
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Of. n° 261/18-GPC Carazinho, 06 de dezembro de 2018.

Excelentissimo Senhor,

Ver. Marcio Luiz Hoppen,

Presidente da Camara Municipal de Vereadores
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Emenda Modificativa ao PL 086/18

c
Senhor Presidente:

Reportando-nos ao Projeto de Lei n° 086/18, que Dispoe sobre a concessao de 

incentive para a formalizapao da aquisiqao de bens imoveis atraves da reduqao da aliquota de ITBI, 

propomos a seguinte emenda:
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• •: • •EMENDA MODIFICATIVA:

- Os Arts. 1°, 4° e 7° do mencionado Projeto de Lei passam a viger com as seguintes

redagoes:

“Art. 1° Fica o Municipio de Carazinho autorizado a conceder incentive para a 
regularizagao das transagoes imobiliarias atraves da redugao de ate 50% da aliquota do ITBI 
prevista no inciso II do Art. 120 da Lei Complementar n° 110 de 28 de setembro de 2006.

§ 1° A base de calculo e o valor venal dos imoveis no moment© da estimativa 
efetuada pela autoridade municipal, de acordo com o Art. 121 da Lei Complementar n° 
110/2006.

§ 2° Para transagoes imobiliarias com valor avaliado na data da solicitagao em 
ate R$ 1.000.000,00 (urn milhao de reais) a aliquota sera de 1,0%.

§ 3° Para transagoes imobiliarias com valor avaliado na data da solicitagao 
acima de R$ 1.000.000,00 (urn milhao de reais) a aliquota sera de 1,5%.

Art. 4° O incentive constant© no Art. 1° desta lei tera vigencia para as 
solicitagoes de avaliagao e calculo do ITBI protocoladas no periodo de 02 de Janeiro de 2019 
a 31 de julho de 2019.

Art. 7° Esta Lei entra em vigor em 1° de Janeiro do ano em que a estimativa de 
renuncia de receita por ela acarretada tiver sido considerada na Lei Orgamentaria Anual 
(LOA).” (NR)

Atenciosamente,

'Prefeito /
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