
LEI MUNICIPAL Nº 6.703, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007.

Altera  a  redação  dos  artigos  6º  e  9º  da  Lei  
Municipal  nº  6.485  que  Consolida  a  legislação 
sobre veículos de aluguel de Carazinho.

VILSON PAESE,  PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  DE VEREADORES.  NO 
EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL.

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O § 1º do artigo 6º da Lei Municipal nº 6.485 de 20/12/06, passa a viger com a 
seguinte redação:

Art. 6º.......
“§ 1º A vistoria se repetirá, periodicamente, a cada cento e oitenta (180) dias, para 

veículos  com mais  de cinco  (5)  anos  de  uso  e  trezentos  e  sessenta  (360)  dias  para  os 
veículos com menos de cinco (5) anos de uso, desde que não tenha sofrido acidente de 
qualquer  natureza,  a  fim  de  serem  verificadas  as  condições  mecânicas,  elétricas,  de 
chapeação, pintura e os requisitos básicos de higiene, segurança, conforto e estética dos 
veículos, reclamados pela natureza do serviço a que se destinam.”NR

Art. 2º O § 3º do artigo 9º da Lei Municipal nº 6.485 de 20/12/06, passa a viger com a 
seguinte redação:

Art. 9º............
“§  3º No  caso  de  venda  do  veículo,  já  licenciado  na  forma  desta  Lei,  se  o 

adquirente  manifestar  interesse  em  dar  continuidade  à  exploração  da  prestação  dos 
serviços, o órgão competente poderá cancelar o alvará do proprietário atual e emitir novo ao 
adquirente ou ao seu conjuge, desde que ambos manifestem, por escrito, este desejo, ser-
lhe-á mantido o ponto do veículo adquirido, observando que o mesmo esteja em atividade 
contínua,  desde  que  a  necessidade  do  serviço  não  exija  suspensão  daquela  vaga, 
observando Art. 7º.”(NR)

Art.3º Fica acrescentado o inciso VII ao § 3º do artigo 7º da Lei Municipal nº 6.485 de 
20/12/06, com a seguinte redação:

Art.7º.........
VII - comprovante da taxa de transferência paga.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 27 de dezembro de 2007.

                                        VILSON PAESE
                                                                                                                          Prefeito 
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