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"~ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI COMPLEMENTAR N.o 144. DE 28 DE DEZEMBRO DE 2010.

Altera os artigos n:' 156, 164, 166, 169 e
223 da Lei Complementar n.° 110 - Código
Tributário do Município.

o PREFEITO DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL.

Faço saber que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguin-
te Lei:

Art. 1° Altera a redação dos artigos 156 e 169 da Lei Complementar nO
110/2006 - Código Tributário do Município de Carazinho, passando a vigerem com as
seguintes redações:

Ar!. 156 Nos casos de lançamento por homologação, o imposto será
recolhido mensalmente aos cofres do município, mediante o preenchimento de
pertinentes guias de recolhimento, independentemente do prévio exame da auto-
rid~de administrativa, até o dia 20 (vinte) do mês subseqüente ao da ocorrência
do fato gerador. (NR)

Art. 169 A taxa de licença para localização será recolhida de uma só
vez, antes do início das atividades ou da prática dos atos sujeitos ao poder de
polícia administrativa do Município, com vencimento em 31 de março de cada
ano para as inscrições já existentes.(NR)

Art. 2° Acrescenta parágrafo único ao art. nO164 com a seguinte redação:

Ar!. 164 .

Parágrafo Único. O fato gerador da taxa de licença para loçalização,
que ocorre em 1° de janeiro de cada exercício, é a existência, na estrutura admi-
nistrativa do Município, de órgão e servidores com atribuições de fiscalização.(
NR)

Art. 3° Acrescenta inciso IV ao art. 166 com a seguinte redação:

Art. 166 .
1 - ••.•.•••••
11 - ••••••••••••
111 - ••••...•.••••••.•..
IV - às baixas de inscrição e às alterações de ramos de atividade efe-

tuadas após o fato gerador da taxa de licença para localização e exercício de ati-
vidade não será aplicada a proporcionalidade(NR).
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Art. 4° Fica incluída na lista de estabelecimentos prestadores de serviço
constante do S 2°, passando a viger com a seguinte redação:

"ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERViÇOS (VALOR EM URMs)

Alvará ISS
Serviços Cartoriais e Notariais 54.89 3%

Art. 5° Transforma o parágrafo único em 1° e Inclui o S 2° ao artigo 223,
passando a viger com a seguinte redação:

Ar!. 223 .

9 1° O beneficio deverá ser requerido pelo contribuinte no período de
1° a 31 de outubro de cada exercício, acompanhado dos comprovantes previstos
no caput deste artigo;

9 2° O benefício poderá ser revogado. a qualquer tempo, quando se
verificar que o contribuinte não fez o pagamento da taxa no ano da concessão do
benefício. (NR)

Art. 6° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a contar de 1° de janeiro de 2011.

Gabinete do Prefeito, 28 de dezembro de 2010.

MAGALHÃES
Prefeito
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