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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Substitutivo 02 ao Projeto de Lei Complementar do Legislativo nº
002/2019

Os Vereadores signatários, com base no art. 7º, inciso V, e art. 91, §1º, ambos do Regimento
Interno, apresentam Substitutivo 02 ao Projeto de Lei Complementar do Legislativo nº 002/2019, de
autoria do vereador João Pedro Albuquerque de Azevedo (PSDB), que passa a constar com a
seguinte redação:

“Ementa: Altera o Art. 222 do Código Tributário do Município de Carazinho, para a concessão de
benefícios fiscais a Microempresas e Microempresários Individuais

Art. 1º Ficam alterados o Art. 222 e o respectivo parágrafo único da Lei Complementar nº 110, de
28 de setembro de 2006 (Código Tributário do Município de Carazinho), que passam a conter a
seguinte redação:

“Art. 222. As Microempresas - ME e os Microempresários Individuais - MEI, devidamente
enquadrados como tal de acordo com a legislação vigente, terão a título de incentivo os seguintes
benefícios fiscais: 
a) para as Microempresas – ME, isenção nas taxas de licença para localização e exercício de
atividade e taxas de fiscalização de vigilância sanitária, no ano em que ocorrer a sua inscrição
municipal, e redução de 50% (cinquenta por cento) nas referidas taxas, a partir do exercício
subsequente;
b) para os Microempresários Individuais – MEI, isenção nas taxas de licença para localização e
exercício de atividade e de taxas de fiscalização de vigilância sanitária.
Parágrafo único. Os benefícios previstos no caput serão concedidos automaticamente, desde que
comprovado, a qualquer tempo, o enquadramento das empresas.”

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir do
primeiro dia do exercício subsequente, observado o prazo mínimo de noventa dias entre a sua
publicação e o início dos seus efeitos.”

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO SUBSTITUTIVO
O presente substitutivo busca ampliar o alcance do benefício pretendido no projeto original às
Microempresas e Microempresários Individuais, com a concessão de isenções e descontos nas
taxas municipais, modernizando nossa legislação tributária.



Sala Antônio Libório Bervian, em 23 de novembro de 2020.

Fábio Zanetti - PSDB / João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB
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