
LEI MUNICIPAL N.º 6.754, DE 26 DE MARÇO DE 2008.

Dispõe  sobre  a  licença  para  a  realização  de 
"Pedágios" e revoga a Lei Municipal n.º 3369/83. 

ALEXANDRE A. GOELLNER, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZI-
NHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

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

Art. 1º A realização de "Pedágios", com o fim de arrecadar pecúnia em 
vias públicas sob a jurisdição do Município, depende de previa autorização do Prefeito, 
através da Secretaria de Assistência Social e Departamento Municipal de Trânsito.

Art.  2º  Somente  serão  concedidas  licenças  para  a  realização  de 
"Pedágios",  a  entidades  com  personalidade  jurídica  devidamente  registrada  no 
Conselho  Municipal  de  Assistência  Social  e/ou  entidades  que  executam tal  prática 
sistematicamente até esta data.

§ 1º A renda auferida  na  realização  do pedágio  deverá  ser  destinada 
exclusivamente em ações de assistência social, desenvolvidas nas instituições e com 
ampla divulgação do resultado.

§ 2º Nenhuma entidade poderá realizar mais de um (01) pedágio por ano. 

§ 3º O Número máximo de entidades beneficiadas será de cinco (05).

Art. 3º O Conselho Municipal de Assistência Social expedirá, anualmente, 
Resolução formalizando as entidades habilitadas.

Parágrafo Único. As entidades perderão a presente concessão, quando 
deixarem de cumprir seus objetivos.

Art.  4º A Municipalidade  fixará  os  locais  onde  poderão  ser  colocadas 
barreiras para limitar o trânsito, a fim de facilitar a abordagem, sem prejuízo ao fluxo 
dos veículos que trafegam na via.

Art.  5º A Instituição deverá,  com antecedência mínima de quinze dias 
(15), solicitar autorização, informando os locais e horários dos postos de pedágio.

Art. 6º O Departamento Municipal de Trânsito disponibilizará Fiscais de 
Trânsito para garantir que o evento transcorra dentro da normalidade, evitando atos 
que possam ferir o direito de ir e vir dos cidadãos.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 



Art.  8º Revogadas  as  disposições  em  contrário,  em  especial  a  Lei 
Municipal n.º 3369, de 10 de novembro de 1983.

Gabinete do Prefeito, 26 de março de 2008.  
                      

 ALEXANDRE A. GOELLNER
             Prefeito
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