
LEI Nº 244 DE 19 DE SETEMBRO DE 1973. 
 
 

Institui taxas aos concessionários – 
proprietários de automóveis de aluguel, bem 
como, transferências, da séde municipal e nos 
distritos de Guatá e Barro Branco. 

 
 

ARGEMIRO RAULINO MENDES, PREFEITO MUNICIPAL DE LAUR O MÜLLER , 
faço saber a todos os habitantes do Município de Lauro Müller que, a Câmara de 
Vereadores aprovou e, eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - É devido aos cofres municipais o pagamento de uma Taxa Única, no valor 
de 15 (quinze) salários mínimos da região, pela concessão de estacionamento de 
cada um automóvel de aluguel (TÁXI), nos pontos de estacionamento nº 1, na Praça 
Henrique Lage e no de nº 2, defronte à Estação Rodoviária (Praça Melo Soares), à 
margem direita do Rio Tubarão. 
 
Art. 2º - Nos demais pontos da séde do Município e nos pontos de estacionamento 
nos distritos a Taxa Única, será do valor de 10 (dez) salários mínimos da região. 
 
Art. 3º - Em cada caso de transferência de propriedade do veículo, com o ponto de 
estacionamentos, caberá ao novo proprietário o pagamento das respectivas taxas 
estipuladas nos artigos 1º e 2º da presente Lei. 
 
Art. 4º - Em cada caso de Transferência do Ponto de Estacionamento, entre os 
pontos nºs 1 e nº 2, para cada veículo, será devido aos cofres municipais o 
pagamento de uma Taxa no valor de 5 (cinco) salários mínimos da região, e nos 
demais pontos da séde do Município e nos pontos de estacionamentos nos distritos, 
será cobrada uma Taxa no valor de 3 (treis) salários mínimos da região. 
 
Art. 5º - Esta Lei, entrará em vigor na data se sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 

Prefeitura Municipal de Lauro Müller, 19 de setembr o de 1973. 
 
 

Publique-se e registre-se: 
 
 
 

ARGEMIRO RAULINO MENDES 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
Dada e passada nesta Secretaria em, 19 de setembro de 1973. 
 
 
 

RAPHAEL KORB 
SECRETÁRIO 


