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ESTADO DO RIO GRANDE 00 SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 21 de novembro de 2017.

Exceientíssimo Senhor,

Ver, Estevão De Loreno,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei 0.119/17

Senhor Presidente:

Pelo preser1te encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO

119/17, desta data, que Institui a Semana de Evangelização Global no Munic/pio de
Carazinho.

Exposição de Motivos:

A presente propositura esta sendo encaminhada em atendimento à
indicação datada de 13 de setembro do corrente ano, de autoria da Vereadora Janete

Ross de Oliveira, e tem o objetivo de ievar e expandir o conhecimento cristão à
comunidade, enfatizando a moral, a ética. os bons costumes e o amor ao próximo, como

instrumento de valoração da dignidade da pessoa humana.

A Evangelização Global já é realidade em várias cidades do Brasil e do
Mundo e muito tem colaborado para a integração social.

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N° 119, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017.

Institui 8 Semana de Evangelização
Global no Município de Caraz;nho.

Art. l' Fica instituida no Município de Carazinho, a Semana de
Evangelizaçào Global.

Art, 2° A Semana Municipal de Evangelização Global será
comemorada na última semana do mês de março de cada ano e será organizada por
instituições religiosas, respeitando a liberdade religiosa preconizada no Art. 5°, inciso
VIII da CRFBI88, juntas ou separadamente, sendo permitida a parceria com entes
governamentais e/ou não governamentais para a cessão de espaço público para
realização dos eventos que poderão acontecer por meio de palestras, feiras,
panfletos, livros, teatros, shows musicais ou outras atividades do gênero.

Art. 3' A data instituida pela presente Lei passará a constar do
calendário oficial do Municipio de Carazinho.

Art. 4° Na Semana Municipal de Evangelização Global, o Poder
Público, em parceria com as instituições, respeitando a liberdade religiosa individual,
poderá desenvolver atividades religiosas nas escolas públicas, voltadas à
conscientização e reflexão na comunidade estudantil, estimulando o respeito, a ética,
a cidadania e a dignidade da pessoa humana.

Art. 5' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 21 de novembro de 2017 .
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho. 16 de novembro de 2017.
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Excelentlssimo Senhor,

Ver, Estevâo De Loreno.

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei Complementar n° 012117

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia

Complementar nO 012/17, desta data, que Inclui ~ 2° ao Art.

unioo ao Art. 11, ambos da Lei Complementar na 179/2014.

Exposicão de Motivos:

Casa o Projeto de Lei

3° e inciso IV e Parágrafo

As referidas inclusões na Lei Complementar na 179/2014 tomam-se

necessárias, tendo em vista que a legislação Federal, ~ 1° do Art. 26 da Lei Complementar

na 123/2003 e Art. 97. incisa 11.da Resolução CGSN na 94/2011 dispõe que o

Microempresário Individual fica dispensado da emissão de l"Iota fiscal, ressalvada a

hipótese de prestação de serviços às pessoas jurídicas.

Neste caso, se o microempreel"ldedor tiver necessidade de emissão de l"Iotas

fiscais de prestação de serviços, deverã solicitar jlJllto ao Setor de Fiscalização o

cadastramento 1"10 sistema de l"Iotasfiscais de serviços eletrônica.

Oial"lle da faculdade do contribuinte em solicitar o cadastramel"lto da nota

fiscal de serviços eletrõl"lica, de acordo com as disposições da Lei, somel"lte seria aplicada

a multa pela Mo adesão, após a col"lstatação de prestação de serviços de

microempreendedor â pessoa jurídica.

Atenciosamente,
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PROJETODE lEI COMPLEMENTARN" 012, DE16 DENOVEMBRODE2017.

Inclui 9 2" ao Art. 3" e inciso IV e
Parágrafo único 80 Art. 11, ambos da
Lei Complementar n" 17912014.

Art. 1" Ficam inclusos ~ 2" ao Art. 3" e inciso IV e Parágrafo único ao Art. 11,
ambos da lei Complementar n" 179 de 25 de fevereiro de 2014, que Institui a nota fiscal
de serviço, a escrituraÇi10e a emiss;}o da guia de arrecadação de ISS, por meio
eletrônico, com as seguintes redaÇÕes:

"Art. 3"...

~ 1" Inclui-se nesta obrigação o estabelecimento equiparado à pessoa
jur/dlca e os contribuintes prestadores de serviço sob regime por homologação,
Inclusive aqueles de apuração por estimativa e os contribuintes por substituição
tributaria e ainda os responsáveis tributários por serviços tomados.

~ 2!' O Microempresário Individual - MEl fica dispensado da emissão de
nota fiscal, ressalvada a hipôtese de prestação de serviços às pessoas jurídicas.
Neste caso, o contribuinte MEl, deverá solicitar a adesão a nota fiscal de serviços
eletrônica, de acordo com a legislação municipal.

Art. 11....

1.. .111...

IV - Às pessoas jurldicas prestadoras de servIços que realizaram a sua
inscrição municipal, após o ténnino do prazo pilril adesão a nola fiscal eletrônica de
serviços, e que não aderiram a NFSe estando Obrigadas a sua emissão, confonne
previsto nesta lei ou em regulamento prôprio. Multil de 200 URMs.

Parágrafo único. Não será apllcilda multa ilO microempreendedor que não
solicitar a adesão a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Porém, se verificilda a
prestação de serviços do microempreendlldor pilra pessoa juridlca, anterior a sua
adesão a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, devera ser aplicada multa no valor de
100 URMs."

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

Gabinete do Prefeito. 16de novembro de 2017.
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