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O Carazinho que. não pára

Carazinho, 30 de novembro de 2012.

Excelentissimo Senhor

Ver. Erlei Vieira,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei Complementar n.o 006/12

Senhor Presidente:

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

mentar nO006/12, desta data, o qual Altera a redação da Lei Complementar n° 110/06, que A-

prova o Código Tributário do Município de Carazinho, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

Propomos alterações e inclusões, considerando a necessidade de aumentar a

arrecadação do MuniCípio e possibilitar aumento já no próximo ano e exercícío fiscal; a necessí-

dade de unificar todas as datas de vencimento do ISSQN, fixo e variável, de forma a proporció-

nar uma melhor programação de pagamento por parte dos contribuintes; para normatizar os

procedimentos para recolhimento por parte do Estado e suas entidades, possibilitando o crédito

diretamente em conta bancária do Municipio, mediante a assinatura de Termo de Adesão com o

Estado, e por último, a alteração na sistemática para a concessão do beneficio da redução do

valor das taxas de licença para localização e exercício de atividade e de Vistoria e Alvará de Sa-

úde, visando agilizar e otimizar os procedimentos atualmente adotados para a análise e conces-

são do mesmo, tendo em vista a grande quantidade de empresas que fazem jus ao enquadra-

mento objeto do beneficio da presente Lei.

Atenciosamente,

SMF/IMD
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 006, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012.

Altera a redação da Lei Complementar nO
110/06, que Aprova o Código Tributário do
Municipio de Carazinho.

Art. 1° Altera a redação do S 20 do artigo 156 e os artigos 222 e 223 da Lei
Complementar nO110/2006 - Código Tributário do Municipio de Carazinho, passando a vige-
rem com as seguintes redações:

Art. 156 .

"!l 20 No caso do contribuinte sujeito a alíquota fixa, o imposto anual pode-
rá ser recolhido em 5 (cinco) parcelas bimestrais fixas e consecutivas, venciveis no dia
vinte (20) de cada mês, a partir do mês de março do ano do lançamento.

Art. 222 As Microempresas, Empresas de pequeno porte - EPP e Micro-
empresário individual - MEl, devidamente enquadradas como tal, de acordo com a
legislação vigente, terão a titulo de incentivo o seguinte beneficio fiscal:

- Redução de 50% (cinquenta por cento) nas Taxas de Licença para loca-
lização e exercicio de atividade e de Vistoria e Alvará de saúde.

!l1° O beneficio será concedido às empresas requerentes que estiverem
em situação de regularidade com a Fazenda Municipal, até a data de 31 de Outubro
de cada exercicio fiscal.

!l 2° O beneficio deverá ser requerido e protocolado pelo contribuinte no
periodo de 1° a 31 de Outubro de cada exercicio fiscal, mediante a apresentação dos
seguintes documentos:

1. Requerimento contendo a informação do faturamento, ramo de atividade
e demais dados cadastrais.

2. Declaração de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno
Porte - EPP e Microempresário Individual - MEl, conforme o caso.

3. Certidão Negativa de Débitos Municipais.

Art. 223 Farão jus ao incentivo previsto pelo artigo anterior, os contribu-
intes que efetuarem o pagamento das referidas taxas até a data do seu vencimento,
estabelecido como o dia 31 de Março de cada ano.

!l1° As taxas não pagas até a data do seu vencimento perdem o direito
ao beneficio previsto no artigo anterior."(NR) ~
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Art. 2° Ficam alterados os valores das seguintes atividades constantes do ~ 2°
do artigo 169 da Lei Complementar n0110/2006, passando a vigerem com as seguintes reda-
ções:

"ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERViÇOS" (VALOR EM URMs)
Alvará ISS

Serviços de exploração de rodovia mediante
Cobrança de pedágio 988,14 5%RB

"ESTABELECIMENTOS BANCAR lOS" (VALOR EM URMs)

Estabelecimentos bancários... .. 988,14 5%RB(NR)

Art.3° Fica criado o inciso XX no ~ 2°, do artigo 138 da Lei Complementar nO110
de 28 de setembro de 2006, que aprova o Código Tributário do Municipio de Carazinho, com a
seguinte redação:

Art. 138 .
~ 2° .
"XX As entidades da administração pública direta, indireta ou fundacio-

nal, de qualquer dos poderes do Estado, pelo imposto devido sobre serviços de
qualquer natureza."

Art. 4° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a contar de 1° de janeiro de 2013.

Gabinete do Prefeito, 30 de novembro de 2012.

IMD
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