
LEI MUNICIPAL Nº 1726
Altera leis nº 74, de 10/09/57, 82, de 07/11/57, 159,
de 13/10/59, 40, de 05/10/46, de 31/10/60, 52 de
09/11/60, 53, de 09/11/60, 57 de 29/11/60, 67, de
05/12/60, 117, de 27/09/61, 123, de 02/10/61, 84, de
25/05/61, 196, de 16/11/62, 197 de 16/11/62, 8198, de
16/11/62, 228, de 14/08/63, 279, e 280 de 17/12/63 e
56, de 19/12/63, do poder legislativo.

ERNESTO G. KELLER FILHO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO
FAÇO SABER, que o poder legislativo aprovou e eu sanciono

a seguinte lei:
Art. 1º - O artigo 1º da lei nº 74 de 10 de setembro de

1957 modifica pelas leis acima enumeradas passara a ter a
seguinte reduçpÛo:

Art. 1º - Nenhum estabelecimento comercial industrial ou
profissional poderá localizar-se no município de Carazinho sem a
devida licença e posse do respectivo alvará que será
obrigadamente renovado anualmente.

§ 1º - O Alvará que trará o artigo 1º de desta lei devera
estar afixado na parede do estabelecimento em lugar visível ao
público.

§ 2º - A falta afixado em local visível no estabelecimento
fará com que o contribuinte incorra na multa de Cr$ 500,00 a
10.000,00.

Art. 2º - As tabela para aplicaçp}o do imposto sobre indus-
trias e profissões constantes do artigo 8º obedecerp�o a partir
de 1º de janeiro de 1965 os seguintes valores:

TABELA Nº 01
O imposto sobre industrias e profissões sobre o movimento

econômico referente as incidências da tabela nº 1 será lançado
pela quota variável na base de Cr$ 0,30% mais a quota fixa assim
discriminada:

Ate 500.000,00............................ Cr$ 3.000,00
de 500.001,00 até 1.000.000,00 .......... Cr$ 5.000,00
de 1.000.001,00 até 10.000.000,00 ......... Cr$ 7.000,00
de 10.000.001,00 até 50.000.000,00 ......... Cr$ 10.000,00
de 50.000.001,00 até 80.000.000,00 ......... Cr$ 16.000,00
de 80.000.001,00 até 100.000.000,00 ........ Cr$ 20.000,00
de 100.000.001,00 em diante ................. Cr$ 30.000,00

TABELA Nº 02
O Imposto sobre Industrias e Profissões, sobre o movimento

econômico, referente as incidências da tabela nº 02 será lançado
pela quota variável de Cr$ 0,50 por com, mais a cota fixa assim
discriminada:

de 500.000,00........................... Cr$ 3.000,00
de 500.001,00 até 1.000.000,00 ...... Cr$ 5.000,00
de 1.000.001,00 até 10.000.000,00 ...... Cr$ 7.000,00
de 10.000.001,00 até 50.000.000,00 ...... Cr$ 10.000,00
de 50.000.001,00 até 80.000.000,00 ...... Cr$ 16.000,00
de 80.000.001,00 até 100.000.000,00 ...... Cr$ 20.000,00
de 100.000.001,00 em diante ................ Cr$ 30.000,00

TABELA Nº 03
O Imposto sobre Industrias e profissões, sobre o movimento

econômico referente as incidências da tabela nº 03 será lançado
pela quota variável de Cr$ 0,60 por cem mais a quota fixa
discriminada:

de até 500.000,00 .......................... Cr$ 3.000,00
de 500.001,00 até 1.000.000,00........ Cr$ 5.000,00
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de 1.000.001,00 até 10.000.000,00 ....... Cr$ 7.000,00
de 10.000.001,00 até 50.000.000,00 ....... Cr$ 10.000,00
de 50.000.001,00 até 80.000.000,00 ....... Cr$ 16.000,00
de 80.000.001,00 até 100.000.000,00 ....... Cr$ 20.000,00
de 100.000.001,00 em diante ................ Cr$ 30.000,00

TABELA Nº 04
O Imposto sobre Industria e Profissões sobre o movimento

econômico referente as incidências da tabela nº 04 será lançado
pela quota variável de Cr$ 0,80 por cem mais a*

Até 500.000,00......................... Cr$ 3.000,00
de 500.001,00 até 1.000.000,00 ..... Cr$ 5.000,00
de 1.000.001,00 até 10.000.000,00 ..... Cr$ 7.000,00
de 10.000.001,00 até 50.000.000,00 ..... Cr$

10.000,00
de 50.000.001,00 até 80.000.000,00 ..... Cr$ 16.000,00
de 80.000.001,00 até 100.000.000,00 ..... Cr$ 20.000,00
de 100.000.001,00 em diante .............. Cr$ 30.000,00

TABELA Nº 05
O Imposto sobre Industria e Profissões, sobre o movimento

econômico referente as incidências da tabela nº 05 será lançado
pela quota variável de Cr$ 1.00 por com mais quota fixa assim
discriminada:

até 500.000,00 .......................... Cr$ 3.000,00
de 500.001,00 até 1.000.000,00 ..... Cr$ 5.000,00
de 1.000.001,00 até 10.000.000,00 ..... Cr$ 7.000,00
de 10.000.001,00 até 50.000.000,00 ..... Cr$ 10.000,00
de 50.000.001,00 até 80.000.000,00 ..... Cr$ 16.000,00
de 80.000.001,00 até 100.000.000,00 ..... Cr$ 20.000,00
de 100.000.001,00 em diante ................ Cr$ 30.000,00
Art. 3º - O artigo 9º da referida Lei passará a ter a se-

guinte redaçp:o:
Artigo 9º - As atividades industriais incidirpno nas

tabelas constantes do artigo 8º de conformidade com as especifi-
cações a abaixo:

TABELA Nº 01
INDUSTRIA DE: - Frigorifica industrializaçp@o de

carnes
em geral;
Marchantaria;
Adubos químicos e orgânicos;
PanificaçpGo com ou sem confeitaria;
Beneficiamento de arroz;
Torrefaçp³o de moagem de café;
Gelo;
Massas alimentícias;
Laticínios;
Bombons caramelos e chocolates;
Moagem de trigo e outros Seriais;
FundiçpÝo e metalúrgica;
Pregos e parafusos;
Maquinas carrocerias e carroças;
Fiaçp�o e tecelagem;
Serraria e aplainados;

Vestuário e confecções;
Aparelhos ortopédicos;

Pasta mecânica;
Inseticidas ou veneno para combater
as pragas;
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TABELA Nº 02
INDUSTRIAS DE - Geladeiras e refrigeradores;

artesanatos de borracha;
SabpÒo e sabonete;
Vulcanizaçpmo recapagem e recauchutagem;
Tintas;
Químicas;
Papelp=o;
Caixa desmontadas de madeira ou papelpØo
Beneficiamento de erva-mate;
Vassouras;
Palhas e cigarros;
Artesanatos de cimentos;
Britagem de pedra;
Extrativas de areia e pedra;
Aparelhos e artigos sanitários;
Azulejos e mosaico e similares;
Moveis esquadrias e estofarias;
Brinquedos e Artesanato de madeira;
Couros e seus artesanatos;
Álcool;
=p̄tica;
Caieiras;
Olaria e cerâmica;

TABELA Nº 03
INDUSTRIA DE - Papel impressp�o e litografia;

TABELA Nº 04
INDUSTRIA DE - porcelana e cristais;

TABELA Nº 05
INDUSTRIA DE - Aguardente;

Jóias e objetos de adorno;
Bebidas alcoólicas ou npno;

§ único - As atividades industriais np£o compreendidas nas
especificações deste artigo incidirp×o nos valores da tabela nº 03

ARTIGO 4º - O artigo 10 da referida Lei, passará a ter a
seguinte redaçp@o:

Art. 10 - As atividades comerciais incidirpuo nas tabelas
constantes do artigo 8º de conformidade das especificações abai-
xo:

COM TABELA Nº 01
COMERCIO DE - Gênero Alimentício, forragens e frutas;

anulante de massas alimentícias balas e bom-
bons;

Hotéis e similares;
Açougues;
Posto de serviços combustíveis e gasolina;
TABELA Nº 02

COMERCIO DE - Madeira e aplainados;
Calçados armarinhos e chapéus;
Fazendas e artigos para homens;
restaurantes e churrascarias;

Mercadorias em geral;
Oficina de conserto e mecânica na parte
sujeita ao Imposto de Vendas e Consig-

naçp[o;
Ferro velho;
Moveis em geral e artesanatos de madei-

ra;
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táculos;
Livraria papelaria cartonagens e congê-

neres;
Veículos automotores e bicicletas;
Minérios brutos e semi-industrializados;
Materiais de construçp�o;
Tintas vernizes colas e ceras;
artigos funerários;
Louças cristais vidros e respectivos

artesanatos;
Ferragem e materiais sanitários;

TABELA Nº 03
COMERCIO DE - Confecções e modas;

Couros e artesanatos similares malas e
artigos para viagens;

Brinquedos e artigos para jogos e
esportes;

flores e plantas orçamentais ( naturais
ou Artificiais);

Mudas de plantas animais e aves para
fins orçamentais;

Aparelhos e utensílios de uso domestico
ou npIo;

Maquinas motores material elétrico e
artigos de metal;

Cordas barbantes cortiças celulose e
congêneres e respectivos artesanatos;

Escovas vassouras e espanadores;
Instrumentos musicais e material corre-

lato;
Aparelhos e instrumento cirúrgico odon-

tológico de engenharia e artigos ortopédicos;
Fotografia em geral;
Instrumento e aparelhos de óptica foto-

grafia filmagem de precisp�o e congêneres;
TABELA Nº 04

COMERCIO DE - Vendas de discos;
Drogas artigos farmacêuticos e químicos;
desinfetantes e água minerais;
Cascas vegetais sementes e ervas

medicinais;
TABELA Nº 05

COMERCIO DE - Venda de disco;
Bares cafés e congêneres;
Cigarros charutos e artigos para fuman-

tes
Bebidas alcoólicas ou np�o;
Perfumarias artigos de toucador;

Pelarias e confecções de artigos de peles;
Cinemas;
Jóias, ourivesarias e relojoarias;
Ambulante de bebidas;
fogos de artifícios e foguetes;
Armas e muniçpêo;
artigos de caça e pesca e assessórios;

§ +Änico - As atividades comerciais npÄo compreendidas
na discriminaçpZo deste artigo, incidirpZo na tabela nº 3.

artigo 5º - O artigo 35 de referida Lei, passará a ter a
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seguinte redaçp�o;
artigo 35º - o imposto de que trata desta Lei, para os

profissionais e outras atividades np8o tributadas com base no mo-
vimento econômico incidira, será lançado o arrecadado de acordo
com a tabela abaixo, para cada atividade;

ADVOGADO - com escritório ............. Cr$ 30.000,00
sem escritório ............. Cr$ 28.000,00

AGENCIADOR DE CARGAS empresa de -
1a. ordem .................... Cr$ 32.000,00
2a. ordem .................... Cr$ 29.000,00
3a. ordem .................... Cr$ 23.000,00

AGENCIA ou empresa de loteamento de terrenos
Venda de imóveis localizados no município

....................................... Cr$ 40.000,00
idem fora do município ... Cr$ 120.000,00
de anuncio de publicidade ... Cr$ 15.000,00
de colocaçp©o de remuge-o ... Cr$ 5.000,00
de loteria ou casa lotérica . Cr$ 25.000,00

AGENTE comprador de cereais e outros gêneros
em grande escala ............ Cr$ 40.000,00
em pequena escala ........... Cr$ 20.000,00
Para cada empresa que represente npō reco-

lhendo a mesma o Imposto de vendas e insignaçpIo na extratoria
local .......................................... Cr$ 40.000,00

em grande escala por conta própria 60.000,00
idem em pequena escala ..... Cr$ 20.000,00

AGR+dNOMO ............................... Cr$
12.000,00

AGRIMENSOR ............................ Cr$ 12.000,00
ARQUITETO - com escritório ............ Cr$ 20.000,00

sem escritório ............ Cr$ 20.000,00
ARTIGOS DE CARNAVAL ................... Cr$ 10.000,00
ATAFONEIROS ........................... Cr$ 10.000,00
BANCOS: agencia, sucursal, filial, corresponde a sub-

agencias ......................................... Cr$
180.000,00

BALANÇAS para pesar pessoas por aparelhos 1.000,00
BARBEARIAS com uma cadeira

de 1a. ordem ....................... Cr$ 3.000,00
de 2a. ordem ....................... Cr$ 2.500,00
de 3a. ordem ....................... Cr$ 2.000,00
de mais de uma cadeira por cadeira
de 1a. ordem ....................... Cr$ 2.000,00
de 2a. ordem ....................... Cr$ 1.500,00
de 3a. ordem ....................... Cr$ 1.000,00

BICICLETAS receber mercados ou alugar ... Cr$ 4.000,00
BILHARES ou equivalentes ................ Cr$ 12.000,00
CARPINTARIA manual ...................... Cr$ 4.000,00
CARROCEL ................................ Cr$ 6.000,00
CASA DE PENHOR .......................... Cr$ 20.000,00
CINEMAS AMBULANTES ...................... Cr$ 15.000,00
COBRANÇA agencia ou escritório de ....... Cr$ 4.000,00
CONTABILISTA com escritório ............. Cr$ 9.000,00

sem escritório ............. Cr$ 5.000,00
CONSIGNATÁRIO agente

Vendedor de bebidas alcoólicas ou npÄo
de empresas de outros municípios npZo
recolhendo o imposto de vendas e consignações na exatoria local:
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em grande escala ......... Cr$ 90.000,00
em escala media .......... Cr$ 70.000,00
em pequena escala ........ Cr$ 40.000,00
de mercadoria em geral idem, idem
em grande escala ......... Cr$ 70.000,00
em escala media .......... Cr$ 45.000,00
em pequena escala ........ Cr$ 30.000,00

CONSTRUTOR ou empreiteiro ............... Cr$ 8.000,00
CORRETOR ou agente de negocio ........... Cr$ 4.000,00
DENTISTA clinica geral .................. Cr$ 20.000,00

protético ..................... Cr$ 16.000,00
DECORADOR ............................... Cr$ 10.000,00
DESENHISTA .............................. Cr$ 8.000,00
ECONOMISTA com escritório ............... Cr$ 14.000,00

sem escritório ................ Cr$ 9.000,00
ENGENHEIRO CIVIL com escritório ......... Cr$ 20.000,00

sem escritório ........... Cr$ 17.000,00
ENGENHEIRO ELETRO TÉCNICO com escritório Cr$ 9.000,00

sem escritório Cr$ 6.000,00
ENGRAXATARIA com estabelecimento cadeira Cr$ 1.200,00
com venda de cigarros revistas doces frutas 6.000,00
sem estabelecimento em lugar marcado pela Prefeitura

com vendas de cigarros doces frutas cadeiras .... Cr$ 2.000,00
cigarros doces frutas - cadeiras Cr$ 5.000,00
ESCOLAS de motorista .................... Cr$ 12.000,00
ESCRIT+�RIO DE CONTABILIDADE ............. Cr$ 12.000,00
com representaçpdo mais .................. Cr$ 6.000,00
ESCRIT+™RIO COMERCIAL ou industrial ou prestaçp™o de

serviços matriz ou fiscal
na cidade ............................... Cr$ 25.000,00
no interior ............................. Cr$ 20.000,00
ESCRIT+nRIO de Empresas construtoras ..... Cr$ 40.000,00
ESCRIT+£RIO de engenharia
com um engenheiro ....................... Cr$ 20.000,00
com dois engenheiros .................... Cr$ 30.000,00
com mais engenheiros .................... Cr$ 45.000,00
ESTAÇ+uO RODOVIÁRIA ...................... Cr$ 20.000,00
agencia ................................. Cr$ 5.000,00
FARMAC-ÞUTICO ............................ Cr$ 13.000,00
FERRARIA de 1a. ordem .................. Cr$ 12.000,00
de 2a. ordem ............................ Cr$ 10.000,00
de 3a. ordem ............................ Cr$ 8.000,00
FUNILEIRO na cidade 1a. ordem ........... Cr$ 7.000,00
2a. ordem ............................... Cr$ 4.500,00
no interior 1a. ordem ................... Cr$ 4.500,00
GADO BOVINO - Comprador ou mercador para charqueadas,

açougues, frigoríficos etc. estabelecimento no município
15.000,00

idem para fora do município ............. Cr$ 80.000,00
comprador de conta de empresa de outro

município...........................................Cr$ 80.000,00
GADO SUÍNO - Comprador ou mercador para industrializa-

çp•o no município .................................. Cr$ 12.000,00
Idem, para fora do município ............ Cr$120.000,00
Idem de conta de empresa estabelecida fora do

município ......................................... Cr$120.000,00
GERENTE - de qualquer estabelecimento, industrial ou

bancário, a taxaçp,o será para de um só, para este e no caso de
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mais de um, somente para o principal indicado pela firma ou
sociedade de acordo com m movimento econômico da empresa,
obedecendo a seguinte tabela:

até Cr$ 500.000,00 ................ Cr$ 3.000,00
de Cr$ 500.000,00 à Cr$ 2.000.000,00 Cr$ 7.000,00
de Cr$ 2.000.001,00 à Cr$ 6.000.000,00 Cr$ 11.000,00
de Cr$ 6.000.001,00 à Cr$ 10.000.000,00 Cr$ 15.000,00
de Cr$ 10.000.001,00 à Cr$ 20.000.000,00 Cr$ 19.000,00
de Cr$ 20.000.001,00 à Cr$ 50.000.000,00 Cr$ 25.000,00
de mais de Cr$ 50.000.001,00 ........... Cr$ 35.000,00
IM+�VEIS - administrador de ............. Cr$ 10.000,00
INSTALADOR de água e esgoto na cidade .. Cr$ 8.000,00

no interior .................. Cr$ 4.000,00
INSTITUTO DE BELEZA

de 1a. ordem ................. Cr$ 7.000,00
de 2a. ordem ................. Cr$ 4.000,00
de 3a. ordem ................. Cr$ 2.500,00

LABORAT+DRIO DE ANALISES ................ Cr$ 13.000,00
LAVANDERIAS ou tinturarias mecanizadas . Cr$ 20.000,00

Idem manuais ................. Cr$ 3.000,00
LEITARIAS 1a. ordem ................... Cr$ 4.000,00

2a. ordem ................... Cr$ 3.000,00
3a. ordem ................... Cr$ 1.800,00

LENHA mercador ou deposito na cidade ... Cr$ 3.500,00
MASCATE ou comprador ambulante, com ou sem veiculo:

por ano .......................................... Cr$ 200.000,00
por 30 dias ...................................... Cr$ 50.000,00
por 06 dias ...................................... Cr$ 28.000,00
por dia .......................................... Cr$ 5.000,00

MEDICO ................................. Cr$ 30.000,00
MENSAGEIRA ............................. Cr$ 3.000,00
MERCADOR de autos e caminhões usados ... Cr$ 35.000,00
MOINHO tipo colonial com nos ........... Cr$ 8.000,00
MOLDURAS fabricantes ou mercador ....... Cr$ 7.000,00
OFICINAS de bronzear, pratear, etc. .... Cr$ 7.500,00

de consertar de rádios e maquinas Cr$ 10.000,00
de marcenaria conserto lustre e lixaçpuo 12.000,00
de cargas de acúmulos ou baterias Cr$ 7.000,00
de consertar automóveis e caminhões, quando isen-

tas de impostos de vendas e consignações ......... Cr$ 18.000,00
PARTEIRA na cidade ..................... Cr$ 7.000,00

no interior ....................... Cr$ 3.500,00
PINTURAS - empresas ou oficinas de

1a. classe ........................ Cr$ 11.000,00
2a. classe ........................ Cr$ 9.000,00
3a. classe ........................ Cr$ 7.000,00

RELOJOEIRO oficinas de conserto
1a. ordem ......................... Cr$ 8.000,00
2a. ordem ......................... Cr$ 5.000,00
3a. ordem ......................... Cr$ 4.000,00

REPRESENTANTE sem escritório ........... Cr$ 4.000,00
com escritório sem deposito .. Cr$ 8.000,00
com escritório e deposito .... Cr$ 15.000,00

RINHADEIRO ............................. Cr$ 7.000,00
QUÍMICO INDUSTRIAL ..................... Cr$ 10.000,00
SEGUROS ................................ Cr$ 6.000,00
TRANSPORTE DE CARGAS caminhões de cargas empresas ou

particulares por caminhões ....................... Cr$ 7.500,00
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TRANSPORTE DE PASSAGEIROS por ônibus ... Cr$ 8.000,00
TERRENOS vendedor de ................... Cr$ 22.000,00
VENDEDOR DE IM+8VEIS e objetos usados (bric-brak)

1a. ordem ......................... Cr$ 7.000,00
2a. ordem ......................... Cr$ 5.000,00
de praias ou terrenos fora do município e terras

........................................... Cr$ 40.000,00
de terrenos a terras no município . Cr$ 8.000,00

Art. 6º - Acrescenta-se o seguinte artigo:
Artigo 44º - A partir de 1965, o imposto sobre

industrias e profissões será lançado sobre o movimento econômico
na seguinte base:

a) - O 1º semestre de cada ano tendo por base as
vendas efetuadas no ultimo semestre do ano anterior.

b) - O 2º semestre de cada ano tendo por base as ven-
das efetuadas no primeiro semestre de ano.

§ +©nico - O contribuinte poderá retirar da secçp©o de
lançamentos os formulários devendo a sua entrega preenchida e
assinada na forma de lei ser feita o do 1º semestre até 31 de
janeiro de cada ano e o 2º semestre até 31 de julho de cada ano.

Art. 7º - Acrescenta-se o seguinte artigo:
Artigo 45º - As firmas que incidirem em mais de

uma tabela deverpIo discriminar o quantum de vendas na melhor
forma possível em cada,uma das tabelas devido as incidências
serem diversas. A fiscalizaçp}o municipal poderá exigir, sempre
que houver descripencia comprovaçp�o das parcelas de incidência
de cada tabela.

Art. 8º - revogadas as disposições em contrario esta
lei entrara em vigor no dia 1º de janeiro de 1965
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO EM 07 DE NOVEMBRO DE
1964.

a)ERNESTO G. KELLER FILHO
Prefeito Municipal

a)JOSÉ MOISÉS MARCONDES
Secretario
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