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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 12 de janeiro de 2017.

Excelentissimo Senhor,

Ver. Estevão De Loreno,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei Complementar n° 001/17

Senhor Presidente:

CAMARA MUNICIPAL
DECA~AZJ H

PrO!Otol,., n-!l c. // +
!iora _ J:YA r -----".., ~ -

1 6 JAN. 1017

,,,f;.z,o.VLCA dC ~, ••., <ti!

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei

Complementar nO 001117,desta data, que Dá nova redação ao caput do Art. 115 da Lei

Complementar nO 110/2006.

Exposição de Motivos:

Encaminhamos o projeto de lei em epígrafe, atendendo solicitação da Secretaria

Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, em função da inconstitucionalidade do

caput do Art. 115 da Lei Complementar nO 110/2006, visto que o mesmo prevê exatamente o

contrário do que ordena o Art. 156, S 2°, inciso I da Constituição Federal, que preceitua:

AIt.156 ...

S 2° O imposto previsto no inciso 11:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou dire;tos incorporados ao
património de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a
transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão
ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade
preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou
direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

Nesse sentido, solicitamos a supressão da expressão ~também não~ do caput do

Art. 115, para deixá-lo de acordo com a exceção prevista no Art.

Federal.

Atenciosamente,

SEPLANIODV



PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 00'1, DE 12 DE JANEIRO DE 2017.

Dá nova redação ao caput do Art. 115
da Lei Complementar nO110/2006.

Art. 1° O capu! do artigo 115 da Lei Complementar n° 110/2006. que Aprova o
Código Tributário do Município de Carazinho, passa a viger com a seguinte redação:

"Art. 115. O imposto incide quando a p'essoa jurídica adquirente tenha
como atividade preponderar:ate a venda ou locaçã." de propriedade imobiliária ou a
cessão de direitos relativos à sua aquisição." (NR)

Art. 2° Esta Lei Complementar entra em vigc.r na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 12 de janeiro de 2017.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
C'''ptIlJ.D

ORIENTAÇÃO TECNICA
157/2016

r\Ç1J, ATNV"" ~
~ :\ I fIl'" '. ~ ~ Matéria': próje[o Cf ~ Lei Complementar n.'Y~ 001/2017 (tIl,.

\~ (Emenl~: ALTERAÇAO,,,ClM,. COMPETÊNCIA
()-. MATERIJ:\L 00 MUNI01PIO, INICIATIVA

/., ",,- '" CÇ),NCORRENTE, IT81. INCI6E~C~, ATIVIDA[)E
,(W -I PREPONDERANTE DE EMPRE~J:\~REVIS!"O
~" CONSTITUCIONAL. QRtE,NTAÇAO.
0, FAVORA~EL ~~-'l" l~ _

!0.,," Ir- r~i I ~! Trata-se de.. pedido'l encaminhado pela SerVidora Víviane Muller
Menezes Nunes ao Departamento Juridico "éfêSta Casa Legislativa, para que seja emitida
orientação técnica. em seus aspectos conslituêlonai~ e legais, acer~a do Projeto de Lei
Complementar n.~001/2017 •..de 12 de janekd de 201 i;--de-autoria do Poder Executivo, que

I , ,,'
dá nova redação i:Jocaput do arl. 115 da Lei Complementar rh..,11012006.

~ -'~OSlmolivo.sc~nítam e~'-:(ne~~\àmínut~d~:lei lpresentada.
\'\' /. l

I "É\o brevissimo' relato, passa-se a funda'men'tar.

. \\' / / I
, L~g''ítima a compelênda~~a~e:riaí e a/ínjciativa rljesta proposição de

lei, lendo em vista•.se tratar al?' matéria de interesse local (rhunicipal) ~ ser de competência
legislativa concorrente entre Poder Executivo e,Poder Législativo (e(llendimenlo do STF),
inexislindo. ViC~s)portanlo.n~sle,particular' > /.' ~

'Art 3D,compe{.O~"'","'iO" ~ ~I/.' .1 "
I • legISlarsobre ~s5untos de Iflteresse local; ~ "" J ' , '--'"'

INFORMATIVOW'75S~ ' "- <:o .
TiTULO \ f",' ../ ,/ "~ •..' ')
ADI' ICMS e Isençâo lfibulatfa ;;,~ ~~' ' ,t ~,,~:j;
'ROCESSO ',p"r',. ,....... I ~'\..',/
ARTIGO ..••...',,'-- / ',~_.~ ';': ~/
O Trtbunal afinnou que a concc~sãb~de __bennnCtOs:11sciils:nfio'serla matóril'-':r~ãÚva à iniciativa legislativa privativa
do Chefe do Poder Excculivo, nos, termo;s do :art, 61, ~ 1°, It"b, d,aCF.;~r.(ou 'QUC,ã luz das regras de competl'!ncsa
tnbulâria, seria correto afirmar que opoder dI:! êxtlnêiar cOHespônde'ria.auina'derivaçllo 00 po<lerde tributa! ASSim.nao
haveria impedimentos para Que annlidadeS--inv~síidn:~e:éompetê'ricia-tribu!ália:MmO os Estados-membIOS,definiSsem
hipôteses de ÍSençAoou de nao-lncidênha~das espécles-Irlbulâriãs.em geràl/~inda que POI dIspOSiçãode ConstrtutçaO
esladual. Sublinhou que o art. 146,'IICt! #~êE:~e(eftnInã:~.u~,lé(~emeniaf estabeleça normas geraIS soble maléHla
lributalia e, em especial, Quanto ao adC!quaõ6t'l'efámo'htolrit1utáfio"-aser conferido ao ato cooperatIVOptallCado pelas
sooet1ades coopera\lvas Sahen!ouQueo ~ 1° do art, t92 oa Constituição cearense dlsp6e Queo ato cooperativo. prallCado
entre o associado e sua coopcrallva, nao implica operaçâo de melcado Ressaltou nao haver a alegada inconstitucionalidade
desse PIl~celtO.porquanto, nos lermos do art 24, I, da CF, a uOIao - respansãvel pat estabelecer nOlmas geraIS _ os
Estados.membros e o Dislnto Federal- com a prerrogallva de suplementaI as lacunas da lei leoeral de normas gerais. a fim
de afeiçoâ-Ias às partlcul,H1dadeslocais - detêm competênCIapara legislar sobre direito l/lbul;\IIO, concorrentemente e, se
nao existil lei reoeral sobre normas geraiS.os Estados-membtos podem exercer a competênoa legISlativaplena (CF, art 24.
~ J-J, Fflsou Queo STF, ao apreciar situaçao anâloga. assentara QueenQuanlOnao fosse ptOmulgadaa lei complementaI a
Que se refere o art, 146. fII, c. da CF. os Estaoos-membros - que possuem competênCia concorrente em se !relanoo de
dlferto ttibutãrio (CF. art, 24,1 e ~ 3°) - podetiam daI ãs cooperativos o ItOlamento que julgassem adC!quadoAOt429/CE,
reI Min. LUIZFu~. 20 8 2014 (AOI.429)

I
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

Adiante.

/

/

") '-
;,~3deja~~~~2017)

.'- ..-1' j
, " I, , '/.... /

i I.
O BOURSCHEIO/ ""
oder Legt~lallvo;

~( i

"

/

CARAZINHO (. ,\
" ?~

)
\ ''-J

o projeto de lei complementar em epigrafe pretende dar nova
redação ao art. art. 115 do Código Tributário Municipal (CTM), para que passe a incidir o
IT81 nos casos em que a atividade preponderante da empresa adquirente, quando da
transferência de capital, f}J_~~ç:(j~91~P0r2ÇtO~ciISã',o.~{9u~7xtinçãO,for a compra e venda,
locaçãodebensimóv~ ea;rrenctamento mertanlil:V ;;~

fi ~Vê6mrazão. ~ • Uh"
~~ /. - . \ ~~1'.; ~ Cotejando a Iredaç~?;do aril, 115 do CTM2 (redaçâo-alBal) com a do

inciso ~d~~~?O~o ~r1. 156 da CRFB3;~~rce~e-se. ~: fal?,. que_a norm,anii:J~p~conlr~ria
a norma .....constlluclonal. ao conceder Imunidade tnbutarla nao prevIsta nai.cal1a Maior,
incorrelidó, assim, em verdadeira inéonslitucionalidade. ~

\~_:_), f ~ ~ _
fi,- Por lal razão, Õ projelQ-de ler"complementar é Jável tecnlca1iÍénle,
-,-::.- ~ ',--\ "

É a fundamentação.,
É a conclu~ão. . (....~•.

I

1 Art. 115 _ o imposlo também nllo incide quando a pessoa juridica adquirenle lenha como atividade
~reponderante a venda ou locaçao de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos rela\lvos á sua aquisição.
Art. 156.1 ...]
,2°
I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrim6nio de pessoa jurídica em
realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão. incorporação. cisão ou
extinção de pessoa juridica. salvo se. nesses casos, li atividade preponderante do adquirente for li compra e
venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamenlo merCAntil;

2
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E~TADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
••••••••.a

COMlssAo DI'; .JUSTIÇA E FINA1\ÇAS

IIARECEH

Execut.ivo _Nlunicipnl. t.ralllil<l IW~I,l CD~a
Lei. lendo como objelivo !l ElllCIlHt ac.;ima

,
n.clalório

PIIl"CeCI" n') O101~O 1i "',..'". .
Pl'Ojcto de Lei Complemc'illa I" "u(\001' Ií
Aut.o.': Execut.ivo l\'l\lniclpHl'~;'
1':01cnia: Dil nova ritdnç,iú";o cnput do Art "l1!l d:~ Lei ('omplelllt'ntfll' n

Pt
110/:2006.

HdntoJ": I ,uis Fé1nimdo COf.:tH d{' Oliveira ., .
i""'~.~r, .,,

I. A f111atéria em an:HIl:=p, de .êlutôria do

1..e~I~I1'lli\'a.sob fi forma de Projeto de
c:it.adn.

~. Alendendo às l10rnWS cOllf>tilllCion<-li~ de nl-lmitaçào QlIP disciplinnl1l :l I1H\lf>l'ia. tl
n,r(~rido ProjptO t1P !...(!i t!st{l sob ;1 n~~poll~abilid:ldp c1t'sta Com{:::süo para que ~('Jn
{.Iahorado o pn\'f'ccr sohre ~\la 1c'galJrlade. consl.lllH:iollnliclade e rt:>gimental.idadc.

:l. .\"o,too .,0 I' 1"""'"'''' j ",'id iN) li" 1;;H/~(l'';

Voi.o do Hel~t()l'

,
11. Conclui.se' legil.llna H .~lli(;ia\.iv:1 d('~la propo;;içiio de lei, l,el1r1o em \'i:-:in }o:t' tralar d!'

ill\.l:n:"s~elocal I' ~(>rpriVai iva tIo Chefe rio Pod"r Execul ivo, I1~OIU}\'I'IHlo vicio.".
r). \)H IlH?:-;IlWforma, pl'rcl,lw.st' dC' fMO quI' a norma !HllllieipRI, conlrarict II norma, 'COll~t.it.lIciOllal. ao conce.<1('r illlli llÍdadt' tribuull'ia nflO prevista 11:1 (\ll'la :\laior,,

pOl'lnnlO IlRO.há tlU:H~quel' illdicio~ de ih'g<"llitbdc e/ou ínt;o1\~titticionalidad{'.
ti. 1'>01'lal l"az~o. "OTA o H(,I:-.to~' p~~I:lcon'sti\.ucionalidndc, Icgalid<ldf> I' \"iflhiliclndc cio

PrcsPlllc Projeto de LI'i, .
l. O!' delllRi:-: 1I11,{>g.l'alltc~dn ('ollli:-:s~o "O'r..\HA~1DE ACOHf)O,,

Sal" oi,. n",:n,""',, nlO io l';hÓ"':.'t". 2" oi

.•.. ft~n~io Hoppell
, ? Pre:-:id£'llte (~

'.\ .~.. ,,~-' /, tM
r. ORO P ciJo: )ll~lll.rqll(~1(' ,-'

"ice PI'C'~idel1l('
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
_.D

COMlssAo DEOHDEM I,;CONOMICA E SOCIAL

PAHECER.... .
Pal'cccl'noOlO/20:17 ,. ,., ,", ..:r~ ~
Pl'ojcto de L(li ComplClllcf1l.ilr nO 00 l/I í
Aut.or: Execut.ivo MÜllíl.:llH.il /' ....
Ementa: Aliera'õ hOl'ário de runciOnal1la~liO dos !'upel'llwrcado!': constant("n3~ alíneas "aH {'

,,~. f

"b" do inciso ,I do ~.1'jdo fIl'l. 107 do ('ódi~o-de Postural" ..
Hclnlol': Daniel ;\Yf'bcr, .

.,. , Hclatildo

1. A nHü~ria em all(tlisc, de fHIWria do Poder EXf'<:utivo, t.rnllli1.:l l1e::lla C'asn l..l'gisl:'lli\'n.
~oh il fOl'lll:l de Projeto de Lei. tendo como ohj('(.J\'o ti Emcllt:l acima cilada.

~. Al,t-'ndcndo llH normas l'e~inlt'lHais de Irnmiltll.;:""1O que disciplinam li rnnlél'ill. o referidu
Projeto de Lei estú ~oh :l I'Psponsl1hilidnde dt~sta Comissão ptH'fI que sejn elabonulo
p:'Il'eeCl' sobre HSP()C.I.O~clt' orrlclIl E'!eOnÔmicA t! ~nciRI.

:!, Aco~tou-f:e parecei" jurídico,

Vot.{) do RelaWr

.1, Adol.a-RC o fundamcnto do parecer da Comü;sllo de .Jm:li(,:ilc FinançH~.
ii. Adem<lil'. nôo ~e verifico impacto negMivo nn economia c' l1H :-:ocit:dnde IOt:H1.
fi. Por tn! razão. n)TA (l RC'!::lIOr df' neOl'do llO Projeto de I.RI.
I. O~ demais i llleg--r8nle~ li;! Comil'slln VOT.\H.-\t\ I DE "\( 'OI{DO.

/

,
Sala dfl Reuniõ0.~Anl'ô

" ,,,
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PROCESSON° 002\ o::r,j~""r
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Alaor Galdlno Tomaz
Anselmo Brltzke
Clayton Pereira

-- -

Daniel Weber

Erlei Vieira

i Estevão De Loreno

Fábio Zaneltl
r -- ..
Gian Pedroso
,Janete Ross de Oliveira
João Pedro Albuquerque

I Lucas Lopes

LUIS Fernando Costa

IMarcio Hoppen
TOTAL

SIM NÃO
- -

X
X
X I

I I
-

X
-

I
Atestado

Presidente Presidente

X

Xj-
X

I- X
X

i X

X
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E!3TADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ar 020nOl7

/

/w::.unlo:Voloçca de proielm.-
, h.celentissirno Senhor Pleleito MU:licipcl:

Con,unicOmos o Vosso Excelcncio de Que es;e Leglslalivo. em
Reu.nioo exlroordinóric no dic 30/0112017, vaiou os segv"lnles projelO!> de lei,
oriundos desse Poder t):ecu1ivo. os quois lelacionom05 cbaixo:

0\ ,_frojelo de lei 007/17 do E,:eculivo ,'",unicipol Acrescente ollibuiçoo
e forme de reCluiomc,,10 poro os cargos de I\fQvielo, Engenheiro Civil e lopógrofO
cons\ontes no lei Municipal n° 7.083/09. Aprovodo por unanimidade.

O? _Proiela de lei 008[17 dO,Executi'/o Municipal 06 novO redcÇ:So 00

O(\igo \" co lei ',J,unicipOi nO 8.17\ j'lf) 17.APfovodo por unanimidade.
03 .!'rrójetcr~de'-lej OIO/.•7.oo,t;/ecutivo r./,ur\lC)ool o quol AuiolllO o

ex!inçÕOdo f~ndô'çõo [dvcoc"lonc\ e i-e'cnológiCO C'de. 'COf~o~i~;- FUt-lDElfC

Aprovado por unanimidade.
04 _P:ojelQ de Lei O'I I J 17do FY.12Cullvo Municipal o quo! CIIO exlingue 8

ollero pedrôO de Corgos e:11Comissco e f-unçõO GfO\liicodo no OrgonilcÇÔO

AdminisliotivC [)ôsico do Municipio. Aprovado por unanimidade.
OS_prole to de lei Complementor 00\ 117 do E)',eculivQ MuniCipal o quo

l

Dó novo redoÇõo 00 copu: do Ar! 115 do lei Cornplemen10! nO 1\012006.

Apfovado por unanimidade.

Alencíoscrnenle.

/ v(foD~
Piesidenle

3 1 JAN 1011
A Suo Exceh~ncio o Senhor
iv',il:on ScllrnilZ
Ple!eilufO Iv"unicipol de Co(ozinno
Corezinho. RS RECl ~ . f ,oi"> •

..
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A
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI COMPLEMENTAR W 203, DE 31 DE JANEIRO DE 2017.

Dá nova redaçao ao caput do Art, 115
da Lei Complementar nO 110/2006.

DO SUL.

Lei:

O PREFEITO DO MUNICiplO DE CARAZINHO. ESTADO DO RIO GRANDE

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte

Art. 1° O caput do artigo 115 da Lei Complementar nO 110/2006, que Aprova o
Código Tributário do Município de Carélzinho, passa a viger com a seguinte redaçao'

"Art. 115. O imposto incide quando a pessoa jurídica adquirente tenha
como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliâria ou a
cessão de direitos relativos à sua aquisição." (NR)

Art. 2° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação

Gabinete do Prefeito, 31 de íaneiro de 2017_

Registre-se e publique-se 110 Painel de
Publi~ações da Prefeitura:

..- '~.

~~LORI LUIZ 80 -SINA
Secretário Adminlstraçaa
oov

www,c~razinho,rs.go" br
Avenida Floms da Cunh", n° 1264,C'~nlro

TelefOne; {54}3331.2699/ e-mail: prcleitura@C;)rMinho.rs.flQv.br
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