
LEI MUNICIPAL N º 1415
Extingue a "Taxa de Rodágio" e restabelece o Imposto

de
Indústrias e Profissões para agricultores, pecuaristas
e criadores.

ERNESTO JOSÉ ANNONI, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO.
Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a

seguinte Lei:
Art. 1º - Fica extinta a Taxa de Rodágio prevista nas Leis

Municipais nº 18, de 11 de setembro de 1956, nº 56, de 22 de ju-
lho de 1957 e Lei Municipal nº 16, de 28 de novembro de 1958.

Art. 2º - Fica criado e estabelecido o Imposto de
Indústrias e Profissões para Agricultores, Pecuaristas e
Criadores, com a divispÛo em 101 categorias, prevista na Lei
Municipal nº 45, de 15 de outubro de 1953, tanto para os
Agricultores, como para os Pecuaristas e Criadores, e com a
seguinte incidência para cada categoria:
1ª - Categoria............................. CR$ 125,00
2ª - até 101ª, para cada Categoria, mais... CR$ 125,00

§ eznico - Para os Agricultores, Pecuaristas e Criadores de
maior categoria que a prevista na 101ª categoria, será feita a
categoria correspondente, na mesma base da de nº 101ª.

Art. 3º - A arrecadaçpIo do Imposto de Indústrias e Profis-
sões, para Agricultores, Pecuaristas e Criadores, será feita
anualmente, de uma só vez, com lotaçp}o em janeiro e arrecadaçp}o
em abril até o dia 30, e constará da Lei de Orçamento.

Art. 4º- Da arrecadaçpdo prevista nesta Lei, serpdo
destinados 30%, em dotaçp™o orçamentária, para fomento e expansp™o
da agricultura e da pecuária do Município.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor com o Orçamento de
1961, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, em 31 de outubro de
1960.

a)ERNESTO JOSÉ ANNONI
Prefeito Municipal
a)Lourival Vargas

Secretário
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