
LEI MUNICIPAL Nº 4.726

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 4533/93.

IRON LOURO BALDO ALBUQUERQUE, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL.

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

Art. 1º - A redação do artigo 2º e seus parágrafos da Lei Municipal nº 4.533/93 passa a ter a seguinte:
"Art.  2º  -  Considera-se  Microempresa  no âmbito  do  Município  todas as pessoas  jurídicas  e  firmas 

individuais que tiverem receita bruta anual igual ou inferior a 500 (quinhentas) VPM (Valor Padrão Municipal), 
tomando-se por base as receitas mensais divididas pelo valor da VPM vigente no mês de julho do ano base."

§ 1º - Para efeito de enquadramento e reenquadramento de Microempresas toma-se como referencia 
para calculo o valor desse indicador vigente no mês de julho do ano base.

§ 2º - O enquadramento de que trata este artigo será concedido desde que a interessada esteja em 
situação regular  perante a Secretaria  Municipal  da Fazenda e não conste na Relação de Omissos junto à 
Secretaria Estadual da Fazenda.

§ 3º - Para efeito de apuração da receita bruta será considerado o período entre 1º de janeiro e 31 de 
dezembro ou fração equivalente do ano no caso de novas empresas, sendo computadas as receitas de todos os 
estabelecimentos desta, prestadores ou não de serviços sediados ou não no Município.

Art. 2º - O § 1º do Art. 2º da Lei Municipal nº 4533/93 passa a ter a seguinte redação:
§ 1º - Considera-se Empresa de Pequeno Porte (EPP) aquela cujo faturamento anual para fins de 

enquadramento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) for superior a 500 (quinhentos) e 
inferior a 800 (oitocentos) VPM (Valor Padrão Municipal).

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e 
seus efeitos a contar de primeiro de janeiro de 1995.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 21 DE DEZEMBRO DE 1994.

IRON LOURO BALDO ALBUQUERQUE
Prefeito Municipal

ROBERTO ALBINO SEHN
Sec.Mun.Administração
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