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Carazinho, 13 de dezembro de 2011.

Excelentissima Senhora

Ver. Sandra Citolin,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei Complementar nO022/11

Senhora Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei Com-

plementar nO022/11 , desta data, o qual Altera o capuf do artigo 1.55da Lei Complementar

nO110/06 - que Aprova o Código Tributário do Municipio de Carazinho, para apreciação

sob Regime de Urgência.

Exposicão de Motivos:

Justifica-se o presente Projeto de Lei em função de que há alguns anos atrás

já era utilizado o dia 20 como data de pagamento para tais tributos. A data limite para a

referida liquidação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN variá-

vel (homologado) também é dia 20 (vinte) do mês subsequente e seria aconselhável

igualá-los. A lei atual prevê a data limite todo dia 12 (doze) do mês seguinte.

Atenciosamente,

SMF/IMD



PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 022, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011.

Altera o caput do artigo nO 155 da Lei Comple-
mentar nO110/06 - que Aprova o Código Tributá.
rio do Municipio de Carazinho

Art. 1° O capuf do artigo 155 da Lei Complementar nO110 de 28 de se-
tembro de 2006 - que Aprova o Código Tributário do Municipio de Carazinho passa a
viger com a seguinte redação:

"Art. 155 Todos os obrigados a reter na fonte, o valor do Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza incidente sobre os serviços que lhe forem
prestados, deverão proceder ao respectivo recolhimento aos Cofres Municipais,
até o dia 20 (vinte) do mês subseqüente ao da competência."(NR)

~ 1° .

~ 2° .

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

Gabinete do Prefeito, 13 de dezembro de 2011.
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