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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

OI. nO306/14 - GPC Carazinho, 05 de dezembro de 2014.

Excelentíssimo Senhor,
Ver. Rudinei Luiz Brombilla,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei Complementar n° 007/14

Senhor Presidente:

Pelo presente, encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei
Complementar nO007/14, desta data, que Inclui S 1° e S 2° ao artigo 161 e altera a
redação do artigo 196 da Lei Complementar nO110/06, para apreciação sob regime
de urgência.

Exposição de Motivos:

REN O SÜSS,
Prefeito.

?rotocolú NO
Hora: Jo :5 (

Atenciosamente,

oov

o projeto de lei ora sugerido está sendo encaminhado em decorrência
do Projeto de Lei n° 144/14 que Institui o Coeficiente de Licenciamento, estabelece
critérios e valores para o ressarcimento dos custos operacionais e de análise do
licenciamento e estabelece prazos de validade das licenças ambientais, visto que os
arts. 161 e 196 da Lei Complementar nO 110/06 (Código Tributário Municipal)
referem-se ao pagamento de taxas, sendo necessárias alterações para a
inclusão/alteração das taxas de licenciamento ambiental no Município.

A justificativa para o regime de urgência encontra-se motivada no
Ofício nO305/14 - GPC.



PROJETO DE LEI N° 007, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2014.

Inclui 91° e 9 2° ao artigo 161 e altera a
redação do artigo 196 da Lei
Complementar n° 110/06.

Art. 1° Ficam inclusos S 1° e 9 2° ao artigo 161 da Lei Complementar nO 110 de
28 de setembro de 2006, que Aprova o Código Tributário do Município de Carazinho, com as
seguintes redações:

"Art. 161 ...
1... V ...

~ 1° A partir de 90 dias, a contar da publicação da presente lei, a concessão
de alvarás, autorizações ou licenças expedidos por outros órgão municipais para novos
empreendimentos, dependerá da comprovação do licenciamento ambiental ou sua
isenção.

~ 2° A partir de 1 ano, a contar da publicação da presente lei, a concessão
de alvarás, autorizações ou licenças expedidos por outros órgão municipais, em caráter
de renovação ou regularização para empreendimentos que já estão operando, dependerá
da comprovação do licenciamento ambiental ou sua isenção."

Art. 2° O artigo 196 da Lei Complementar nO110 de 28 de setembro de 2006,
que Aprova o Código Tributârio do Município de Carazinho, passa a viger com a seguinte
redação:

"Art. 196. A presente Lei Municipal prevê a titulo de incentivo à
regularização ambiental pelo Instrumento do Licenciamento, o benefício fiscal do
desconto de 50% (Cinquenta por cento) nas taxas de licenciamento ambiental
constantes na Tabela dos Valores de Ressarcimento de Custos de Licenciamento
Ambiental - Anexo 111e na Tabela das Atividades Sujeitas ao Licenciamento Florestal e
seus Valores de Ressarcimento de Custos de Licenciamento - Anexo IV aos
empreendimentos da agricultura familiar, definidos conforme a Lei Federal nO11.326, de
24 de julho de 2006, e identificado pela Declaração de Aptidão ao Pronaf - DA? fisica ou
jurídica, sendo que:

I - O beneficio será concedido aos requerentes que estiverem em situação
de regularidade com a Fazenda Municipal, na data da solicitação da respectiva licença
ambiental;

11- O beneficio deverá ser requerido e protocolado pelo contribuinte
quando da solicitação da respectiva licença ambiental, mediante a apresentação da
Declaração de Aptidão ao Pronaf ~DAP". (NR)

Art. 3° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicaç o.

Gabinete do Prefeito, 05 de dezembro de 2014.
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