
LEI MUNICIPAL Nº 1563
Altera as Taxas de Expedientes e dá outras
providências.

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

seguinte Lei:
Art. 1º - Ficam alteradas as Taxas de Expedientes com base

na seguinte forma:
Será cobrada em selos os itens da relaçpØo abaixo discriminada:
Abaixo assinado por meia folha escrita em todo
ou em parte........................................CR$ 10,00
Alvará passado pela Prefeitura, para localizaçp¦o...CR$ 50,00
Alvará para outros fins............................CR$ 100,00
Atestado ou termos de qualquer natureza............CR$ 20,00
Certidpuo, tabela fixa..............................CR$ 50,00
a) rasa por linha datilografada....................CR$ 1,00
b( Idem, Idem, manuscrita..........................CR$ 1,00
c) busca, quando npDo identificada ano por ano......CR$ 10,00
Certidpào negativa..................................CR$ 50,00
Contratos até CR$ 1.000,00.........................CR$ 10,00
a) de mil por mil ou fraçp�o........................CR$ 5,00
Guias..............................................CR$ 20,00
PetiçpIo somente para Certidões por meia folha de
papel datilografado em todo ou em parte............CR$ 50,00
Aprovaçp}o de plantas para construçp}o e reconstruçp}o
de prédios até o valor de CR$ 100.000,00...........CR$ 100,00
Idem, de 100.000,00 a 200.000,00...................CR$ 150,00
Idem, de 200.000,00 a 300.000,00...................CR$ 200,00
Idem, de 300.000,00 a 500.000,00...................CR$ 300,00
Idem, de 500.000,00 a 1.000.000,00.................CR$ 500,00
Idem, de 1.000.000,00 por milhp:o de fraçp:o.........CR$ 800,00
Aprovaçpno de plantas par organizaçpno de loteamentos
de terrenos........................................CR$5.000,00
Excedendo de 50 terrenos, por terreno mais.........CR$ 100,00
Alvará de transferência de terreno, edificado ou
np@o na 1º Zona.....................................CR$1.000,00
Idem, Ide,, na 2ª Zona.............................CR$ 250,00
Idem, Idem, na 3ª Zona.............................CR$ 50,00
Os requerimentos em geral, exceto as petições de
certidões, ficam isentos de taxa; ficam, também, isentas de
taxas as guias de recolhimento de indigentes e os atestados de
pobreza.
As taxas superiores a CR$ 50,00, serp³o recolhidas por verba.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de
1963, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, em 16 de novembro
de 1962.

a)ERNESTO JOSÉ ANNONI
Prefeito Municipal
a)Lourival Vargas

Secretário
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