
LEI MUNICIPAL Nº1308/1309
Altera a Lei Municipal nº 108, de 20 de dezembro de
1946, que versa sobre calçamento, pavimentaçp8o etc.

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

seguinte LEI:
Art. 1º - Ficam alteradas na forma a seguir especificada,os

respectivos artigos da Lei Municipal nº 108 de 20 de dezembro de
1946, que versa sobre calçamento, pavimentaçpØo etc.:

Art. 1º "Ficam alterada a reduçpro deste artigo nos
seguintes termos:- para cobertura parcial das despesas
realizadas".

Art. 2º - em seu § único, terá a seguinte redaçpAo: "O Pre-
feito enviará projeto de Decreto à Câmara de Vereadores, estabe-
lecendo a classificaçpuo de ruas para efeito de contribuiçpuo,
sendo necessário a aprovaçp�o da mesma".

Art. 3º - Fica extinto, bem como seu § único. Em substitui-
çpDo será dada nova redaçpDo na seguinte forma:- "Art. 3º - a
obrigaçpào financeira advinda da Lei, npào é exigível, e isenta de
quaisquer multas e juros, para proprietários de terrenos, que
possam ser considerados efetivamente pobres, ou percebam para
sustento próprio e dos seus familiares, apenas o equivalente ao
salário mínimo instituído no País. § único - A Prefeitura poderá
exigir pagamento devido, em caso de venda do imóvel, respeitando
sucessp}o por herança desde que os herdeiros estejam enquadrados
nas condições estabelecidas neste artigo".

Art. 10º - Fica alterada a reduçpdo, nos seguintes termos:
"Si do calçamento antigo tiverem decorridos dez (10) anos".
Art. 12º - Acrescenta-se o seguinte: "e enviará por ofício

registrado ao interessado, para que o mesmo tenha conhecimento
de seu débito".

Art. 13º - Acrescenta-se o seguinte: "o edital do Município
será publicado na imprensa, pelo menos uma vez".

Art. 14º - Terá a seguinte redaçp×o: - "Mediante
requerimento à Prefeitura, poderá o contribuinte efetuar o
pagamento do total de sua dívida no prazo de trinta e seis (36)
meses, sendo facultado o pagamento em parcelas mensais de igual
valor, de forma que a soma das 36 prestações igual o total da
dívida, sendo que se cobrará em mais uma parcela os juros de 8%
ao ano, pelas parcelas devidas após um ano da conclusp�o do
calçamento".

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, EM 16 DE DEZEMBRO
DE 1958.

a)ALBINO HILLEBRAND
Prefeito Municipal
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