
LEI MUNICIPAL Nº 2607
Altera a Lei Municipal nº 2.332/70 e dá outras
providências.

ERNESTO GUILHERME KELLER FILHO, PREFEITO MUNICIPAL DE CARA-
ZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O Imposto Territorial urbano passará a ser
cobrado com alíquota única de 1% (um por cento) sobre o valor
venal do terreno a partir do exercício de 1974.

§ 1º - Terp�o um abatimento de 50% (cinqüenta por cento) os
terrenos com construções incendiadas com prédios em construçp¦o e
que haja embargo judicial em sua construçpAo.

Item I - EstarpÛo sujeitos a mesma alíquota de 1% (um por
cento) os terrenos com construções paralizadas, condenados ou em
ruínas.

Item 2 - Considera-se construçp©o condenada a que constitui
perigo à segurança pública.

§ 2º - Os excessos de terrenos em áreas edificadas,
passarpzo a ter alíquota única de 0,5%.

§ 3º - Aos proprietários de terreno único, destinado à
construçpō de casa própria, é assegurada a reduçpō de 50%
(cinqüenta por cento) do valor do imposto a pagar desde que sua
área corrigida npão exceda a 115,54 m².

Art. 2º - Terá uma reduçp}o de 50% (cinqüenta por cento) o
proprietário que np�o possua outro imóvel no Município, nele
resida e o terreno npdo exceda a área corrigida de 311,02 m² e
np™o esteja situado nas zonas especiais A e B.

Art. 3º - O Imposto Predial passará a ter a alíquota de
0,5% sobre o valor venal do imóvel.

Art. 4º - Fica instituído o Imposto Predial nos distritos
de Carazinho com alíquota de 0,2% sobre o valor do prédio.

Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei
entrará em vigor na data de sua publicaçp×o.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 28 de dezembro de
1973.

a)ERNESTO GUILHERME KELLER FILHO
Prefeito Municipal

a)FERNANDO ARI MOEHLECKE
Secretário
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