
LEI MUNICIPAL Nº 0944
Autoriza o Poder Executivo a modificar o sistema
de cobrança dos impostos de licença para circulaçpÒo
de veículos.

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

Lei seguinte:
Art. 1º - Nenhum veículo poderá trafegar nas vias públicas

do Município, sem ter pago o respectivo imposto de licença ou
placa de experiência, saldo no caso das isenções previstas nesta
Lei.

Art. 2º - O imposto de licença para circulaçpAo de veículos
será cobrado de acordo com as seguintes tabelas:
a) automóvel de praça............................. CR$ 200,00

idem, com força superior a 50 H.P.,cada 10 H.P.
ou fraçp©o, mais................................ CR$ 20,00

b) automóvel particular até força de 50 H.P....... CR$ 200,00
idem, com força superior a 50 H.P. cada 10 H.P.
ou fraçpzo, mais................................ CR$ 50,00

c) caminhões de carga, capacidade até uma tonelada CR$ 400,00
idem, com capacidade par amais de uma tonelada,
por tonelada ou fraçpIo, mais................... CR$ 100,00

d) caminhões com reboque ou para transporte de ga-
do vacum ou suínos, qualquer tonelada, mais.... CR$ 200,00

e) Chassis comercial, camioneta ou jardineira com
força até 50 H.P............................... CR$ 250,00
para cada 10 H.P. ou fraçp™o de força superior a
50 H.P., mais.................................. CR$ 40,00

f) carroças com capacidade até 600 kgs............ CR$ 50,00
Idem, de 601 a 1.200kgs........................ CR$ 100,00
Idem, de 1.201 a 2.400 kgs..................... CR$ 200,00
Idem, de mais de 2.400 kgs de capacidade....... CR$ 300,00
carroçp×o para transporte de toras............... CR$ 300,00

g) carretas com capacidade para 500 quilos........ CR$ 100,00
Idem, com capacidade de 501 a 1.000 quilos..... CR$ 200,00
Idem, com capacidade de 1001 a 2.000 kgs....... CR$ 300,00
Idem, com capacidade p/mais de 2.000 kgs....... CR$ 500,00

h) tratores com rodas de ferro, p/rebocar veículos CR$ 500,00
Idem, com rodas de borracha, idem.............. CR$ 300,00

i) ônibus para transp.de passageiros com capacidade
até 20 pessoas sentadas........................ CR$ 500,00
ônibus com capacidade p/mais de 20 passageiros
sentados, p/cada 10 ou fraçpèo, mais............ CR$ 100,00

j) aranha e charrete.............................. CR$ 30,00
jardineira e diligência........................ CR$ 60,00
Idem, com rodas de borracha.................... CR$ 40,00

k) motocicleta com força até 10 H.P............... CR$ 50,00
Idem, com mais de 10 H.P....................... CR$ 100,00
Idem, com "side-car" qualquer força, mais...... CR$ 30,00

l) bicicleta...................................... CR$ 20,00
m) placas de experiência para automóveis, cami-

nhões e tratores............................... CR$ 300,00
Idem, para motocicletas e bicicletas........... CR$ 100,00.

Art. 3º - Para todos os veículos o imposto de licença é
anual e pago de uma só vez, em princípio do ano, até 31 de
Março, ou por ocasipZo da lotaçpZo de esta for superior a 31 de
Março.
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Art. 4º - Os veículos automotores ou de traçp�o animal,
gozam das seguintes isenções e reduções:

Isenções:
a) De propriedade dos governos Federal, Estaduais e Munici-

pais.
b) Pertencentes os postos a disposiçp�o de hospitais ou

casas de caridade que prestem serviços gratuitos a doentes
pobres.

c) De empresas ou firmas que gozem dessa isençpØo em virtude
dos termos dos respectivos contratos com o Poder Público.

d) Em transito pelo Município, pelo prazo máximo de
sessenta dias, uma vez pago o imposto noutro município.

e) Pertencentes a Cooperativas de Consumo ou a Cooperativa
de Produtos Agrícolas, quando utilizados, exclusivamente, em
seus serviços.

f) Os tratores e máquinas agrícolas.
Reduções
a) Os veículos automotores com mais de 10 anos de uso... 10%
b) Os veículos automotores com mais de 20 anos de uso....20%
c) Os veículos acionados a gasogênio, álcool-rotor ou qual-

quer combustível que np�o seja derivado de petróleo............30%
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor com o orçamento de 1953.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 17 de junho de 1952.

a)ERNESTO JOSÉ ANNONI
Prefeito Municipal

a)JO+™O LUIZ
Secretário
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