no interior do território pastagens para os seus rebanhos. O 

primitivo povoado de Feira de Santana estava inserido nessa dinâmica com terras dotadas de 

pastagens fartas.  Nesse sentido Poppino mostra que: 

Feira de Santana foi escolhida para a feira do gado por três razões 
importantes. Primeiro, porque estava situada no caminho mais direto entre o 
Recôncavo e as imensas pastagens do Mundo Novo, Jacobina e do médio 
São Francisco. Em segundo Lugar, porque o povoado estava rodeado de 
excelentes pastagens naturais. A terceira razão, de vital importância para 
uma zona sujeita a secas periódicas, é que a região era atravessada por dois 
rios e por numerosos riacho. Salvo nos períodos de seca prolongada, o 
suprimento de água dessa bastava para milhares de cabeças de gado. (1968, 
p. 56) 

 

Poppino (1968) ainda destaca que Feira de Santana se transformou na principal feira 

de gado da Bahia e até 1950, era considerada uma das mais importantes cidades do estado. De 

acordo o autor o crescimento econômico da cidade era decorrente da combinação de fatores 

geográficos, pois Feira de Santana estava localizada entre a costa e o interior, reunindo 

recursos tropicais e do sertão, favorecendo a exploração de culturas agrícolas como o fumo, 

algodão, cana-de-açúcar e mandioca, além do desenvolvimento da criação de gado.  

Entre 1860 e 1950, além dos negócios relativos à pecuária, o comercio da cidade 

esteve sustentado na negociação de tecidos de algodão, produtos alimentícios e outros 

produtos que estimularam a ampliação da cidade como, farmácias, hotéis, bares, restaurantes, 

artigos e serviços fotográficos, rádios, bicicletas e automóveis, dentre inúmeros outros.  A 

indústria manufatureira também significou muito para o desenvolvimento economia da 

cidade. Dentre elas destaca a indústria do fumo, além das indústrias de preparação de carnes, 

farinha de mandioca, couros e outros.  

 Mesmo ainda em 1832, a feira já era considerada importante do interior do Estado, e o 

crescimento de Feira de Santana levou o governo de a província elevar o povoado à condição 

de Vila, o que contribuía, segundo Poppino, (1968 p. 28) para implantar o controle e 
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arrecadação de impostos. Em decorrência da nova condição o município sofreu alterações 

territoriais, desmembrando-se da Comarca de Cachoeira e instalando a Câmara de “Sant’Anna 

da Feira” em 1833.  

Entre 1833 e 1860, o órgão governo municipal mais importante era a Câmara 

Municipal, que exercia o poder legislativo e em quase todas as circunstâncias 

desempenhavam também funções executivas, exceto em casos importantes em que o 

presidente da Província mantinha a jurisdição dentro do município,que eram dirigidos ao 

presidente da província. Gozando de autonomia, com o crescimento da população e as 

despesas crescentes no governo, cria-se novas taxas e impostos anuais referentes a imóveis, a 

venda de gado e couros dentro do município, assim como fumo, algodão e todo tipo de 

mercadorias que poderiam ser comercializadas. Todas as taxas anuais eram fixadas pela 

Câmara e recolhidas por coletores municipais, alavancando a receita anual.   

Com o advento do regime republicano, estabeleceu-se nova estrutura no sistema 

político e administrativo. Os municípios recebem maior autoridade nas finanças locais, além 

de estabelecerem, de acordo com os termos da lei, que o poder executivo municipal deveria 

ser regido por um intendente, enquanto o Conselho ficou responsável pelas funções 

legislativas, sendo seus membros escolhidos por eleições. Todas as decisões geralmente 

relacionadas as finanças, como a criação, aumento ou substituição de impostos ou outo 

qualquer tipo de financiamento, empréstimo deveria passar pela aprovação da Assembleia 

municipal, integrada pelos legisladores do Conselho municipal, a junta dos distritos e alguns 

contribuintes considerados importantes para a finanças da cidade. 

Freire (2007) aponta que a pecuária se tornou uma das atividades mais importantes no 

cenário econômico de Feira de Santana, desde o período colonial. Acompanhado da produção 

agrícola, com o cultivo de produtos alimentícios como mandioca, feijão e milho, e produtos 

para a exportação como o tabaco, algodão e a cana-de-açúcar. O fumo também representou 

um lugar de destaque na economia feirense e no estado, alcançando o segundo lugar no 

cenário econômico, após a pecuária bovina.  

Oliveira (2008) aponta que a atividade pecuária, a feira livre semanal (que atraia 

diversas pessoas das regiões adjacentes), e o crescimento populacional impulsionado pela 

posição geográfica estratégica da cidade, entre o sertão e o Recôncavo baiano, abriram as 

portas para o desenvolvimento do comércio.  A autora ainda destaca que Feira de Santana, em 

meados do século XX, passou por modificações na tentativa de consolidar práticas urbanas 
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que deixassem para trás o aspecto de cidade rural, atrasada e incivilizada. Transformações 

decorrentes após Segunda Guerra Mundial, com a evolução das indústrias. 

Oliveira (2000) destaca que entre 1872 e 1916, houve um crescimento de mais de 

500% para a quantidade de comerciantes em Feira de Santana, enquanto o aumento dos 

habitantes alcançou um pouco mais de 100%, demostrando a importância da atividade 

comercial na economia e no crescimento da cidade. 

De acordo com Poppino (1968), o comércio continuou a se expandir devido às 

mudanças ocorridas na cidade  desde a década de 1920 com o progresso dos transportes 

rodoviários, a inserção da eletricidade e o crescimento da indústria. Dessa forma, vários 

estabelecimentos comerciais foram criados passando a suprir a necessidade da sociedade. 

De acordo com Coelho (2016), a história da carga tributária brasileira é marcada por 

mudanças distribuídas em diversos setores da economia. Durante o período colonial foi 

perceptível a ausência de um sistema tributário equilibrado e eficiente, sobressaindo a 

imposição de taxas abusivas por parte da Coroa Portuguesa, em terras brasileiras. Conforme o 

autor, o período imperial baseou-se na tentativa de uma organização de um sistema tributário 

brasileiro competente. No entanto, o objetivo não foi alcançado devido aos conflitos 

recorrentes do período, por motivos fiscais existentes entre as províncias. Com o advento da 

República e com a Constituição de 1891 houve iniciativas para solucionar os problemas 

ocorridos durante o período colonial, dentre elas a elaboração de um sistema tributário 

brasileiro organizado, visando equidade e eficácia. Coelho nos mostra que; 

 
A primeira constituição da República, de 1891, procurou solucionar os problemas que 
marcaram o período imperial, principalmente quanto às repartições de competência 
entre a União e os estados. Os municípios, todavia, ficaram dependentes dos estados, 
cabendo a estes fixarem os impostos municipais. As competências tributárias foram 
estabelecidas nos arts. 7° e 9° da Constituição de 1891, [...] (2016, p. 36) 

 

Dentre os impostos criados, destaca-se o imposto sobre indústrias e profissões. De 

acordo Valadão (1952) o imposto sobre indústrias e profissões é caracterizado por recair sobre 

quem exerce ou explora determinada indústria ou profissão, pessoa física ou jurídica, 

excluídos os seus empregados ou assalariados, desde que não estivessem envolvidos nas 

isenções legais. 

Segundo Coelho (2016), em virtude da nova Constituição de 1934, houve alteração na 

repartição da receita tributária, o imposto de indústria e profissão de responsabilidade 
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estadual, passou a ser lançado pelo Estado e arrecadado por este e pelo Munícipio em partes 

iguais.  

Com a Constituição de 1946, o imposto de indústria e profissão passou novamente por 

mudanças, ficando sua arrecadação como prerrogativa exclusiva dos municípios. Sobre as 

características da arrecadação do imposto sobre indústrias e profissões, Cavalcanti (1896), 

Apud Baleeiro (1957, p. 483) nos mostra que: 

 
O imposto compõe-se de taxas fixas e proporcionais: as primeiras tem por base a 
natureza e classe das indústrias e profissões, a importância comercial das praças e 
lugares, em que forem exercidas, e, tratando-se de estabelecimentos industriais, o 
número de operários, ou máquinas, utensílios e outros meios de produção; as segundas 
têm por base o valor locativo do prédio, ou o local, onde se exercita a indústria ou 
profissão. 
 

De acordo Baleeiro (1957), após Constituição Federal ter passado a responsabilidade 

dos tributos aos municípios, a Constituição do Estado Minas Gerais e São Paulo 

estabeleceram a lei do código tributário padrão para os municípios, seguindo a orientação 

vinda pelo Império e mantida pela Republica. Cabendo aos municípios fixar as taxas, regular 

a cobranças entre outras, mas nunca alterar substancialmente o imposto sobre indústrias e 

profissões visando o conceito constitucional. 

 
Pela Constituição da República, pela Carta Magna de 1891, o mesmo imposto sobre 
indústrias e profissões foi atribuído aos Estados, art. 9.0, 4.0, da mesma forma como 
atualmente, Constituição de 1946, art. 29, III, passou para os municípios. Mas é de ver 
que o conceito de tal imposto é de natureza constitucional, é uno, impossível de variar 
de Estado para Estado ou de município para município. (BALEEIRO, 1957, p. 416) 

 
O Imposto sobre industrias e profissões vigorou até meados da década de 60, e logo 

depois foi substituído pelos impostos ICMS e o ISS. O imposto ICMS é o Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias, imposto cobrado pelas mercadorias comercializadas no país 
podendo variar por estados, já o imposto ISS é o Imposto sobre Serviços Cobrado das 
Empresas, caraterizado por ter alíquota mínima de 2% e a máxima 5%, cobrança municipal 
em cima de empresas de qualquer segmento de atuação. 
 

1.1 Os livros de lançamento de imposto sobre indústrias e profissões como fonte 

 

Um dos fundamentos principais do ofício do historiador é a análise de documentos na 

construção da pesquisa histórica, apropriando-se das fontes documentais com abordagens 

específicas, métodos e técnicas diferentes para produzir o discurso histórico. A História Nova 

surge em decorrência das discordâncias em relação a História Positivista do século XIX, esta 

última privilegiando o documento escrito e oficial, pautada pela autenticidade do documento, 
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enquadrado como garantia para a “verdadeira história” do fato em si. Neste caso, nasce a 

crítica ao documento, e Jacques Le Goff (1990, p. 28) nos mostra que: 

 

A história nova ampliou o campo do documento histórico; ela substituiu a 
história de Langlois e Seignobos, fundada essencialmente nos textos, no 
documento escrito, por uma história baseada numa multiplicidade de 
documentos: escritos de todos os tipos, documentos figurados, produtos de 
escavações arqueológicas, documentos orais, etc. Uma estatística, uma curva 
de preços, uma fotografia, um filme, ou, para um passado mais distantes, um 
pólen fóssil, uma ferramenta, para ex-voto são, para a história nova, 
documentos de primeira ordem.  

 

A História Nova junto ao movimento Escola dos Annales no século XX, ampliou as 

dimensões da noção de fonte histórica, fazendo com que o historiador valorizasse todo e 

qualquer registro humano como uma fonte potencial de interpretação da sociedade. As novas 

perspectivas nos levam a pensar que esses novos objetos se fizeram necessários na busca para 

compreender como se estabeleceram os homens do passado, quais significados, tais registros 

adquiram para a sociedade, para os grupos que os forjaram e no que tange sua relação com o 

presente.  

A nova concepção de documento deixa de ser vista como prova do real e passa a ser 

concebido como indício, testemunha do passado, e se torna compreensível a partir de 

perguntas que fazemos a ele com a finalidade de compreender a historicidade das experiências 

humanas. Conforme Barros (2011), outra modalidade que constituiu a História durante o 

século XX, foi a Historia Serial, vista pelos historiadores como algo revolucionário nas 

relações do historiador com suas fontes. A história serial constitui-se pela metodologia de 

elaboração de séries de fontes com características de homogeneidade, quantificação ou de 

serializar as informações com o objetivo de constatar regularidades. O autor nos mostra que: 

A História Serial refere-se ao uso de determinado tipo de fontes - homogêneas, do 
mesmo tipo, referentes a um período coerente com o problema a ser examinado - que 
permitem uma determinada forma de tratamento - a serialização de dados, a 
identificação de elementos ou ocorrências comuns que permitam a identificação de um 
padrão e, na contrapartida, uma atenção às diferenças, às vezes graduais, para se 
medirem as variações [...]. (2011. p. 165) 

 

A construção de series e a natureza das fontes permitem ao historiador, busca verificar 

dados repetitivos e seguir para compreender padrões e variações nessas mudanças que possam 

pensar em processos históricos mais longos. De acordo o autor a história serial no âmbito dos 

procedimentos metodológicos articula-se com outros campos históricos como a História 
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Econômica, a História Demográfica ou a história das Mentalidades.  Esta abordagem sobre os 

livros de Lançamento de Impostos sobre Indústrias e Profissões pode permitir levantar dados 

sobre aspectos demográficos, bem como o estudo das estruturas comerciais da cidade.  

A micro-história surge em meio à tensão de uma vertente da história social sentia 

medo do futuro da história com grandes pesquisas quantitativas.  Com toda efervescência no 

cenário historiográfico, surge a micro-história italiana, que se constitui como um modelo 

teórico que destaca um determinado recorte de observação em escala mínima, com o objetivo 

de perceber aspectos que, de certa forma, passariam despercebidos.  

A micro-história nos possibilita a construção da história social usando processos 

individuais. De acordo Jaques Revel, Carlo Ginzburg, em sua obra O queijo e os vermes, 

utiliza a vivência do moleiro Menocchio durante a inquisição do século XVI para demostrar 

que “a experiência dele nos ensina sobre o mundo social onde vive”. (REVEL, 2010, p. 439). 

Desta forma podemos perceber que as fontes do presente estudo podem possibilitar a 

reconstrução de trajetórias, relações pessoais e entender as relações que prendem os sujeitos à 

sociedades. A micro-história possibilita em uma proporção limitada uma linha de investigação 

buscando ligar-se ao protagonismo de indivíduos que deixaram poucos vestígios durante suas 

vivencias.  

Segundo karsburg (2015), a micro-história não é só pesquisa, ela é uma nova forma de 

apresentar os resultados aos leitores, caracterizando um estilo narrativo que busca maior 

interação com o público. A autora utiliza o método de pesquisa microanalítico e o modo de 

narrar proveniente da micro-história permitindo aos historiadores reconstruir trajetórias e 

relações sociais, problematizando os sujeitos adentrando em diferentes contextos e relações 

sociais possibilitando a percepção de semelhanças e diferenças. Farinatti (2008), ainda afirma 

que o método de pesquisa de micro-análise pode reconstituir trajetória individual através de 

uma classificação nominal dos sujeitos estudados.  

Tomando os Livros de Lançamento de Imposto sobre indústrias e Profissões e os 

métodos como serialização das fontes, a microanálise e a classificação nominal pode-se 

investir dados seriais dos sujeitos para a reconstituição de famílias, titulares de propriedades, 

entre outros, que podem levar à reconstruir trajetórias e relacionar certos sujeitos aos demais e 

ao seu meio.  

Neste contexto os Livros de Lançamento de Impostos sobre Indústrias e Profissões são 

uma fonte documental proveniente das abordagens de novos objetos da História, compõe-se 

como “arquivos do poder executivo”. De acordo Carlos Bacellar (1990), no capítulo escrito 
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para o livro “Fontes Históricas”, os arquivos produzidos nos âmbitos do Poder Executivo 

apresentam uma variedade documental que nos possibilita entender o funcionamento do 

Estado, ocupação e produção econômica, permitindo análises enriquecedoras e diversificadas 

da sociedade e a gama desses documentos oferece grande potencial, podendo realizar o 

cruzamento de dados com outras fontes. 

Exemplos da utilização de documentos do poder executivo, em especial o Livro de 

Lançamento de Imposto sobre Indústrias e Profissões é o trabalho de Francisco Antônio 

Zorzo, intitulado “A modernização dos Transportes, fluxos mercantis e crescimento de Feira 

de Santana (séculos XIX e XX)” que utilizou essa fonte para analisar e discutir as 

transformações que ocorreram em Feira de Santana, associando-as com o processo de 

modernização da rede de transporte da Bahia. . O autor nos mostra que: 

Com base em outro documento, o Livro de Lançamento do Imposto de 
Indústrias e Profissões da Coletoria de Feira de Santana do exercício de 
1897, depositado no Arquivo Público do Estado da Bahia, pode-se obter 
informações sobre o comércio de Feira de Santana no final do s. XIX. No 
livro fiscal constam informações detalhadas sobre todos os comerciantes da 
praça de Feira de Santana, tais como a localizações dos estabelecimentos, o 
tipo de negócio, os capitais envolvidos nas empresas e os impostos que 
deviam ser pagos para a coletoria. Na sede municipal, contavam-se cem 
comerciantes, registrados como proprietários de armazéns de fumo, 
pequenos negociantes e lojistas. No centro da cidade, por logradouro, 
estavam registrados estabelecimentos na rua Conselheiro Franco (20 
comerciantes) na Praça do Comércio (22 comerciantes) na avenida Senhor 
dos Passos (26 comerciantes), na rua General Osório (19 comerciantes), na 
Praça de Santana (5 comerciantes), no Campo do Fumo (8 comerciantes). O 
total arrecadado da sede do município era de 13,3 contos de réis, de um total 
municipal de 17,5 contos. Constatam-se através do documento duas coisas 
importantes, em primeiro lugar, que o centro comercial da cidade se 
restringia a algumas ruas de um pequeno quadrilátero, que envolvia a matriz 
e o Campo do Fumo e, em segundo, que a estação terminal da ferrovia se 
inseria nesse retângulo central. (ZORZO, 2005, p. 3) 
 

Outro trabalho que faz uso de documentação similar é de autoria de Rodrigo Camargo 

de Godoi intitulado Imigração e contravenção: imigrantes italianos e o jogo do bicho em 

Bragança-SP. Neste o autor discute o cotidiano de imigrantes italianos que ao buscar 

melhores condições de vida, se envolviam e praticavam o jogo do bicho na qualidade de 

banqueiros em Bragança, no estado de São Paulo, e como eram suas práticas, bem como se 

deu a criminalização e grande perseguição ao jogo, na primeira década do século XX. Neste 

trabalho o autor utiliza o Livro de Lançamento de Imposto Indústria e Profissão como uma 

das fontes para traçar a vida cotidiana dos imigrantes em Bragança, principalmente 
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destacando as propriedades, como da Família Fontana proprietários de armazém de secos e 

molhados. 

Como virmos, no caso de Zorzo, o autor usa fontes pertencentes ao arquivo do poder 

Executivo para realizar o embasamento sobre o cenário do comércio de Feira de Santana. Este 

exemplo é uma das diversas possibilidades que podem ser utilizadas pelos historiadores para a 

pesquisa histórica pois “contextualizar o documento que se coleta é fundamental para o ofício 

do historiador” (1990, p. 63). 

 

 

1.2 Possibilidades de uso do livro de lançamento de imposto sobre indústria e profissão 
1889-1936 de Feira de Santana 

 

Como virmos, os documentos que constituem o arquivo do poder executivo 

evidenciam uma série documental que nos possibilita entender o funcionamento do Estado, 

ocupação e produção econômica, permitindo análises enriquecedoras e diversificada da 

sociedade. O livro de lançamento de impostos sobre indústrias e profissões é caracterizado 

como livro fiscal, e tinha a finalidade de cobrança tributária aos empreendimentos comerciais, 

ou seja, aos profissionais que atuavam na cidade de Feira de Santana. 

Constituindo como livro fiscal padrão para os municípios, nos mostra a organização e 

administração da cidade. Foram catalogados vinte cinco livros e neles contém informações 

importantes que podem elucidar debates a respeito das condições de vida de determinadas 

esferas sociais, transições e composições de patrimônios ao longo de anos e a diferenciação 

dos níveis de riquezas de grandes proprietários ou determinadas famílias. Neste contexto 

podemos compreender melhor as relações de poder dessas famílias e como elas se destacavam 

no cenário socioeconômico da cidade.  

 A documentação permite observar e explorar o patrimônio acumulado durante anos na 

vida desses sujeitos, que podiam ser constituídos de imóveis urbanos, fazendas, criação de 

gado, comércios e terrenos. Além disso, podemos destacar quais famílias possuíam maior 

número de bens na cidade. O livro de lançamento de impostos sobre indústrias e profissões 

nos permite averiguar as intensas atividades econômicas que ascenderam comercialmente na 

cidade e as ocupações profissionais na sociedade feirense, além de possibilitar um 

mapeamento das regiões da cidade em que houve grande crescimento comercial e os 

principais produtos ali comercializados. 
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Podemos notar ainda no documento a questão de gênero, mulheres donas do próprio 

comércio e imóveis. O documento também permite obter informações sobre outros aspectos 

do desenvolvimento urbano, como a as localidades em que se concentravam a maior 

quantidade de casas, em quais ruas eram concentrados os negociantes e como esses negócios 

se distribuíam por ramo de atividade.  

Enfim, aqui foram apresentadas algumas possíveis formas de uso do Livro de 

Lançamento de imposto sobre indústrias e profissões, e ainda existem diversas formas de uso 

que podem vim a ser exploradas. 

 

 

 

 

 

 

2. SÍNTESE DOS DADOS 

Livro de Lançamento de Impostos sobre Indústrias e Profissões – Levantamento dos 
principais declarantes. 
 

Ano de referência do 
livro 

Nº de registros 
lançados 

 N° de endereços 
Registrados 

Arrecadação total 
registrada 

1889 a 1890 727 729 1.416.489,00 
1903 a 1903 471 0 2.986.000,00 
1903 a 1935 646 0 4.811.600,00 
1903 a 1935 405 0 4.169,000,00 
1903 a 1935 528 0 3.912.000,00 
1903 a 1935 454 0 2.865.000,00 
1903 a 1935 386 0 2.282.500,00 
1912 a 1917 277 0 6.856.000,00 
1914 a 1914 366 39 9.560.000,00 
1916 a 1916 230 0 7.391.000,00 
1917  a 1917  145 0 5.724.000,00 
1919 a 1919 234 0 11.836,000,00 
1920 a 1920  502 293 10.787.500,00 
1922 a 1922 472 278 9.726.000,00 
1923 a 1923 370 126 11.285.000,00 
1924 a 1924 81 0 3.340.200,00 
1925 a 1925 534 247 29.035.500,00 
1926 a 1926 524 138 12.057.900,00 
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Livro de Lançamento de Impostos sobre Indústrias e Profissões – Levantamento dos 
principais declarantes. 
 

Ano de referência do 
livro Principais declarantes individuais 

Arrecadação 
registrada 

1889 a 1890 

Norberto Alves Rodrigues  49.275,00 
Domingos José Pereira Guimarães 45.455,00 
Francisco Gonçalves Pedreira França 38.491,00 
Herdeiro de João Godinho 24.740,00 
Agostinho Froes da Motta 19.790,00 
Antônio Victorino de Almeida 22.270,00 
João Pedreira de Cerqueira 15.850,00 
Macário Joaquim de Cerqueira Lima 15.341,00 
Amélia dos Santos Barcellar 12.084,00 
Macário Joaquim da Silva Lima 10.408,00 

 

 

Ano de referência do 
livro Principais declarantes individuais 

Arrecadação 
registrada 

1903 a 1903 

Antônio Alves Araújo 16.500,00 
Francisco Belarmino de Cerqueira 16.500,00 
João Ribeiro de Santana 16.500,00 
Ludgero  Bispo da Silva 16.500,00 

1927 a 1927 432 432 9.146.000,00 
1929 a 1929 265 265 2.421.868,00 
1929 a 1929 716 473 26.633.000,00 
1935 a 1935 261 0 2.123.000,00 
1936 a 1936 310 310 35.080.500,00 
1936  a 1936 746 746 2.034.191,00 
1936 a 1936 199 199 53.773.600,00 
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Plácido Custodio Ferreira 16.500,00 
Ernygdio dos Santos Melo 11.000,00 
Dionizio Bispo Gonçalves 11.000,00 
João Francisco de Lima 11.000,00 
José  Amaro do Espirito Santo 11.000,00 

 

 

Ano de referência do 
livro Principais declarantes individuais 

Arrecadação 
registrada 

1903 a 1935 

Manoel Santana Barreiro 38.000,00 
Tito Barreiros Machado  33.000,00 
João Batista Carneiro 27.000,00 
João Sampaio Machado 27.000,00 
Antônio Pereira Nunes 22.000,00 
Camile de Oliveira Passos  22.000,00 
José de Cerqueira Santana 22.000,00 
Antônio Ferreira Pinto 16.500,00 
Antônio Margarida Cruz 16.500,00 
Firmino Moreira de Oliveira 16.500,00 

 

 

 

Ano de referência do 
livro Principais declarantes individuais 

Arrecadação 
registrada 

1903 a 1935 

Álvaro Amado Soares Bahia  187.000,00 
Francisco Sales de Lima 55.000,00 
Antero Moreira de Freitas 49.000,00 
Adalberto Constâncio Pereira 44.000,00 
Abidio Moreira de Freitas 33.000,00 
José Moreira de Freitas 33.000,00 
Manoel Cordeiro de Almeida Pinto 33.000,00 
Maria Alves de Freitas Oliveira 33.000,00 
Victal Tavares da Silva 33.000,00 

 

 

Ano de referência do 
livro Principais declarantes individuais 

Arrecadação 
registrada 

1903 a 1935 

Antônio Carneiro Lago 44.000,00 
Venira Trajano Leonildo dos Santos 33.000,00 
Manoel de Santana Barreiro 22.000,00 
Victor Moreira Barreto 22.000,00 
Domingos Ferreira de Carvalho 16.500,00 
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Joel dos Santos Barbosa 16.500,00 
Teodoro Ferreira de Assis 16.500,00 
Demétrio Ferreira da Silva 16.500,00 
Carolina Maria de Jesus 16.500,00 
Israel Feliciano dos Santos 16.500,00 

 

 

Ano de referência do 
livro Principais declarantes individuais 

Arrecadação 
registrada 

1903 a 1935 

Pedro Nolasco da Fonseca 27.500,00 
João Ribeiro de Santana 22.000,00 
Evaristo de Souza Estrela 16.500,00 
Ernygdio dos Santos Melo 16.500,00 
João Francisco de Lima 16.500,00 
Ludgero Bispo da Silva 16.500,00 
Manoel Antônio de Santana 16.500,00 
Firmino de Almeida de Araújo 11.000,00 
Luís Ribeiro de Campos 11.000,00 
Vicente José Coutinho Ferreira 11.000,00 

 

 

 

Ano de referência do 
livro Principais declarantes individuais 

Arrecadação 
registrada 

1903 a 1935 

Antônio Atanásio Ferreira 22.000,00 
Antônio Pereira Lima 22.000,00 
Aprígio Dias Nascimento 16.500,00 
Argemiro Condes Ferreira 16.500,00 
Camilo Lelis de Assunção 16.500,00 
Francisco Xavier de Lima 16.500,00 
Guilherme Ferreira da França 16.500,00 
Augusto Constâncio  11.000,00 
Arcanjo Maciel Lima 11.000,00 

Ano de referência do 
livro Principais declarantes individuais 

Arrecadação 
registrada 

1912 a 1917 

Bernardino da Silva Bahia 440.000,00 
Bemerinda dos Reis Lima 253.000,00 
Francisco da Silva Pimentel 200.000,00 
Augusto Mascarenhas  180.000,00 
Bemigmedro Santos Vidal  154.000,00 
João da Silva Lima 150.000,00 
Marieta Fialho Jesus 100.000,00 
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Francelina Freitas Gomes 100.000,00 
Licínio Pereira Silva 85.000,00 

Ano de referência do 
livro Principais declarantes individuais 

Arrecadação 
registrada 

1914 a 1914 

Gonçalo Alves Boaventura 200.000,00 
Álvaro Simões Ferreira 175.000,00 
Amadeu Saback de Oliveira 150.000,00 
Adalberto Constâncio Pereira 130.000,00 
Joaquim Pitombo 110.000,00 
Antônio Moreira de Freitas 90.000,00 
Amadeu Isabel de Oliveira 75.000,00 
Marieta Fialho de Jesus 50.000,00 
Izidio Mendes dos Santos 45.000,00 

Ano de referência do 
livro Principais declarantes individuais 

Arrecadação 
registrada 

1916 a 1916 

Amadeu Rafael Oliveira 360.000,00 
Francisco Soares Bahia 317.000,00 
José Joaquim Pereira Marques 260.000,00 
Clidaltes Almeida 150.000,00 
Francisco Carneiro da Silva 110.000,00 
Joaquim Moreira Pedra Branca 100.000,00 
Brasilio Miranda 60.000,00 
Joaquim Ribeiro Miranda 50.000,00 
 Francisco Pimentel 45.000,00 
Francoline Matos 20.000,00 

Ano de referência do 
livro Principais declarantes individuais 

Arrecadação 
registrada 

1917 a 1917 

Amadeu Saback Oliveira 451.000,00 
Domingos Araújo 252.000,00 
Antônio Silvane Ribeiro 242.000,00 
Emiliano Moreira de Freitas 187.000,00 
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Ano de referência do 
livro Principais declarantes individuais 

Arrecadação 
registrada 

1919 a 1919 

Amadeu Saback de Oliveira 352.000,00 
David Pereira de Almeida 264.000,00 
Agostinho Froes da Motta 253.000,00 
Antero Cardoso 132.000,00 
Emiliano Moreira de Freitas 115.000,00 
João Tomé de Lima 110.000,00 
Elpidio Serafim dos Anjos 77.000,00 
Antero Alves Boaventura 77.000,00 

 

 

 

 

 

 

Elpidio Serafim dos Anjos 165.000,00 
Antônio Fernandes de Azevedo 99.000,00 
Álvaro dos Santos Rubem 77.000,00 
Álvaro Simões Ferreira 44.000,00 
David Ferreira Almeida 44.000,00 
Cirillo da Silva Carneiro 22.000,00 

Ano de referência do 
livro Principais declarantes individuais 

Arrecadação 
registrada 

1920 a 1920 

Amadeu Saback de Oliveira 247.000,00 
Agostinho Froes da Motta 231.000,00 
Antero Cardoso 88.000,00 
Emiliano Moreira Freitas 85.000,00 
Izidro Mendes Santos 33.000,00 
Antônio Moreira de Freitas 22.000,00 
Emiliano Moreira Sérgio 22.000,00 
Francisco Belarmino de Cerqueira 22.000,00 
Hermes Ferreira de Oliveira 22.000,00 
Manoel Carvalho Guimarães 22.000,00 

Ano de referência do 
livro Principais declarantes individuais 

Arrecadação 
registrada 

1922 a 1922 Luiz Muniz Barreto 143.000,00 
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Ano de referência do 
livro Principais declarantes individuais 

Arrecadação 
registrada 

1923 a 1923 

Amadeu Saback de Oliveira 280.000,00 
Durval Carneiro Lago 220.000,00 
Cirilo da Silva Carneiro 178.000,00 
David Pereira de Almeida 165.000,00 
Epifrânio José dos Santos 143.000,00 
Quintiliano Boaventura de Lima 137.000,00 
José Victória 132.000,00 
Elpidio serafim dos Anjos 110.000,00 
Alvam Simões Ferreira 99.000,00 

Joaquim Pitombo 88.000,00 
 

 

Quintiliano Barbosa Sena 132.000,00 
Lúcio José Cerqueira 66.000,00 
Benjido Santos Vidal 60.000,00 
Gonçalo Boaventura 55.000,00 
Delmiro Farias 44.000,00 
João Martins da Silva 44.000,00 
Emiliano Moreira Freitas 33.000,00 
Izidro Mendes Santos 33.000,00 
Álvaro Simões Filho 22.000,00 

Ano de referência do 
livro Principais declarantes individuais 

Arrecadação 
registrada 

1924 a 1924 

Adalberto Pereira 770.000,00 
Amadeu Saback de Oliveira 407.000,00 
Antero Cardoso 121.000,00 
Arnaldo Bacelar 77.000,00 
Antônio Rubem 71.500,00 
Quintiliano Barbosa de Lima 55.000,00 
Armando Oliveira 49.000,00 
Arnaldo Boaventura 33.000,00 
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Ano de referência do 
livro Principais declarantes individuais 

Arrecadação 
registrada 

1925 a 1925 

Joaquim Inácio Pitombo 907.000,00 
Adalberto Pereira 660.000,00 
Isaias Felix 440.000,00 
Antônio Faustino Oliveira 308.000,00 
Álvaro Simões Ferreira 297.000,00 
Paulo Costa de Lima 231.000,00 
Luis Cazumbá 192.000,00 
Cirilo da Silva Carneiro 154.000,00 
Álvaro dos Santos Rubem 143.000,00 
Gonçalo Alves Boaventura 143.000,00 

Ano de referência do 
livro Principais declarantes individuais 

Arrecadação 
registrada 

1926 a 1926 

Francolino Souza Matos 275.000,00 
Álvaro dos Santos Rubem 66.000,00 
Álvaro dos Santos Lima 66.000,00 
Agnaldo Boaventura 66.000,00 
Durval Capinunga do Lago 66.000,00 
Gonçalo Alves Boaventura 66.000,00 
Cirilo da Silva Carneiro 60.500,00 
Joaquim Rodrigues de Carvalho 56.000,00 
David Ferreira Almeida 44.000,00 
Daniel Simões 44.000,00 
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Ano de referência do 
livro Principais declarantes individuais 

Arrecadação 
registrada 

1927 a 1927 

David Ferreira de Almeida 154.000,00 
Cirilo da Silva Carneiro 143.000,00 
Gonçalves Alves Boaventura 137.000,00 
Felinto Marques de Cerqueira 132.000,00 
Gilberto Nery 99.000,00 
Arnaldo Araújo Bacelar 77.000,00 
Agnaldo Boaventura 66.000,00 
Armando Oliveira 66.000,00 
Daniel Simões 66.000,00 
Epifrânio Souza 66.000,00 

Ano de referência do 
livro Principais declarantes individuais 

Arrecadação 
registrada 

1929 a 1929 

Antônia Vieira Santana 142.000,00 
Felipe Brandão 92.160,00 
Avelino Marques Oliveira Lima 87.160,00 
Cândido Figueiredo 53.700,00 
Teófilo José de Carvalho 39.160,00 
Almerinda Vieira Bastos 32.640,00 
João de Reis Barreto 32.580,00 
Luiz Ferreira 26.880,00 
Saturnino Oliveira Mercês 24.000,00 
Umberto Carvalho Leite 24.000,00 

Ano de referência do 
livro Principais declarantes individuais 

Arrecadação 
registrada 

1929 a 1929 

João Barbosa de Carvalho 176.000,00 
Franciolino Souza Matos 137.000,00 
Gilberto Falcão 137.000,00 
Gonçalo Alves Boaventura 132.000,00 
Armando Oliveira 121.000,00 
João Pereira Aguiar 115.500,00 
David Ferreira de Almeida 110.000,00 
Elpidio Serafim dos Anjos 82.000,00 
Cirilo da Silva Carneiro 55.000,00 
Antônio Faustino de Oliveira 49.000,00 
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Ano de referência do 
livro Principais declarantes individuais 

Arrecadação 
registrada 

1935 a 1935 

Angélica Maria da Conceição 16.500,00 
Francisco Gomes da Silva 16.500,00 
Francisco de Oliveira 16.500,00 
    

 
Ano de referência do 
livro Principais declarantes individuais 

Arrecadação 
registrada 

1936 a 1936 

Anacleto Alves de Souza 525.000,00 
José Batista de Figueiredo 288.000,00 
Felipe Pedreira Brandão 284.000,00 
João Ferreira Bastos 180.000,00 
Manoel de Souza Moraes 180.000,00 
Francisco Rodrigues 177.000,00 
José Dioclécio de Oliveira 156.000,00 
Guilherme Ribeiro de Oliveira 132.000,00 

 
 
Ano de referência do 
livro Principais declarantes individuais 

Arrecadação 
registrada 

1936 a 1936 

Norberto Pereira Suzarte 68.846,00 
Norberto Alves Rodrigues 61.608,00 
Macário Joaquim da Silva Lima 44.354,00 
José Henrique Santana 39.706,00 
Macário Gomes de Cerqueira 32.409,00 
Antônia Maria do Nascimento 
Cerqueira 31.000,00 
Agostinho Froes da Motta 24.569,00 
Abdom Alves de Abreu 20.303,00 
Antônio Lisboa da Fonseca Dórea 18.752,00 
Antônio Victorino de Almeida 12.689,00 

 
 
Ano de referência do 
livro Principais declarantes individuais 

Arrecadação 
registrada 

1936 a 1936 

Benigno Soares Boaventura 1.695.000,00 
Gilberto Falcão 690.000,00 
Álvaro dos Santos Rubem 508.000,00 
Victor Santana 500.000,00 
Felinto Marques de Cerqueira 282.000,00 
Arnaldo Boaventura 264.000,00 
Durval Capirunga do Lago 240.000,00 
Epifrânio Souza 174.000,00 
Pedro Dias de Carvalho 132.000,00 
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Hermogens Santana 126.000,00 
 

Livro de Lançamento de Impostos sobre indústrias e profissões – Levantamento de 
principais atividades econômicas. 
 

Ano de referência do 
livro 

Principais atividades 
econômicas 

Arrecadação 
registrada 

1889 a 1890 
Açougue 8.410,00 
Armazém 3.150,00 

 

Ano de referência do 
livro 

Principais atividades 
econômicas 

Arrecadação 
registrada 

1903 a 1903 0 0 
 

Ano de referência do 
livro 

Principais atividades 
econômicas 

Arrecadação 
registrada 

1903 a 1935 0 0 
 

Ano de referência do 
livro 

Principais atividades 
econômicas 

Arrecadação 
registrada 

1903 a 1935 0 0 
 

Ano de referência do 
livro 

Principais atividades 
econômicas 

Arrecadação 
registrada 

1903 a 1935 0 0 
 

Ano de referência do 
livro 

Principais atividades 
econômicas 

Arrecadação 
registrada 

1903 a 1935 0 0 
 

Ano de referência do 
livro 

Principais atividades 
econômicas 

Arrecadação 
registrada 

1903 a 1935 0 0 
 

Ano de referência do 
livro 

Principais atividades 
econômicas 

Arrecadação 
registrada 

1912 a 1917 

Olaria 145.000,00 
Joalheria 75.000,00 
Farmácia 30.000,00 
Agência de bilhares 5.500,00 
Fábrica de sabão 5.500,00 
Hotel 5.500,00 
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Quitanda 5.500,00 
 

 

Ano de referência do 
livro 

Principais atividades 
econômicas 

Arrecadação 
registrada 

1914 a 1914 

Casa de material de construção 560.000,00 
Armazém de fumo 415.000,00 
Hotel 240.000,00 
Padaria 160.000,00 
Joalheria 150.000,00 
Salgadeira 150.000,00 
Olaria 125.000,00 
Saboaria 100.000,00 
Farmácia 100.000,00 
Agência de bilhares 50.000,00 
Sapataria 50.000,00 
Açougue 30.000,00 
Oficina 20.000,00 
Bilhares 10.000,00 
Estribaria 10.000,00 

 

 

 

Ano de referência do 
livro 

Principais atividades 
econômicas 

Arrecadação 
registrada 

1916 a 1916 

Casa de comissões 810.000,00 
Armazém de fumo 425.000,00 
Açougue 400.000,00 
Salgadeira 350.000,00 
Fábrica de sabão 260.000,00 
Hotel 250.000,00 
Joalheria 245.000,00 
Fábrica de vinagre 185.000,00 
Fábrica  105.000,00 
Bilhares 100.000,00 
Farmácia 90.000,00 
Olaria 80.000,00 
Sapataria 75.000,00 
Alfaiataria 60.000,00 
Estribaria 40.000,00 
Torrefação de café 40.000,00 
Padaria 27.000,00 
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Agência de bilhetes 25.000,00 
Casa de pasto 15.000,00 

 

 

Ano de referência do 
livro 

Principais atividades 
econômicas 

Arrecadação 
registrada 

1917  a 1917 

Giro comercial 2.250.500,00 
Padaria 402.000,00 
Armazém de Fumo 319.000,00 
Armazém de fermento 165.000,00 
Salgadeira 165.000,00 
Armazém de cereais 132.000,00 
Açougue 88.000,00 
Sapataria 88.000,00 
Joalheria 66.000,00 
Hotel 60.500,00 
Bilhares 55.000,00 
Torrefação de café 38.500,00 
Fábrica de sabão 33.000,00 
Olaria 22.000,00 
Estribaria 5.500,00 

Celeiro 5.500,00 
 

 

 

 

 

Ano de referência do 
livro 

Principais atividades 
econômicas 

Arrecadação 
registrada 

1919 a 1919 

Armazém de fumo 1.430.000,00 
Hotel 594.000,00 
Salgadeira 440.000,00 
Açougue 275.000,00 
Farmácia 247.000,00 
Padaria 242.000,00 
Armazém de cereais 220.000,00 
Depósito de madeira 220.000,00 
Joalheria 220.000,00 
Torrefação de café 220.000,00 
Bilhares 165.000,00 
Fábrica de vinagre 110.000,00 
Armazém de couro 88.000,00 
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Ano de referência do 
livro 

Principais atividades 
econômicas 

Arrecadação 
registrada 

1920 a 1920 

Giro Comercial 3.289.000,00 
Hotel 654.000,00 
Armazém de couro 132.000,00 
Padaria 110.000,00 
Torrefação de café 110.000,00 
Armazém de fumo 93.000,00 
Bilhares 555.000,00 
Salgadeira 22.000,00 
Joalheria 22.000,00 
Depósito de madeira 11.000,00 

 

Ano de referência do 
livro 

Principais atividades 
econômicas 

Arrecadação 
registrada 

1922 a 1922 

Giro Comercial 6.139.000,00 
Oficina 451.000,00 
Agência de querosene 440.000,00 
Hotel 369.000,00 
Armazém de fumo 363.000,00 
Olaria 291.000,00 
Padaria 220.000,00 
Farmácia 148.500,00 
Joalheria 132.000,00 
Armazém de cereais 99.000,00 
Tipografia 99.000,00 
Salgadeira 77.000,00 
Armazém de Couro 66.000,00 
Bilhares 55.000,00 
Fábrica de sabão 55.000,00 
Fábrica de vinagre 49.500,00 
Depósito de madeira 38.500,00 
Açougue 22.000,00 
Agência lotérica 11.000,00 
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Ano de referência do 
livro 

Principais atividades 
econômicas 

Arrecadação 
registrada 

1923 a 1923 

Giro Comercial 7.066.500,00 
Oficina 748.000,00 
Hotel 374.000,00 
Armazém de fumo 253.000,00 
Olaria 253.000,00 
Padaria 242.000,00 
Farmácia 236.000,00 
Fábrica de vinagre 148.000,00 
Depósito de madeira 137.500,00 
Armazém de couro 137.000,00 
Joalheria 121.000,00 
Bilhares 115.000,00 
Armazém de cereais 110.000,00 
Torrefação de café 110.000,00 
Salgadeira 71.000,00 
Agência de querosene 49.000,00 
Açougue 66.000,00 
Casa de material de construção 11.000,00 

 

Ano de referência do 
livro 

Principais atividades 
econômicas 

Arrecadação 
registrada 

1924 a 1924 

Giro comercial 1.045.000,00 
Agência de querosene 264.000,00 
Armazém de fumo 220.000,00 
Especiarias Agrícolas 192.000,00 
Joalheria 88.000,00 
Oficina 88.000,00 
Hotel 71.500,00 
Armazém de couro 66.000,00 
Armazém de cereais 55.000,00 
Padaria 55.000,00 
Depósito de madeira 33.000,00 
Torrefação de café 22.000,00 
Casa de material de construção 22.000,00 

 

 

Ano de referência do 
livro 

Principais atividades 
econômicas 

Arrecadação 
registrada 

1925 a 1925 Giro comercial 20.473.500,00 
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Oficina 1.498.000,00 
Armazém de fumo 1.188.000,00 
Padaria 6.865.000,00 
Farmácia 627.000,00 
Hotel 537.500,00 
Quitanda 484.000,00 
Fábrica de vinagre 275.000,00 
Armazém de couro 198.000,00 
Joalheria 154.000,00 
Olaria 121.000,00 
Armazém de cereais 115.000,00 
Torrefação de café 93.500,00 
Bilhares 77.000,00 
Açougue 49.500,00 
Depósito de madeira 49.000,00 
Especiarias farmacêuticas 33.000,00 
Fotografia 22.000,00 
Salgadeira 11.000,00 
Agência de querosene 11.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano de referência do 
livro 

Principais atividades 
econômicas 

Arrecadação 
registrada 

1926 a 1926 

Giro Comercial 52.812.000,00 
Oficina 1.677.500,00 
Armazém de fumo 417.000,00 
Quitanda 335.000,00 
Estação tetônicas 330.000,00 
Hotel 264.000,00 
Padaria 278.000,00 
Armazém de cereais 231.000,00 
Olaria 176.000,00 
Farmácia 166.000,00 
Açougue 164.000,00 
Armazém de couro 110.000,00 
Bilhares 88.000,00 
Joalheria 77.000,00 
Torrefação de café 71.500,00 
Fotografia 65.000,00 
Depósito de madeira 55.000,00 
Fábrica de sabão 49.700,00 
Fábrica de vinagre 49.500,00 
Agência de querosene 44.000,00 
Agência de bilhares 11.000,00 
Salgadeira 11.000,00 
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Ano de referência do 
livro 

Principais atividades 
econômicas 

Arrecadação 
registrada 

1927 a 1927 

Giro comercial 3.877.500,00 
Oficina 1.215.500,00 
Armazém de fumo 396.000,00 
Estação Telefônica 339.000,00 
Quitanda 302.000,00 
Olaria 247.000,00 
Armazém de couro 236.000,00 
Torrefação de café 209.000,00 
Hotel 198.000,00 
Padaria 82.000,00 
Bilhares 88.000,00 
Farmácia 77.000,00 
Salgadeira 71.000,00 
Joalheria 44.000,00 
Açougue 27.500,00 
Fábrica de sabão 22.000,00 
Fábrica de vinagre 11.000,00 
Fotografia 11.000,00 

 

Ano de referência do 
livro 

Principais atividades 
econômicas 

Arrecadação 
registrada 

1929 a 1929 0 0 
 

 

Ano de referência do 
livro 

Principais atividades 
econômicas 

Arrecadação 
registrada 

1929 a 1929 

Giro comercial 16.269.500,00 
Taverna 2.638.500,00 
Oficina 2.171.500,00 
Açougue 1.028.000,00 
Quitanda 539.000,00 
Padaria 363.000,00 
Olaria 352.000,00 
Hotel 352.000,00 
Bomba de gasolina 192.500,00 
Torrefação de café 192.000,00 
Armazém de couro 186.000,00 
Exportação de gado 159.000,00 
Farmácia 132.000,00 
Depósito de madeira 110.000,00 
Joalheria 115.000,00 
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Ano de referência do 
livro 

Principais atividades 
econômicas 

Arrecadação 
registrada 

1935 a 1935 0 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

Ano de referência do 
livro 

Principais atividades 
econômicas 

Arrecadação 
registrada 

1936 a 1936 

Engenho de gado 2.119.500,00 
Açougue 1.892.000,00 
Armazém de fumo 1.596.000,00 
Negócio de miudezas 979.500,00 
Olaria 792.000,00 
Armazém de couro 645.000,00 
Produtos agrícolas 468.000,00 
Padaria 464.000,00 
Alambique 396.000,00 
Agência de querosene 232.000,00 
Sapataria 208.000,00 
Fábrica de requeijão 142.000,00 
Armazém de pele 125.000,00 
Engenho   66.000,00 
Farmácia 66.000,00 
Fábrica de bebidas 30.000,00 

 

Ano de referência do 
livro 

Principais atividades 
econômicas 

Arrecadação 
registrada 

Depósito de madeira 110.000,00 
Armazém de fumo 82.500,00 
Fábrica de charuto 77.000,00 
Bilhares 55.000,00 
Armazém de cereais 55.000,00 
Comércio 27.500,00 
Fábrica de sabão 27.500,00 
Fábrica de vinagre e sabão 27.500,00 
Engenho 11.000,00 
Fotografia 11.000,00 
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1936 a 1936 

Estação central 62.770,00 
Armazém 22.325,00 
Teatro 6.731,00 

 

 

Ano de referência do 
livro 

Principais atividades 
econômicas 

Arrecadação 
registrada 

1936 a 1936 

Armazém 252.000,00 
Salgadeira 252.000,00 
Pensão 120.000,00 
Olaria 120.000,00 
Agência de querosene 60.000,00 
Negócio de gado 55.000,00 

 
 
 
Livro de Lançamento de Impostos sobre indústrias e profissões – Levantamento das 
profissões. 

 
 
 
 

Ano de referência do 
livro 

Principais profissões 
desenvolvidas 

Arrecadação 
registrada 

1889 a 1890 0 0 
 

Ano de referência do 
livro 

Principais profissões 
desenvolvidas 

Arrecadação 
registrada 

1903 a 1903 0 0 
 

Ano de referência do 
livro 

Principais profissões 
desenvolvidas 

Arrecadação 
registrada 

1903 a 1935 0 0 
 

Ano de referência do 
livro 

Principais profissões 
desenvolvidas 

Arrecadação 
registrada 

1903 a 1935 0 0 
 

Ano de referência do 
livro 

Principais profissões 
desenvolvidas 

Arrecadação 
registrada 

1903 a 1935 0 0 
 

Ano de referência do 
livro 

Principais profissões 
desenvolvidas 

Arrecadação 
registrada 

1903 a 1935 0 0 
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Ano de referência do 
livro 

Principais profissões 
desenvolvidas 

Arrecadação 
registrada 

1903 a 1935 0 0 
 

Ano de referência do 
livro 

Principais profissões 
desenvolvidas 

Arrecadação 
registrada 

1912 a 1917 

Negociante de gado 272.000,00 
Sapateiro 53.000,00 
Gerente comercial 38.500,00 
Marceneiro 36.000,00 
Seleiro 31.000,00 
Médico 30.000,00 
Alfaiate 16.500,00 
Cabeleireiro 16.500,00 
Latoeiro 16.500,00 
Dentista 11.000,00 
Exportador 5.500,00 
Florista 5.500,00 
Torrador de café 5.000,00 

 
Ano de referência do 
livro 

Principais profissões 
desenvolvidas 

Arrecadação 
registrada 

1914 a 1914 

Negociante de gado 1.290.000,00 
Vendedor ambulante 360.000,00 
Vendedor de bilhete 150.000,00 
Cabeleireiro 125.000,00 
Sapateiro 115.000,00 
Ourives 80.000,00 
Dentista 75.000,00 
Médico 70.000,00 
Advogado 60.000,00 
Alfaiate 55.000,00 
Marceneiro 55.000,00 
Exportador 50.000,00 
Fotógrafo 50.000,00 
Ferreiro 45.000,00 
Latoeiro 40.000,00 
Funileiro 30.000,00 
Fogueteiro 20.000,00 
Seleiro 20.000,00 
Tanoeiro 5.500,00 
Torneiro 5.500,00 

 

Ano de referência do Principais profissões Arrecadação 
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livro desenvolvidas registrada 

1916 a 1916 

Médico 100.000,00 
Advogado 75.000,00 
Dentista 75.000,00 
Fotógrafo 50.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano de referência do 
livro 

Principais profissões 
desenvolvidas 

Arrecadação 
registrada 

1917 a 1917 

Cabeleireiro 220.000,00 
Sapateiro 60.500,00 
Latoeiro 60.500,00 
Negociante de gado 44.000,00 
Funileiro 33.000,00 
Ferreiro 27.000,00 
Marceneiro 22.000,00 
Dentista 11.000,00 
Advogado 5.500,00 
Médico 5.500,00 
Gerente comercial 5.500,00 

 

 

 

Ano de referência do 
livro 

Principais profissões 
desenvolvidas 

Arrecadação 
registrada 

1919 a 1919 

Médico 135.000,00 
Dentista 81.000,00 
Advogado 54.000,00 
Engenheiro 54.000,00 
Alfaiate 44.000,00 
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Sapateiro 44.000,00 
Marceneiro 33.000,00 
Cabeleireiro 22.000,00 
Funileiro 11.000,00 
Ourives 11.000,00 
Escultor 5.500,00 
Seleiro 5.500,00 

 

 

Ano de referência do 
livro 

Principais profissões 
desenvolvidas 

Arrecadação 
registrada 

1920 a 1920 

Negociante de gado 924.000,00 
Seleiro 330.000,00 
Sapateiro 170.000,00 
Médico 135.000,00 
Marcineiro 132.000,00 
Alfaiate 85.500,00 
Dentista 81.000,00 
Cabeleireiro 71.000,00 
Advogado 54.000,00 
Engenheiro 54.000,00 
Ourives 22.000,00 
Funileiro 11.000,00 

 

 

Ano de referência do 
livro 

Principais profissões 
desenvolvidas 

Arrecadação 
registrada 

1922 a 1922 

Negociante de gado 330.000,00 
Médico 137.500,00 
Dentista 82.500,00 
    

 

Ano de referência do 
livro 

Principais profissões 
desenvolvidas 

Arrecadação 
registrada 

1923 a 1923 

Negociante de gado 748.000,00 
Médico 110.000,00 
Dentista 55.000,00 
Advogado 27.500,00 
Escultor 5.500,00 

 

Ano de referência do 
livro 

Principais profissões 
desenvolvidas 

Arrecadação 
registrada 
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1924 a 1924 
Médico 55.000,00 
Negociante de gado 33.000,00 

 

Ano de referência do 
livro 

Principais profissões 
desenvolvidas 

Arrecadação 
registrada 

1925 a 1925 

Negociante de leite 891.500,00 
Negociante de gado 731.000,00 
Médico 319.000,00 
Advogado 11.000,00 
Cirurgião dentista 11.000,00 

 

Ano de referência do 
livro 

Principais profissões 
desenvolvidas 

Arrecadação 
registrada 

1926 a 1926 

Negociante de gado 1.034.000,00 
Negociante de leite 253.000,00 
Médico 176.000,00 
Advogado 121.000,00 
Dentista 110.000,00 
Negociante de galinha 33.000,00 
Empreiteiro de obras 11.000,00 
Farmacêutico 11.000,00 

 

Ano de referência do 
livro 

Principais profissões 
desenvolvidas 

Arrecadação 
registrada 

1927 a 1927 

Médico 220.000,00 
Advogado 165.000,00 
Negociante de gado 77.000,00 
Dentista 66.000,00 
Ferreiro 33.000,00 
Maleiro 22.000,00 
Negociante de leite 22.000,00 
Fotógrafo 5.500,00 

 

Ano de referência do 
livro 

Principais profissões 
desenvolvidas 

Arrecadação 
registrada 

1929 a 1929 0 0 
 

Ano de referência do 
livro 

Principais profissões 
desenvolvidas 

Arrecadação 
registrada 

1929 a 1929 

Negociante de gado 324.000,00 
Negociante de leite 104.000,00 
Advogado 55.000,00 
Médico 33.000,00 



 

 

41 

 

Negociante de ovos 22.000,00 
Mascate 11.000,00 
Cirurgião dentista 5.500,00 
Dentista 5.500,00 

 

 

 

 

 

Ano de referência do 
livro 

Principais profissões 
desenvolvidas 

Arrecadação 
registrada 

1935 a 1935 0 0,00 
 

Ano de referência do 
livro 

Principais profissões 
desenvolvidas 

Arrecadação 
registrada 

1936 a 1936 Negociante de gado 792.000,00 
 

Ano de referência do 
livro 

Principais profissões 
desenvolvidas 

Arrecadação 
registrada 

1936 a 1936 0 0 
 

Ano de referência do 
livro 

Principais profissões 
desenvolvidas 

Arrecadação 
registrada 

1936 a 1936 0 0 
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