
LEI MUNICIPAL Nº 1242
Altera o Imposto de Licença.

ALBINO HILLEBRAND, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO.
FAÇO SABER, que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a

seguinte Lei:
Art. 1º - Ficam alteradas as incidências do Imposto de Li-

cenças com a tabela a seguir:
Mificaçp=o na cidade:
Alinhamento de terreno Cr$ 80,00
Alinhamento de calçada 50,00
Altura da soleira 50,00
Edificar ou demolir (material) 100,00
Edificar ou demolir (madeira) 50,00
Reconstruir ou reparar 30,00
Depositar material nas ruas (1ª zona) 100,00
Depositar material nas ruas (2ª zona) 50,00
Levantar andaimes nas ruas (1ª zona) 80,00
Levantar andaimes nas ruas (2ª zona) 40,00
Excedendo a licença, de seis meses, por mês 80,00
Mificar nos distritos:
Licença para edificar nos distritos onde se

cobre imposto predial, com direito a depositar
material e fazer argamassas nas ruas e levantar
andaimes, por seis meses 80,00

Excedendo a licença, de seis meses, por mês 80,00
Licença de vez para:
Afixar reclames ou anuncios impressos, pan-

fletos, e cartazes nas calçadas, postes, ruas,
etc., até seis meses 200,00

Fazer reclames nas calçadas, por vez 50,00
Fechar estradas

500,00
Abrir estradas 300,00
Leilp×o ou pregp×o, fora das agências, colo-

caçp�o de bandeira anunciando o mesmo, np�o com-
preendendo as respectivas Agências, cada vez. 50,00

Penspuo npuo familiar, por mês 200,00
Licença anual para colocar placas 100,00
Licença para ter companhia anunciadora de

loteria ou outro qualquer comércio, para abrir
casa de comércio, estabelecimento industrial ou
oficina de qualquer natureza. 50,00

Sirenas para anunciar, em cinemas, ou jor-
nais, por ano. 500,00

Registro de marca ou sinal 100,00
Licença para instalar bomba de gasolina. 800,00
Taxa de Licença para:
- Automóvel de aluguel, até 50 HP 250,00
- Para cada mais 10 HP, ou fraçpÝo 25,00
- Automóvel particular, até 50 HP 250,00
- Para cada mais 5 HP, ou fraçpō 50,00
- Caminhp�o de carga, até uma tonelada de capacidade 500,00
- Por tonelada a mais ou fraçp•o 120,00
- Com reboque ou p/ transporte de gado vacum ou suino 250,00
- Chassis comercial,camioneta ou jardineira,até 50HP 300,00
- Excedendo de 50 HP, por mais 10 HP ou fraçpÄo 50,00
- Carroças com capacidade até 600 quilos 80,00
- Carroças com capacidade de 601 à 1.200 Kgs 150,00
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- Carroças com capacidade de 1.201 a 2.400 Kgs 300,00
- Carroças com capacidade de mais de 2.400 Kgs 600,00
- Carroçp8o para transporte de tóros 600,00
- CarroçpÒo agrícola, de 2 rodas, traçpÒo mecânica 120,00
- Carroçpmo agrícola, de 4 rodas, traçpmo mecânica

com capacidade até 3.000 quilos 200,00
- Idem por tonelada a mais, ou fraçp£o 50,00
- Carretas com capacidade para 500 quilos 150,00
- Idem, com capacidade de 501 a 1.000 quilos 300,00
- Idem com capacidade de 1.001 a 2.000 quilos 500,00
- Idem com capacidade de mais de 2.000 quilos 600,00
- ônibus com capacidade até 20 pessoas sentadas,

para transporte de passageiros 600,00
- FÛnibus com capacidade para mais de 20 passagei-

ros sentados, para cada mais 10 ou fraçpuo 200,00
- Aranha ou charrete 60,00
- Jardineira ou diligência 100,00
- Idem, com rodas de borracha 80,00
- Motociclos ou Motocicletas com força até 10 HP 100,00
- Idem, com mais de 10 HP 200,00
- Idem, com side-car, qualquer força, mais 50,00
- Bicicletas 40,00
- Bicicletas motorizadas 60,00
- Placas de experiência para automóveis, caminhões,

camionetes e jardineiras 300,00
- Os veículos automotores ou de traçp�o animal, gozam das

seguintes isenções e reduções:
ISENÇ+™ES:
a) - De propriedade dos governos Federal, Estaduais e Muni-

cipais.
b) - Pertencentes ou postos à disposiçp:o de hospitais ou

casas de caridade que prestem serviços gratuitos a doentes po-
bres;

c) - De empreasas ou firmas que gozem dessa isençp×o em vir-
tude dos termos dos respectivos contratos com o Poder Público.

d) - Em trânsito pelo Município, pelo prazo mácimo de ses-
senta dias, uma vez pago o imposto noutro município.

e) - Pertencentes a Cooperativas de consumo ou a Cooperati-
vas de produtores agricolas, quando utilizados exclusivamente em
seus serviços.

f) - Os tratores e máquinas agrárias.
REDUÇ+{ES:
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 gazogênio, álcool-motor ou

qualquer combustível que npQo seja derivado do petróleo. 30%
d) - Os veículos de traçp�o animal, utilizados exclusi-

vamente nos serviços da lavoura e da pecuária.
- Licença para abater gado vacum, para consumo

ou para exportaçpFo "in natura" ou industrializado,
por cabeça 8,00

- Si o magarefe np�o for açougueiro, por cabeça 30,00
- Gado suíno, lanígero, ou caprino, por cabeça 2,00
- Xarqueadas, salamarias, etc., que abaterem

gado vacum, por cabeça. 8,00
- Gado suíno, por cabeça 2,00
- Licença sobre o comércio, indústrias e profissões:
- Advogado 200,00
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- Açougues - na cidade - 1ª classe 200,00
- 2º classe 140,00
- 3ª classe 100,00

- Agências
- de automóveis 1.200,00
- de automóveis, com oficina:

- grandes estabelecimento 2.000,00
- estabelecimentos pequenos 1.200,00

- de sorteios e loterias 150,00
- de máquinas de costura 200,00
- de rádios 100,00
- de bancos ou Casas Bancárias (ou filiais) 1.500,00
- quando se tratar de correspondentes ou escri-

tórios de Bancos, ou Casas Bancárias 500,00
- Agrônomo ou Engenheiro Agrônomo 200,00
- Agente ou Representante Comercial 150,00
- Agências de vendas de jornais e revistas 50,00
- Alfaiates com essa profisspDo 200,00
- Com representaçpào desse ramo, mais 100,00
- Alambique 1.000,00
- Armadores (Casa Funerária) 250,00
- Atafonas 200,00
- Atelier Fotográfico 120,00
- quando vender filmes ou chapas, mais 80,00
- Barbearias com uma cadeira 60,00
- Idem, com mais de uma cadeira, cada uma que

exceder mais 30,00
- Bazar 250,00
- Bar ou café, de 1ª 500,00

de 2ª 300,00
de 3ª 150,00

- Bar ou restaurante 800,00
- Bar ou restaurante, com churrascaria 1.200,00
- Bar, tendo confeitaria, mais 50,00
- Bebidas 400,00
- Bebidas em estabelecimento considerado np@o

familiar 600,00
- Bricbraque 100,00
- Barracas de couro, lGÞ, etc. 250,00
- Churrascaria sem bar 200,00
- Churrascaria com bar 300,00
- Carpintaria (manual) 100,00
- Carpintaria com aplainadora, etc 250,00
- Casa que vender exclusivamente artigos de

eletricidade:
- grandes estabelecimentos 500,00
- pequenos estabelecimentos 250,00
- Caieira 200,00
- Casa de jóias, ourivesaria, etc 1.000,00
- Casa de calçados 500,00
- Idem, com oficina de consertos, mais 50,00
- CASAS COMERCIAIS, trabalhando com fazendas,

confecções, armarinhos e miudezas:
- grandes estabelecimentos 1.200,00
- estabelecimentos médios 700,00
- estabelecimentos pequenos 400,00
Idem, trabalhando com calçados, mais 200,00
Idem, trabalhando com chapéus, mais 100,00
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- Casas comerciais trabalhando com secos e
molhados:

- grandes estabelecimentos 600,00
- estabelecimentos médios 400,00
- estabelecimentos pequenos 200,00
Idem trabalhando com ferragens e quinquilharias,

mais. 100,00
Idem, grande atacado 1.000,00
- Casas comerciais que trabalhem somente com pe-

ças e acessórios para veículos automotores 1.000,00
- Casas comerciais, trabalhando com miudezas em

grande escala. 1.500,00
- CASAS COMERCIAIS, npAo especificadas na presen-

te tabela serpÛo lotadas pela designaçpÛo que mais se
assemelhar a atividade exercida.

- AS CASAS COMERCIAIS, situadas fora da cidade
ou vilas terp©o uma reduçp©o de 20%.

- Casa de pasto 200,00
- Compradores de gado suíno 2.000,00
- Confeitarias 100,00
- Construtores, companhia ou empresa construtora

com sede neste Município ou fora dele. 400,00
- Cabeleireiros ou cabeleireiras 80,00
- Cortumes

200,00
- Ciganos, acampamento, por dia 200,00
- Ciganos, por temporada de 6 dias 1.000,00
- Comércio ambulante:
de fazendas, miudezas, ferragens, etc. 3.500,00
- Comércio ambulante:
produtos coloniais, de residentes no município 100,00
Idem, fora do município 200,00
de picolés, sorvetes, gelados, etc. 50,00
- Depósito de cal, cimento, ferro, etc 300,00
- Depósito de móveis 300,00
- Depósito de cerveja,licores, etc. 300,00
- Depositário, comprador ou recebedro de madei-

ras, por depósito. 400,00
- Dentistas - gabinete com uma cadeira 200,00

- cada cadeira que exceder, mais 100,00
- Eletricidade:
Casa de material elétrico em geral
- grandes estabelecimentos 500,00
- quando trabalhar com outros artigos, mais 300,00
- pequenos estabelecimentos 250,00
- quando trabalhar com outros artigos, mais 150,00
- Instalador 100,00
- Escritório ou agência comercial 200,00
- Engenho para descascar arroz 300,00
- Engenho para serrar madeiras (serraria) 400,00
- Engenho para moagem de erva-mate sóques 200,00
- Engarrafador de vinho, aguardente, vinagre,etc 300,00
- Empresa de:
- Transporte de cargas 400,00
- Agenciamento de cargas 200,00
- Exportadores em geral 600,00
- Fábrica de:
- Acolchoados ou acolchoaria 100,00
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- Caixas ou aplainados 400,00
- Casas pré-fabricadas 300,00
- Calçados de 1ª categoria 400,00

de 2ª categoria 200,00
- Camas em grande escala 400,00
- Idem, em pequena escala 200,00
- Carroças, carrocerias e viaturas 400,00
- Fogões 400,00
- Malhas, etc. 400,00
- Tijolos e telhas (olaria) 600,00
- Fábrica de banha - refinaria - 1ª categoria 4.000,00

- 2ª categoria 2.800,00
- 3ª categoria 1.600,00

- Fábrica de vinhos 200,00
- Fábrica de café, torrefaçpuo e moagem 300,00
- Fábrica de caramelos e balas 200,00
- Fábrica de cerveja 300,00
- Fábrica de gasosa e águas minerais 200,00
- Fábrica de vinagre 100,00
- Fábrica de gelo 100,00
- Fábrica de licores 100,00
- Fábrica de massas alimentícias 200,00
- Fábrica de conservas, salames, etc. 300,00
- Fábricas de mosaicos e obras de cimento 120,00
- Fábrica de móveis (madeira, ferro, etc.) 300,00
- Fábrica de móveis (vime) 200,00
- Fábrica de laticínios 100,00
- Fábrica de sabp™o e velas 300,00
- Farmácias e Drogarias 1.000,00
- Ferraria 100,00
- Fundiçp:o de ferro e outro metais:
- grandes estabelecimentos 500,00
- pequenos estabelecimentos 200,00
- Funilaria 100,00
- Ferragens em geral - em grande escala 1.500,00

- em escala média 1.000,00
- em pequena escala 500,00

- Fiambreria (especialidades) 200,00
Idem, com bar 400,00
- Fotógrafo 100,00
- Hotéis - de 1ª classe 600,00

- de 2ª classe 400,00
- de 3ª classe e pensões familiares 200,00

- Instaladores de água, etc. 200,00
- Livraria e Papelaria

300,00 - Tipo A: - Livrarias
2.000,00

- Stands e Postos de vendas de jornais 1.000,00
- Tipo B: - Livrarias 300,00
- Stands e Postos de vendas de jornais 100,00
- Leitaria ou tambo 50,00
- Médico 200,00
- Mercadinho, vendendo rutas, doces, etc. 50,00
Idem, vendendo secos e molhados, mais o imposto

a que estp[o sujeitas as casas do ramo.
- Modistas 150,00
- Moinho de trigo, milho e outros cereais
- grande escala 500,00
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- escala média 200,00
- pequena escala 100,00
- Moinho para erva-mate 600,00
- Niquelagem 100,00
- Oficinas de:
Montagem, consertos e vendas de máquinas agrárias 1.500,00
- Venda de máquinas agrárias 750,00
- Oficina mecânica - de 1ª 500,00

- de 2ª 350,00
- de 3ª 200,00

- Oficina de:
- conseros de automóveis, etc. 700,00
- consertos de rádios, máquinas, est. 200,00
- Oficina de relojoeiro 100,00
- Oficina de serrar e fornecer lenha 80,00
- Oficina de sapateiro 80,00
- Oficina de vulcanizaçp©o 100,00
- Oficina de tinturaria 100,00
- Oficina de selaria 100,00
- Oficina de cantaria 100,00
- Postos de serviço para lavagem, lubrificaçp�o,

e abastecimento de veículos automotores 300,00
- Padarias 200,00
- Perfumarias 200,00
- Restaurantes - na cidade 300,00

- nas vilas e povoados 150,00
- Tipografia 300,00
- Tipografia com livraria 600,00
- Vassouras:
- Fabricante ou mercador 100,00
- Venda de jornais, revistas, etc. 100,00
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de

1958, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, EM 10 DE SETEMBRO
DE 1957.

a) ALBINO HILLEBRAND
Prefeito Municipal
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