
LEI MUNICIPAL Nº 1729
Altera disposições sobre a taxa para fins hospitalares
e da outras providencias

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

a seguinte lei:
Art. 1º - A taxa para fins Hospitalares prevista pelas leis

municipais nº 18 de 12/12/36 16, de 01/06/48 43, de 01/12/48 e
110, de 04/10/50, incide sobre todas as casas de diversões,
cinemas, clubes, teatros, circos e quaisquer outras diversões
lícitas, para as quais usualmente se vendam entradas inclusive
jogos de futebol entre equipes profissionais será cobrada de
acordo com as especificações abaixo:

Bailes públicos, circos, carroceis, corridas de cavalos e
outra qualquer diverso licita para a qual haja cobrança de in-
gresso ou fins lucrativos:

Na cidade por sessp©o ou reunip©o ou por dia ..... Cr$ 500,00
Cinemas, clubes, teatros, circos, corridas de cavalo e

qualquer outra diverspào licitas, para a qual se vendam entradas
inclusive jogos de futebol profissionais

No interior por reunip�o sessp�o ou por dia ....... Cr$ 200,00
Bailes públicos no interior ..................... Cr$ 200,00
Cinema, circos e teatros na cidade 10% sobre o preço de

cada ingresso.
Art. 2º - Todas as demais diversões para as quais sejam

cobradas entradas ingressos ou que visem fim lucrativos pagarp�o
a taxa de 10% sobre a entrada ou ingresso ou a taxa de Cr$
500,00 a Cr$ 2.000,00.

Art. 3º - As corridas de automóvel quando com distribuiçpÍo
de prêmios em dinheiro pagarp�o a taxa de Cr$ 2.000,00 quando o
premio for até Cr$ 1.000,00 de mais de cem mil cruzeiros pagarp:o
a taxa de Cr$ 5.000,00

Art. 4º - revogadas as disposições em contrario esta lei
entrara em vigor na da de 1º de janeiro de 1964.
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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