
l~~
~j(....~A._.. ./eJ.

'\ Prefeitura Municipal
de Carazlnho

~L

'~G~~

)et Cc>n"truindo

O Camzi1ho que não pára

Senhor Presidente:

Of. n.o 155/12 - GPC

Encaminha Projeto de Lei n.o 075/12

Excelentissimo Senhor,
Ver. Erlei Vieira,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Carazinho, 17 de agosto de 2012.
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Pelo presente, encaminhamos a essa Egrégia Casa ó~r~e\õ"de,_,t.:ei-o,o.,
075/12, desta data, o qual Dispõe sobre incentivo fiscal para a realização de projetos que
atendam á criança e ao adolescente, no âmbito do Município, para apreciação sob Regime
de Urgência.

Exposição de Motivos:

o Artigo 227 da Constituição Federal estabelece que "é dever da família, da
socíedade e do Estado, assegurar á criança e ao adolescente com absoluta prioridade, o
direito á vida, á saúde, á alimentação, á cultura, á dignidade, ao respeito, á liberdade e
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".

É notória a importância da formação integral das Crianças e dos
Adolescentes, visando a profissionalização e a construção da cidadania, oportunizando
preparo para a inserção no mercado de trabalho e, para isso precisamos criar incentivos
para que as empresas situadas em nossa cidade sejam coadjuvantes nesse trabalho, dando
apoio de todas as formas. Assim como compreende-se a fundamental importância de
garantir recursos financeiros para a manutenção de Projetos Educacionais que garantam o
acesso e a permanência de crianças e adolescentes na escola com qualidade nos estudos,
programas que trabalhem na Prevenção ao Consumo de Drogas, na Saúde Materno-infantil,
na Geração de Renda e no Fortalecimento Familiar, na Saúde Sexual e Reprodutiva na
Adolescência.

Ao contribuinte de ISS, que por muitas vezes desconhece a destinação de
toda carga tributária a qual sofre, será oportunizado a destinação parcial da receita do
Imposto Sobre Serviços - ISS á esses projetos e, ainda, fazer o uso do "marketing social"
para sua empresa com responsabilidade social.

Segue em anexo cópia da Ata n.o 09/2012 do COMDICACAR, datada de 30
de julho de 2012, com a aprovação do Projeto de Lei supracitado.

Atenciosamente,

XANDRE MOACI CAPITÂNIO,
Prefeito em exercício.
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PROJETO DE LEI N° 075, DE 17 DE AGOSTO DE 2012.

Dispõe sobre incentivo fiscal para a realização de
projetos que atendam à criança e ao adolescente, no
âmbito do Municipio.

Art. 1° Fica instituido no Município o incentivo fiscal para o apoio à realização
de projetos que atendam à criança e o adolescente, a ser concedido a contribuintes pessoas
juridicas não optantes pelo regime simplificado de tributação.

~ 1° O incentivo fiscal referido no caput deste artigo corresponderá à dedução
de até 30% (trinta por cento) dos valores devidos mensalmente pelos contribuintes do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - que vierem a apoiar, mediante
doação ou patrocinio, projetos apreciados e aprovados na forma desta Lei e de sua
regulamentação.

~ 2° O valor que deverá ser usado como incentivo aos projetos não poderá
exceder a 3% (três por cento) da receita proveniente do ISSQN em cada exercicio.

Art. 2" Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

I - entidade atendedora: a entidade privada sem fins lucrativos que esteja
registrada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Carazinho,
diretamente responsável pelo projeto a ser beneficiado pelo incentivo municipal;

11 - incentivador: a pessoa juridica, contribuinte do ISSQN, que venha a
transferir recursos, mediante doação ou patrocinio, em apoio a projetos apreciados na forma
desta Lei;

111 - doação ou patrocinio: a transferência, em caráter definitivo e livre de
ônus, feita pelo incentivado r à entidade atendedora, de recursos para a realização do
projeto, com ou sem finalidades promocionais, publicitárias ou de retorno institucional;

Art. 3° Os projetos que atendam á criança e ao adolescente sujeitos ao
beneficio fiscal incluem:

I - acesso, permanência e sucesso de crianças e adolescentes na escola;
11 - prevenção ao uso e dependência de substãncias psicoativas por crianças

e adolescentes;
111 - saúde materno-infantil;
IV - agressão a crianças e adolescentes;
V - geração de renda e fortalecimento familiar;
VI - saúde sexual e reprodutiva na adolescência;
VII - direitos da criança e do adolescente assegurados;

Art. 4° O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
designará Comissão especifica para tratar assuntos pertinentes a esta Lei, que deverá ser
constituída de 5 (cinco) de seus membros a qual fixará critérios para seleção dos projetos à
serem incentivados.
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~ 1° Para fixação dos critérios a serem adotados, deverá ser observados os
princípios da transparêncía, isonomia, eficiência, eficácia, moralidade e demais no que
couber;

~ 2° Os incentivadores que ofereçam oportunidades de emprego a
adolescentes a partir de dezesseis anos de idade e menores de quatorze anos de idade na
condição de aprendiz, oriundos das entidades de abrigo e demais entidades de
atendimento, inscritas regularmente no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
Adolescente, deverão ser priorizados nos processos de seleção dos projetos;

~ 3° A designação de membros de que trata o caput deste artigo será
regulamentada em Decreto, cujo mandato não poderá ser superior a 2 (dois) anos, sendo
vedada a participação na Comissão as pessoas ligadas às entidades atendedoras ou
incentivadoras dos projetos.

Art. 5° A Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação receberá da
Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social e do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente todas as informações necessárias ao procedimento tributário
pertinente, para fins da renúncia fiscal instituída por esta Lei, nos termos do regulamento.

Art. 6° As transferências feitas por incentivadores, em favor dos projetos
aprovados, poderão ser integralmente deduzidas dos valores por eles devidos a titulo de
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN.

Art. 7° Toda transferência ou movimentação de recursos relativos ao projeto
será feita por meio de conta bancária vinculada, aberta pela entidade atendedora
especialmente para os fins previstos nesta Lei.

Art. 8° A entidade atendedora que não comprovar a correta aplicação dos
recursos resultantes de projetos ficará sujeito ao pagamento do valor do incentivo
respectivo, corrigido pela variação aplicável aos tributos municipais, acrescído de 10% (dez
por cento), ficando ele ainda excluído da participação de quaisquer projetos abrangidos por
esta Lei por 8 (oito) anos, sem prejuízo das penalidades criminais e civis cabíveis.

Art. 9° É vedada a utilização do incentivo fiscal nos projetos em que sejam
beneficiários os próprios incentivadores, seus sócios ou titulares e suas coligadas ou
controladas, cõnjuges, parentes ascendentes, descendentes, colaterais ou afins em prímeiro
grau.

Art. 10. Todos os projetos financiados por íntermédio do sistema de que trata
esta Lei deverão fazer constar, em seu material de divulgação e em todas as demais peças
de publicidade, referência ao apoio institucional do Município de Carazinho, por intermédio
de logomarca ou símbolo definido em regulamento, em dimensões nunca inferiores aos
demais apoiadores ou patrocinadores.

Art. 11. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
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disponibilizará em meio eletrônico, todas as informações referente aos projetos beneficiados
por esta Lei.

Art. 12. Caberá ao Executivo a regulamentação da presente Lei no prazo
máximo de 90 (noventa) dias, a contar da sua vigência, que dependerá de prévia audiência
pública com os interessados.

Art. 13. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta
de dotação orçamentária própria.

Art. 14. Em relação às imposições da Lei Complementar Federal nO 101, de
04 de maio de 2000, especialmente quanto a necessidade de estimativas de impacto
orçamentário-financeiro, decorrente de renúncia de receita, tais requisitos serão atendidos e
demonstrados quando da inserção do incentivo desta Lei nas respectivas Leis de Diretrizes
Orçamentárias e Leis Orçamentárias Anuais.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 17 de agosto de 2012.

A EXANDRE MOA IR CAPITÂNIO
Prefeito em exercício
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