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Excelentfssimo Senhor,
Ver. Gilnei Alberto Jam§,
Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Pelo presente encaminhamos a essa Egregia Casa 0 Projeto de Lei
Complementar n.o 006/10, desta data, 0 qual Altera os artigos n.os156, 164, 166, 169
e 223 da Lei Complementar n.o 110 - C6digo Tributario do Municipio, para apreciagao
sob Regime de Urgencia.

Faz-se necessario 0 presente projeto de lei, tendo em vista que, recente
decisao do STF entende que 0 fato gerador da taxa de alvara e a existencia de 6rgao e
servidores com atribuigoes de fiscalizagao.

Salienta-se que a taxa de Iicenga para localizagao e exercicio de atividade
e taxa unica, nascendo em razao do fato gerador que ocorre em todo 1° de janeiro, nao
havendo porque fraciona-Ia. As empresas lotadas no decorrer do ano, posteriormente a
1° de janeiro, aplica-se a proporcionalidade pois 0 fato gerador ocorre na data da ins-
crigao.

Tambem com referencia a atividade cartorial e notarial nao estava presen-
te na Iista de prestadores de servigo, sua taxa e seus impostos eram cobrados com ba-
se em atividade analoga.

Com relagao alteragao do artigo 223, frisa-se que 0 beneffcio de redugao
na taxa de alvara busca premiar os contribuintes que mantem sua situagao fiscal re
lar.
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Altera os artigos n.os 156, 164, 166, 169 e
223 da Lei Complementar n.o 110 - C6digo
Tributario do Municipio.

Art. 1° Altera a redayao dos artigos 156 e 169 da Lei Complementar nO
110/2006 - C6digo Tributario do Municipio de Carazinho, passando a vigerem com as
seguintes redayoes:

Art. 156 Nos casos de lan9amento por homologa9ao, 0 imposto sera reco-
Ihido mensalmente aos cofres do municipio, mediante 0 preenchimento de perti-
nentes guias de recolhimento, independentemente do previa exame da autorida-
de administrativa, ate 0 dia 20 (vinte) do mes subsequente ao da ocorrencia do
, fato gerador. (NR)

Art. 169 A taxa de licen9a para localiza9ao sera recolhida de uma s6 vez,
antes do inicio das atividades ou da pratica dos atos sujeitos ao poder de policia
administrativa do Municipio, com vencimento em 31 de mar90 de cada ana para
as inscri90es ja existentes.(NR)

Art. 164 .

Paragrafo Unico. 0 fato gerador da taxa de Iicen9a para localiza9ao, que
ocorre em 1° de janeiro de cada exercicio, e a existencia, na estrutura administra-
tiva do Municipio, de 6rgao e servidores com atribui90es de fiscaliza9ao.( NR)

Art. 166 .
1- .
\I - •••••••.••••
III - .
IV - as baixas de inscri9ao e as altera90es de ramos de atividade efetua-

das ap6s 0 fato gerador da taxa de licen9a para localiza9ao e exercicio de ativi-
dade nao sera aplicada a proporcionalidade(NR).

Art. 4° Fica incluida na Iista de estabelecimentos prestadores de serviyo cons-
tante do § 2°, passando a viger com a seguinte redayao:



Alvara 155
Servi90s Cartoriais e Notariais 54,89 3%

Art. 5° Transforma 0 paragrafo unico em 1° e Inclui 0 § 2° ao artigo 223,
passando a viger com a seguinte reda<;ao:

§ 1° 0 beneficia devera ser requerido pelo contribuinte no periodo de
1° a 31 de outubro de cada exercicio, acompanhado dos comprovantes previstos
no caput deste artigo;

§ 2° 0 beneficia podera ser revogado, a qualquer tempo, quando se
verificar que 0 contribuinte nao fez 0 pagamento da taxa no ana da concessao do
beneficio. (NR)

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publica<;ao, produzindo seus e-
feitos a contar de 1° de janeiro de 2011.


