
Modific~ disposições da lei nº 81,
d~ 31/7/51 (Codigo Tributário do Munic1.-
pio).-

"A Câmara Municipal de são João Nepomuceno decreta e eu sanciono a~guinte 19i:-
Art. 1Q - ° arte 156 da lei nº 85, de 31/7/51, passará a ter a se-

~nte redação:- no imposto será calculado sobre o valor locativo do
_ édio, nas seguintes bases, sendo de 1~\10,00 a gravação m1nima".

Art. 2º - &.~abela a que se refere o arte 204 passará a ser a se-':'nte:-
- , .a) - ate ~ 2.000,00 •••••••••••••••••••••••••••••• ~I 60,00

b) de mais de ~ 2.000,00 at~ ~ 3.600,00 ••••••• ~ 90,00
c) de mais de ~ 3.600,00 at~ ~ 4.800,00 ••••••• ~ 120,00
) de mais de ~~ 4.800,00 at~ ~ 6.000,00 ••••••• Ô 150,00

é) de mais de Q~ 6.000,00 at~ ~ 8.400,00 ••••••• ~ 180,00
r) de mais de C~ 8•400 ,00 atE;l (l$ 12.000 ,00 ••••••.•(l:: 210,00
g) - de mais de [$ 12.000,00 ate t..18.000,00 ••e •••• -1.; 240,00
h) de mais de 01 18.000,00 at~ G!$ 24.000,00 ••••••• ilj 270,00
i) de mais de (f$ 24.000,00 ate 3~30.000,00 ••••.•••Q$ 300,00
j) de mais de (f:" 30.000,00 ••••••••••••••••••••••• q$ 330,00.

, Art , 3º - O art. 228 passará a ter a segu~nt€ redação:- nA taxa de
_:ua, decorrente do serviço de abastecimento da$ua explorado diretamen-
-e pelo Munic1pio, nas condições previstas no Codigo de Posturas Muni-
-~pais, será cobraga de ac&rdo com o volume dágua fornecido a cada pr~-
-:2 ou parte de predio constituindo eco~ômia distinta, ou ~or pena, de
~ordo com o valor locativo anual do predio ou parte do nredio consti-

- indo econômia distinta, de acôrdo com as tabelas abaixo:-
I - Por hidrômetros:

a) - taxa m1nima~ por 30 m3. de água consumida mensalmente - 11$ 20,00
b) - por metro cubico que exceder •••••••••••••••••••••••••• [$ 1,00

:1 - Por pena:-
De ceda pena ligada, com a vasão máxima de 1.000 lts. diários, por ano:

a) - de valor locativo até 7:~2~000,00 ••••••••..•:-;120,00
b) de mais de Qf 2.000,00 ate '3~ 3.600,00 •••• (tI 180,00
c) de mais de I?' 3.600,00 at~ '2) 4.800,00 -••• (?~ 240,00
d) de mais de ~$ 4.800,00 at~ e~, 6.000,00 •••• ~~ 300,00
e) de mais de t'~ 6.000,00 ate ~$ 8.üoo,00 .••••C 360,00
f) ª mais de 7" 8.~.oo,00 até 11-; 12.000,00 ••..•(t,} 420,00
g) - de mai s a C~ 12.000,00 até e:~18.000,00 tO ••• ['$ 480,00
h) de mais de 8~18.000,00 at~ Q:;,: -24.000,00 ..•••~$ 540,00
i) de mais de G:.~ 24.000 ,00 até m 30.000,00 •••• C1 600,00
j) de mais de C~ 30,000,00 •••••..•••••••••••..••~.~660,00.
§ lQ - As taxas-especificadas nesta tabela seráo 1ançadas em dobro

-ratando-se de p;:~dios, 9u parte dêles,com econômia distinta, oo.upados
~or hoteis, ~ensoes, colegios, estabel~cimentos,industriais, comerciais

J. de diversoes com grande consumo de agua, cafes, restaurantes e gara-
-es de aluguel. , ,

§ 2º - Para se apurar o valor locativo anual dos predi~s, te~-~e-a
e vista as determinações dos arts. 157 a 159, Titulo IV, deste Cod~go.



.Art. 4º -
-,uinte:-

,tabela referida no art. 235, nº 11, passara a ser a se-

a) de valor locativo ' ~12.000,00 •••••••• (,r. 90,00- ate '::: '"b) de mais de 2'$ 2.000,00 ' fYS 6 r;:r~ 120,00ate \!:. 3..00,00 • •••c) de mais de ::3 3,,600,00 até (!$ 4.800,00 •••• (7:$ 150,00~,d) de mais de ~ft 4s800,00 até ~,)!, 6 000 00 r>.1 180,00••• • i', - . , G'e) de mais (.y.~ 6.000,00 ate 0$ 8•400 ,00 (l'$ 210,00de '-.',:;:;> • •••
f) de mais de ,7.1t 8.400,00 ' ("yl! @$ 240,00"'~ ate \t:1 12.000,00 • • • CI

g) de mais de ~ l2~000,00 até 3 18.000,00 ••• r:p; 270,00\Dh) de mais de cri>. 18 .•000100 até 2~ 24.000,00 .•.•••1?~1 3°°7°0i) de mais de IJ$ Zl:J.OOO,OO ' 1'):- frr.j~ 330,00ate .~~30 .•000 ,00 ••.•.•.[·l?
j) - de mais de :.~\30.000,00 • • • • • • • • • • • e e • • • • • • (t.$ 360,00.

,Art..5º A percentagem referida letra ff a" do arte 243 ,- na passara
a ser de 10%:

&rt. 6º = A tabela do Im~osto de Indústrias e Profissões - série
'B" - Indústria, nº 6, passara a ter a seguinte redlJção:- "Agricu1to-
~es, criadores, fazendeiros, lavradores ou proprietarios de terrenos·
~urais - Sôbre o valor locati~o das propriedades agrícolas (10% do va-
lor venal das mesmas, coo o minimo de :J 5,00) - 2%.

Art .•7 º - 1} tabela fle" do Imposto de Licença - I - Publicidade -nº IIr - passara a ser a seguinte:-
1- Auto ônibus, por ano •....•e •• • •• • •• • • •• • •••••••••••••••• tJ::$ 480,00
2 - Automoveis ou auto-caminhões de mais de uma tone

Lada, particular ou aluguel, por ano •.•..••••..•-:0$ L~OO,OO
3 - Automoveis ou auto-caminhões até uma tonelada,

particular, por ano ••••••••••• ~.$ •••••••• q ••••• ~$350,00
4 - Automoveis ou auto-caminhões ate uma tonelada,

de aluguel, por ano ••••••••••••••••••••••••••• e~250,00
5 - Mo~ocicletas par~iculares ou de a.Lugue Lç por- ano , q$ 100,00
6 - Veiculos de traçao animal, para carga ou passa-

, geiros, por ano 3~ •••••••••••••••••••••••••••••• !Jí)t 50,007 - Bicicletas particulares ou de aluguel, por ano • q$ 20,00.
, Nota -,No imposto acima não está inclu1do o custo da placa, que se-

ra cobrado a parte •
.Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando a pre-

sente lei em vigor a lº de janeiro de 1~956.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o cumprimento e exe-

cução desta lei pertenc~rem, que a cumpram e façam cumprir tão inteira-
mente como nela se contem.

Dado e passado nesta cidade de são João Nepomuceno aos 19 dias do
mês de novambrõ ue 1.955.

- Prefeito Municipal -


