
LEI MUNICIPAL Nº 3.567
Altera dispositivo do Código Tributário do Município - 

Lei Complementar nº 02/84 de 27.12.84.
SEBASTI├O OLEGÁRIO HAEFFNER, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZI-

NHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
FAÇO  SABER  que  o  Legislativo  aprovou  e  eu  sanciono  e 

promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - O item V do Artigo 7º da Lei Complementar nº 

02/84  de  27  de  dezembro  de  1984  -  Código  Tributário  do 
Município, passará a ter a seguinte redaçπo:

"V - 1,0% (um por cento) em se tratando de terreno edifica-
do, onde existam guias e sarjetas, sem passeio ou sem muros, ou, 
existindo estes, estejam em desacordo com as normas municipais 
vigentes."

Art. 2º - O paragrafo único do Artigo 15 do Código Tributá-
rio - Lei Complementar nº 02/84, passará a ter a seguinte reda-
çπo:

"Paragrafo único - O pagamento da totalidade do Imposto, 
até o vencimento da 1ª parcela dará direito a um desconte de 5% 
(cinco por cento) sobre o seu valor."

Art. 3º - O paragrafo 1º do Artigo 84 do Código Tributário 
do Município passará a ter a seguinte redaçπo:

"§ 1º - A multa de mora será calculada sobre o debito, 
independentemente de procedimento fiscal e corresponderá a:

a) 2% (dois por cento) no decurso dos primeiros trinta (30) 
dias após o vencimento;

b) 4% (quatro por cento) no decurso dos trinta (30) dias 
seguintes ao prazo fixado no item a);

c) 10 % (dez por cento) dentro do exercício. após o prazo 
fixado no item b);

d) 30 % (trinta por cento) para liquidaçπo no exercício se-
guinte;

e)  10  %  (dez  por  cento)  por  ano,  até  a  liquidaçπo  do 
débito,  após  o  prazo  fixado  na  letra  d),  acrescidos  ao 
percentual da mesma letra d)."

Art.  4º  -  É  reduzido  para  20%  (vinte  por  cento)  o 
percentual de multa previsto no Artigo 97 do Código Tributário 
do Município.

Art.  5º  -  O  paragrafo  único  do  Artigo  119  do  Código 
Tributário do Município passará a ter a seguinte redaçπo:

"Paragrafo único - As prestações de que trata este artigo, 
nπo sofrerπo qualquer acréscimo nos primeiros doze (12) meses a 
contar da data da conclusπo da obra. Esgotado este prazo, e, a 
cada doze (12) meses, o saldo devedor será corrigido, tomando-se 
como base o índice da inflaçπo verificada no período."

Art. 6º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei 
entrará em vigor na data de sua publicaçπo.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 14 DE JULHO DE 1986.

a)SEBASTI├O OLEGÁRIO HAEFFNER
Prefeito Municipal

a)LUIZ ANTONIO DA LUZ
Sec.Mun.Administraçπo
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