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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA

Carazinho, 22 .de março de 2019.Of. n° 077/19-GPC

CAMARA fVUwICÍFAL 
OECA

Excelentíssimo Senhor,
Ver. Daniel Weber,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Proroco'o n" 
Hora-/V02^3

l 9 m. 2013

Encaminha Projeto de Lei Complementar n° 003/19

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei 
Complementar n° 003/19, desta data, que Inclui § 5o, § 6o, §7°, §8° e §9° ao Art. 140 da 

Lei Complementar n° 110/06.

Exposição de Motivos:

As sociedades uniprofissionais, ou seja, aquelas constituídas por 
profissionais da mesma categoria (somente médicos, somente advogados, somente 

contadores, somente engenheiros, etc.), que atuam exclusivamente em atividades 

sujeitas à responsabilidade técnica respectiva têm um tratamento tributário diferenciado, 
assegurado pelo § 3o do art. 9o do DL n° 406/1968, possuem a tributação de forma fixa, 

por profissional habilitado, conforme a legislação municipal, desimportando o 

faturamento/receita bruta da sociedade.

No entanto, se a sociedade atuar de forma empresarial, com aporte de 

capital, auxiliares técnicos que executam parte da atividade-fim, equipamentos que 

potencializam a atividade e o resultado (lucro), não pode ser tributada na forma do § 3o do 

art. 9o do DL n° 406/68. É o caso, por exemplo, da sociedade em que dois sócios são 

médicos, um é farmacêutico, um é administrador de empresas, um é economista e o 

outro advogado.

Da mesma forma é o caso das sociedades limitadas, que atuam sob a 

forma empresarial, com aporte de capital e que tampouco podem ser tributadas na forma 

do § 3o do art. 9o do DL n° 406/68. Nessa esteira, o entendimento acerca da matéria que 

prevalece no Superior Tribunal de Justiça - STJ é o de que, sendo uma sociedade
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limitada, o ISS é sempre variável, independentemente dos profissionais que a compõe, 

dada a forma empresarial de que se reveste esse tipo social. Vejamos a jurisprudência:

[...] No caso, a decisão objurgada colide com a orientação traçada por 
esta Corte de Justiça, cujo entendimento é no sentido de que, para a 
empresa ter direito ao benefício entabulado no art. 9o, §§ 1o e 3o, do 
Decreto-lei 406/68, deve, necessariamente, prestar serviço de forma 
uniprofissional, hipótese que não se coaduna com o regime da sociedade 
limitada, dado o caráter empresarial de que se reveste este tipo social [...] 
O STJ assentou o entendimento segundo o qual têm direito ao tratamento 
privilegiado do ISS as sociedades civis uniprofissionais, que têm por 
objeto a prestação de serviço especializado, com responsabilidade social 
e sem caráter empresarial, o que não é o caso dos autos. 2. As 
sociedades limitadas por cotas de responsabilidade inegavelmente possui 
caráter empresarial, o que as subtraem do benefício contido no art. 9o, § 
3o, do DL n° 406/68 [...] 4 (Grifou-se).

No mesmo sentido decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 

do Sul consignando ser inaplicável o tratamento diferenciado previsto no § 3o, tanto da Lei 

Municipal como do artigo 9o do Decreto-Lei n° 406/68, pelas seguintes razões:

[...] Sociedade médica que não faz jus à alíquota diferenciada 
estabelecida no artigo 9o, parágrafos 1o e 3o, do Decreto-Lei n°. 406/68, 
haja vista que a previsão contratual de distribuição de lucros e prejuízos 
proporcionalmente às quotas do capital social que detiverem, 
descaracterízando a pessoalidade que requer a legislação e evidenciando 
a existência de sociedade empresaríal.f...]

São as razões que fundamentam o envio do presente projeto, juntamente 
com solicitação à sua aprovação.

Atenciosamente,

Prefeitó
SEFAZ/DD
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 003, DE 22 DE MARÇO DE 2019.

Inclui § 5°, § 6°, §7°, §8° e§ 9° ao Art. 
140 da Lei Complementam0110/06.

Art. 1° Ficam inclusos § 5o, § 6o, § 7o, § 8o e § 9o ao Art. 140 da Lei 
Complementar n° 110/2006, que Aprova o Código Tributário do Município de Carazinho, 
com as seguintes redações:

“Art. 140...

§1°... §4°...

§ 5° Quando se tratar de prestação de serviços realizada por sociedade 

pluriprofissional, ou seja, com profissionais de diferentes categorias, 
independentemente de serem sócios, empregados habilitados ou não, para 

exercerem a atividade-fim, recolhem o ISSQN de forma variável.

§ 6° Quando se tratar de prestação de serviços realizada por sociedade 

limitada, o ISSQN é sempre variável, independentemente dos profissionais que a 

compõe, dada a forma empresarial de que se reveste esse tipo social.”

§ 7° As pessoas jurídicas enquadradas nos itens da lista de serviços, 
conforme parágrafo terceiro do art. 140 da Lei Complementar n°110/2006, prestados 

por sociedades, que comprovarem a realização de receitas de prestação de serviços 

oriunda do sistema Único de Saúde - SUS, ficarão sujeitas ao Imposto sobre Serviço 

de qualquer natureza sob a forma de alíquota fixa.

§ 8° Farão jus ao incentivo previsto no parágrafo sétimo deste artigo 

para o exercício seguinte, as empresas que atingirem o percentual de 70%(setenta 

por cento) de receita de prestação de serviços oriunda do Sistema Único de Saúde - 

SUS.

§ 9° As empresas ficarão obrigadas a comprovar até o dia 15 de julho de 

cada ano, por meio de documentos o percentual de 70% de receita de prestação de
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serviços oriunda do Sistema Unico de Saúde - SUS, referente ao exercício 

anterior.(NR)

Art. 2o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação 
exercendo seus efeitos a contar de Io de janeiro de 2020.

Gabinete do Prefeito, 22 de março de 2019.

Mil
iPrefeitp/

SEFAZ/DD
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CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AVISO
(Projeto de Lei Complementar 003/19)

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, de acordo com a 
legislação vigente, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que se encontra em tramitação o projeto de ler 
complementar n. 003, de 29 de março de 2019, de autoria do 
Executivo Municipal, o qual Inclui §5°, §6°, §7°, §8° e §9° ao Art. 
140 da Lei Complementar n° 110/06, ficando admitidas emendas 
populares no prazo de 15 (auinzel dias. Demais informações: 
Avenida Flores da Cunha, n. 799, na cidade de Carazinho - RS, 
de segunda a quinta-feira, no horário das 08h às 11h45min e 
13h30min às 17h, e na sexta-feira, das 08h às 11h45min. 
Telefone (54) 3330-2322. Site www.camaracrz.rs.QOv.br.

arçd de 2019.
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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
71/2019

Matéria: PLC 003/2019
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL DIREITO 
TRIBUTÁRIO. PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR. INICIATIVA DO PREFEITO 
MUNICIPAL. COBRANÇA VARIÁVEL DO ISSQN 
PARA SOCIEDADES PLURIPROFISSIONAIS E 
SOCIEDADES LIMITADAS E PREVISÃO DE 
ALÍQUOTA FIXA PARA EMPRESAS 
PRESTADORAS DE SERVIÇOS COM 70% DA 
RECEITA DERIVADA DO SUS. MATÉRIA JÁ 
ANALISADA NA OT N0 539/2018. 
CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS.
IRRELEVÂNCIA DA FORMA DE CONSTITUIÇÃO 
(PLURIPROFISSIONAL OU LIMITADA). 
RELEVÂNCIA DO CARÁTER PERSONALÍSSIMO 
OU EMPRESARIAL. PRESUNÇÕES LEGAIS 
QUE OCASIONAM INSEGURANÇA JURÍDICA. 
POSSÍVEL ONERAÇÃO DO ERÁRIO. 
PRECEDENTES DO STJ. RENÚNCIA DE 
RECEITA NÃO CARACTERIZADA. PRINCÍPIOS 
CONSTITUCIONAIS DA ANTERIORIDADE 
ANUAL E NONAGESIMAL OBSERVADOS. 
ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL COM RESSALVAS

#

Trata-se de pedido encaminhado pela Comissão Processante à 
Procuradoria Legislativa desta Casa, para que seja emitida orientação técnica, em seus 
aspectos constitucionais e legais, acerca do projeto de lei complementar n. 003, de 22 de 
março de 2019, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que Inclui os §§ 5o, 6o, 7o, 8o e 9o 
ao art. 140 óa Lei Complementar n. 110/2006.

+
Os motivos foram devidamente apresentados.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

O projeto de lei complementar dispõe que as sociedades 
pluriprofissionais e as sociedades limitadas devem recolher o ISSQN sempre de forma 
variável. Menciona, por outro lado, que a alíquota do ISSQN será fixa para as sociedades 
em que 70% das receitas decorrerem da prestação de serviços vinculados ao SUS. 
Dispõe, por fim, que os seus efeitos surtirão a partir de 1o de janeiro de 2020.

Inicialmente, constata-se que a matéria já foi objeto de análise por 
parte deste Procurador quando da Orientação Técnica n.° 539/2018, cuja fundamentação 
merece ratificação, com a seguinte exceção.

A mesma ressalva feita, na ocasião, em relação às sociedades J 
pluriprofissionais - de que a constituição de uma sociedade por diferentes profissionais não y1 j
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gera, de per si, a cobrança do ISSQN de forma variável vale, com mais razão, em 
relação às sociedades limitadas, senão veja-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. ISS. ART. 9o., §§ 1o. E 3o. DO DECRETO-LEI 406/1968. 
EXISTÊNCIA DE CARÁTER EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE 
RECOLHIMENTO DO ISS SOBRE ALÍQUOTA FIXA. AGRAVO INTERNO DA 
CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência entende 
que o benefício da alíquota fixa do ISS somente é devido às sociedades uni ou 
pluriprofissionais que prestam serviço em caráter personalíssimo sem intuito 
empresarial (AgRg no REsp. 1.486.568/RS, Rei. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 
13.11 2014). 2 O que define uma sociedade como empresária ou simples é o 
seu objeto social, e não a forma societária. No caso de sociedades formadas 
por profissionais intelectuais, cujo objeto social é a exploração da respectiva 
profissão intelectual dos seus sócios, são, em regra, sociedade simples, uma vez 
que nelas faltará o requisito da organização dos fatores de produção, elemento 
próprio da sociedade empresária, como leciona a doutrina especializada, segundo 
anota o Professor ANDRÉ LUIZ SANTA CRUZ RAMOS (Direito Empresaria). São 
Paulo: Método, 2017, p. 63). 3. O próprio Código Civil em seu art. 983 admite 
que uma sociedade simples se constitua como uma sociedade limitada. O 
fato de ela usar esse tipo societário, pois, não a descaracteriza como 
sociedade simples se o seu objeto, repita-se, não for empresarial. 4. Todavia, 
no caso, muito embora se trate de uma sociedade simples que tem por objeto 
social a prestação de serviços de auditoria contábil e demais serviços inerentes à 
profissão de contador, não se pode deixar de observar os documentos trazidos 
pelo Agravada, em que se constata ser uma rede global que emprega cerca de 
4100 profissionais por todo o mundo. Dessa forma, não há como afastar a 
existência do requisito da organização dos fatores de produção, com intuito 
empresarial. 5. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (Aglnt 

AREsp 1226637/SP, Rei. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 07/11/2018)
no

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. ISSQN. ART. 9o, § 3o, DO DECRETO-LEI N. 406/68. 
SOCIEDADE LIMITADA. PESSOALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 
AUSÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO DOS FATORES DE PRODUÇÃO. CARÁTER 
EMPRESARIAL AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECOLHIMENTO 
POR ALÍQUOTA FIXA. POSSIBILIDADE. I - O Tribunal de origem concluiu, após a 
análise do conjunto probatório dos autos, que apesar da Agravante ser 
constituída na forma de sociedade limitada, não há organização dos fatores 
de produção e impessoalidade na prestação do serviço, o que afasta o 
caráter empresarial e permite a aplicação da alíquota fixa do ISSQN, prevista 
no art. 9o, § 3o, do Decreto-Lei n. 406/68. II - Agravo Regimental provido para 
conhecer do Agravo e negar provimento ao Recurso Especial do Município de 
Manaus. (AgRg no AREsp 519.194/AM, Rei. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rei. pi 
Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
09/06/2015, DJe 13/08/2015)

Perceba, pois, que o fato de se tratar de sociedade limitada ou 
pluriprofissional não afasta a aplicação da alíquota fixa do ISSQN, prevista no art. 9o, § 3o, 
do Decreto-Lei n. 406/68, se os serviços forem prestados em caráter personalíssimo e 
não empresarial. Portanto, a presunção iurís et de iure prevista na proposição em exame, 
tanto para as sociedades pluriprofissionais, quanto para as sociedades limitadas, gera 
insegurança jurídica capaz de onerar, até mesmo, o erário, com ações, por exemplo, de 
repetição de indébito.
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Já quanto à previsão de alíquota fixa do 1SSQN para empresas que 
comprovem que 70% de sua receita seja oriunda do SUS, trata-se de política fiscal, com 
amplo grau de discricionariedade, a cargo exclusivo dos agentes políticos do Município 
(Prefeito e Vereadores).

De mais a mais, tendo em vista que no Município de Carazinho 
sequer incide o 1SSQN em relação aos serviços de saúde, não há que se falar em possível 
renúncia de receita, com a previsão de cobrança mediante alíquota fixa do ISSQN, a ponto 
de atrair as regras do art. 14 da Lei Complementar n. 101/2000.

A minuta, ademais, respeita os princípios constitucionais da 
anterioridade anual e nonagesimal, já que seus efeitos incidirão apenas em 1o de janeiro 
de 2020.

POR TAIS RAZÕES e sem mais delongas, valendo-se da 
fundamentação constante na OT n. 539/2018, que segue anexa, opina-se pela viabilidade 
técnico-jurídica do PLC n. 003/2019, com a ressalva de que a jurisprudência reconhece 
incidir o art. 9o, § 3o, do Decreto-Lei n. 406/68 às sociedades pluriprofissionais e 
sociedades limitadas prestadoras de serviços em caráter personalíssimo, circunstância 
esta que, futuramente, poderá onerar o erário.

Cabe lembrar, por fim, que, por se tratar de projeto de lei 
complementar, deve-se oportunizar emenda de iniciativa popular, num prazo de 15 dias, e 
sua aprovação plenária exige a maioria absoluta dos vereadores1.

É a fundamentação.
É a conclusão, salvo melhor juízo.

CARAZINHO (RS), 02 de abril de 2019.

LUÍS FERNANDO BOURSCHEID
Procurador do Boder Legislativo 
Matrícula 5002C DAB/RS 93.542

1 (LOM): Art. 28. Serão objeto de lei complementar; 1
I - Código de Obras;
II - Código de Posturas; \
III - Código de Loteamento;
IV - Código Tributário;
V - Plano Diretor de Desenvolvimento;
VI - Regime Jurídico dos Servidores Municipais;
VII - Sistema Municipal de Ensino;
VIII - Lei instituidora da guarda municipal;
IX - demais leis que codifiquem ou sistematizem normas e princípios relacionados com determinada matéria.
§ Io Os Projetos de Lei Complementar serão examinados pela Comissão de Justiça e Finanças da Câmara de 
Vereadores.§ 2o As emendas de iniciativa popular deverão ser apresentadas no prazo de quinze dias, a partir 
da publicação dos projetos.
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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
539/2018

Matéria: PLC 009/2018 
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E 
TRIBUTÁRIO. PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR. AUTORIA DO 
PREFEITO MUNICIPAL. INSTITUI ÀS 
SOCIEDADES PLURÍPROFÍSSIONAIS E 
LIMITADAS O REGIME DE TRIBUTAÇÃO 
DO ISSQN DE FORMA VARIÁVEL 
INTELIGÊNCIA DO §3° DO ART. 9o DO

406/1968.
JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA DO STJ. 
DISTINÇÃO ENTRE SOCIEDADES 
PLURÍPROFÍSSIONAIS DE CARÁTER 
PERSONALÍSSIMO E DE CARÁTER 
EMPRESARIAL. INCOMPATIBILIDADE DO 
REGIME PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO ÀS 
SOCIEDADES LIMITADAS. PROPOSTA 
EM PARTE VIÁVEL ORIENTAÇÃO 
FAVORÁVEL COM RESSALVAS

CU|Jo| si

DECRETO-LEI N°

Trata-se de pedido encaminhado pela Comissão 
Processante à Procuradoria Legislativa desta Casa, para que seja emitida 
orientação técnica, em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do 
Projeto de Lei Complementar n° 009, de 12 de setembro de 2018, de autoria do 
Chefe do Poder Executivo, que incluis os §§ 5o e 6o ao art. 140 da Lei 
Complementar n° 110/2006.

Os motivos foram devidamente apresentados.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

O projeto de lei acresce os §§ 5o e 6o ao art. 140 da Lei 
Complementar n° 110/2006, a fim de que as sociedades pluriprofissionais e as 
sociedades limitadas recolham o ISSQN de forma variável e não fixa, como 
consta no §3° do art. 9o do Decreto-Lei n° 406/68. Aduz, por fim, que seus 
efeitos surtirão a partir de 1o de janeiro de 2019.

AA

Segundo a justificativa:
/

As sociedades uniprofissionais, ou seja, aquelas constituídas por 
profissionais da mesma categoria (somente médicos, somente advogados. i,'
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Somente contadores, somente engenheiros, etc), que atuam exclusivamente 
em atividades sujeitas à responsabilidade técnica respectiva têm um 
tratamento tributária diferenciado, assegurado pelo S 3o do art. 9" do DL n0 
40611968, possuem a tributação de forma fixa, por profissional habilitado, 
conforme a legislação municipal, desimportando o faturamento/receita bruta 
da sociedade. No entanto, se a sociedade atuar de forma empresarial, com 
aporte de capital, auxiliares técnicos que executam parte da atividade-fim, 
equipamentos que potencializam a atividade e o resultado (lucro), não pode 
ser tributada na forma do §3° do art. 9" do DL na 406/68. É O caso, por 
exemplo, da sociedade em que dois sócios são médicos, um é farmacêutico, 
um é administrador de empresas, um é economista e o outro advogado. Da 
mesma forma é o caso das sociedades limitadas, que atuam sob a forma 
empresarial, com aporte de capital e que tampouco podem ser tributadas na 
forma do §3° do art. 9" do DL n° 406/68. Nessa esteira, o entendimento 
acerca da matéria que prevalece no Superior Tribunal de Justiça - STJ é o de 
que, sendo uma sociedade limitada, o ISS é sempre variável, 
independentemente dos profissionais que a compõe, dada a fornia 
empresarial de que se reveste esse tipo social.

Preiiminarmente.

A competência material é do Município de Carazinho, por 
haver nítido interesse local1, e a iniciativa legislativa é concorrente entre 
Prefeito Municipal e vereadores (matéria tributária2).

i (CRFB): Art. 30 Compete aos Municípios:
1 - legislar sobre assuntos de interesse local;
2 (STF): O tema já foi enfrentado em diversos julgados do STF e a jurisprudência da Corte é 
uníssona em negar a exigência de reserva de iniciativa em matéria tributária, ainda que se 
cuide de lei que vise à minoração ou revogação de tributo. As leis em matéria tributária 
enquadram-se na regra de iniciativa geral, que autoriza a qualquer parlamentar - deputado 
federal ou senador - apresentar projeto de lei cujo conteúdo consista em instituir, modificar ou 
revogar tributo. (...) Nâo há, no texto constitucional em vigor, qualquer mandamento que 
determine a iniciativa exclusiva do chefe do Executivo quanto aos tributos. Não se aplica à 
matéria nenhuma das alíneas do inciso II do § 1o do art. 61, tampouco a previsão do art. 165. 
Como já decidiu diversas vezes este Tribunal, a regra do art. 61, § 1o, II, b, concerne tão 
somente aos Territórios. A norma não reserva à iniciativa privativa do presidente da República 
toda e qualquer lei que cuide de tributos, senão apenas a matéria tributária dos Territórios. 
Também não incide, na espécie, o art. 165 da CF, uma vez que a restrição nele prevista limita- 
se às leis orçamentárias plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentáría 
anual e não alcança os diplomas que aumentem ou reduzam exações fiscais. Ainda que 
acarretem diminuição das receitas arrecadadas, as leis que concedem benefícios fiscais tais 
como isenções, remissões, redução de base de cálculo ou aliquota não podem ser 
enquadradas entre as leis orçamentárias a que se referem o art. 165 da CF. [ARE 743.480 RG 
voto do rei. min. Gilmar Mendes, j. 10-10-2013, P, DJEde 20-11-2013, Tema 682.
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O instrumento utilizado, da mesma forma, encontra-se 
certo, já que se trata de matéria que deve ser, necessariamente, veiculada por 
meio de projeto de lei complementar, devendo, inclusive, serem permitidas 
emendas populares no prazo de 15 dias3.________________

No mérito.

A proposta de lei complementar tem por intuito fazer com 
que as sociedades pluriprofissionais e as sociedades limitadas recolham o 
ISSQN de forma variável e não em valor fixo.

Entende-se por sociedades pluriprofissionais aquelas formadas 
por profissionais que não tenham a mesma formação. Como exemplo, pode-se citar as 
sociedades formadas por médicos e psicólogos e as formadas por contadores e 
advogados. Em sentido diverso, logicamente, tem-se o conceito de sociedades 
uniprofissionais.

Quanto ao regime de tributação do ISSQN, o §3° do art. 
9o do Decreto-Lei n° 406/1968 prevê um tratamento privilegiado a certas 
sociedades (cobrança por profissional habilitado), senão veja-se:

Art 9o A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.
§ Io Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho 
pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado, por meio de 
alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros 
fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de 
remuneração do próprio trabalho.
[...]
§ 3o Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 
91 e 92 da lista anexa forem prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas 
ao imposto na forma do § 1o, calculado em relação a cada profissional

3 (LOM): Art. 28 - Serão objeto de lei complementar:
I - Código de Obras;
II - Código de Posturas;
ill - Código de Loteamento;
IV - Código Tributário;
V - Plano Diretor de Desenvolvimento;
VI - Regime Jurídico dos Servidores Municipais;
VII - Sistema Municipal de Ensino;
VIII - Lei instituidora da guarda municipal;
IX - demais leis que codifiquem ou sistematizem normas e princípios relacionados com 
determinada matéria.
§ 1o - Os Projetos de Lei Complementar serão examinados pela Comissão de Justiça e 
Finanças da Câmara de Vereadores.
§ 2o - As emendas de iniciativa popular deverão ser apresentadas no prazo de quinze dias, a 
partir da publicação dos projetos.

A
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habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviços em nome da 
sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei 
aplicável. (Redação dada pela Lei Complementar n° 56. de 1957^
[...]

A interpretação uníssona conferida pelo Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) a esse dispositivo, por sua vez, é no sentido de que, tanto as 
sociedades uniprofissionais, quanto as sociedades pluriprofissionais, fazem jus 
ao regime privilegiado de tributação previsto no §3° do art. 9o do Decreto-Lei n° 
406/1968, desde que prestem seus serviços em caráter personalíssimo, sem 
caráter empresarial.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISS. ART. 9o., §§ 1o. E 3o. DO 
DECRETO-LEI 406/1968. EXISTÊNCIA DE CARÁTER EMPRESARIAL. 
IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DO ISS SOBRE ALÍQUOTA FIXA. 
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO 
DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DA CONTRIBUINTE A QUE SE 
NEGA PROVIMENTO. 1. É entendimento firmado por ambas as Turmas 
que compõem a 1a. Seção do STJ que o benefício da alíquota fixa do 
ISS somente é devido às sociedades uni ou pluriprofissionais que 
prestam serviço em caráter personalíssimo sem intuito empresarial. 
Precedentes: REsp. 1.512.652/RS, Rei. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA 
FILHO, DJe 30.3.2015; AgRg no REsp. 1.486.568/RS, Rei. Min. SÉRGIO 
KUKINA, DJe 13.11.2014; EDcl no AREsp. 425.635/PE, Rei. Min. 
HUMBERTO MARTINS, DJe 16.12.2013. 2. No caso dos autos, o Tribunal de 
origem, apreciando as provas apresentadas nos autos, reconheceu que se 
trata de sociedade civil por cotas de responsabilidade limitada e possui nitido 
caráter de empresa (fls. 420). E rever esse posicionamento, a fim de acolher 
a pretensão recursal, dependeria de revisão do acervo fático-probatório dos 
autos, o que é vedado em sede de Recurso Especial. 3. Agravo Regimental 
da Contribuinte a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 550.311/SP, Rei. 
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
26/06/2018, DJe 02/08/2018)

TRIBUTÁRIO. ISS. ARTIGO 9°., PARÁGS. 1o. e 3°., DL 406/68. SOCIEDADE 
SIMPLES PLURIPROFISSIONAL DE ADVOGADOS E CONTADORES. 
INEXISTÊNCIA DE CARÁTER EMPRESARIAL. SERVIÇO PRESTADO DE 
FORMA PESSOAL. RECOLHIMENTO DO ISS SOBRE ALÍQUOTA FIXA. 
POSSIBILIDADE. 1. O que define uma sociedade como empresária ou 
simples é o seu objeto social. No caso de sociedades formadas por 
profissionais intelectuais cujo objeto social é a exploração da respective 
profissão intelectual dos seus sócios, são, em regra, sociedade simples, uma 
vez que nelas faltará o requisito da organização dos fatores de produção, 
elemento próprio da sociedade empresária: doutrina do Professor ANDRÉ 
LUIZ SANTA CRUZ RAMOS (Direito Empresarial Esquematizado, São Paulo, 
Método, 2014). 2. Ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção 
entendem que o benefício da alíquota fixa do ISS somente é devido às 
sociedades uni ou pluriprofissionais que prestam serviço em caráter 
personalíssimo sem intuito empresarial. Precedentes. 3. No caso,

/
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tratando-se de sociedade em que o objeto social é a prestação de serviços 
técnicos de consultoria e de assessoria, prestados diretamente pelos sócios, 
em que o profissional responde pessoalmente pelos serviços prestados, faz 
jus ao recolhimento do ISS na forma do art. 9o., parágs. Io. e 3o. do DL 
406/1968. 4. Recurso Especial provido para reconhecer o direito da 
recorrente ao recolhimento do ISS com base no art. 9o., parágs. 1o. e 3o. do 
DL 406/1968. Invertido os ônus sucumbencias. (REsp 1512652/RS, Rei. 
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado 
17/03/2015, DJe 30/03/2015)

em

Incorreta, portanto, a presunção feita pela minuta de lei 
complementar de que o simples fato de se tratar de sociedade pluriprofissional 
afasta o regime de tributação simplificado. Como se viu, a diferenciação de 
regimes leva em conta o caráter personalíssimo da atividade, que não deve 
possuir natureza empresarial.

Sobre o tema, leciona ANDRÉ LUIZ SANTA CRUZ
RAMOS:

O que define uma sociedade como empresária ou simples é o seu objeto 
social. No caso de sociedades formadas por profissionais intelectuais cujo 
objeto social é a exploração da respectiva profissão intelectual dos seus 
sócios, são, em regra, sociedade- simples, uma vez que nelas faltará o 
requisito da organização dos fatores de produção, elemento próprio da 
sociedade empresária {in Direito Empresarial Esquematizado, São Paulo, 
Método, 2014).

Já em relação às sociedades limitadas, o STJ, de fato, 
entende ser incompatível com as mesmas o regime simplificado de tributação 
previsto no §3° do art. 9o do Decreto-Lei n° 406/1968, a saber:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISSQN. RECOLHIMENTO EM 
ALÍQUOTA FIXA. ART. 9o, § 3o, DO DECRETO-LEI 406/68. PESSOA 
JURÍDICA QUE ASSUME, CONTRATUALMENTE, A FORMA SOCIETÁRIA 
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. CARÁTER EMPRESARIAL. 
IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME TRIBUTÁRIO 
DIFERENCIADO DO ISSQN. PRECEDENTES DO STJ. REVISÃO DE 
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO. SÚMULA 5/STJ. AGRAVO 
REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Segundo iterativa jurisprudência deste 
STJ, a pessoa jurídica que assume, em contrato social, a forma 
societária de responsabilidade limitada, não faz jus ao recolhimento de 
ISSQN em alíquota fixa (art. 9°, § 3°, do Decreto-lei 406/68), uma vez que 
revela natureza de sociedade empresarial. Precedentes (STJ, AgRg no 
AREsp 352.877/ES, Rei. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 
DJe de 25/09/2013; STJ, AgRg no REsp 1.366.322/SP, Rei. Ministro 
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/05/2013). II. Na 
forma da pacífica jurisprudência do STJ, "incontroverso que a contribuinte 
constituiu-se como limitada, como se verifica pela simples leitura de sua 
denominação - CTO, Clínica de Traumatologia e Ortopedia Ltda. -, o que é 
facultado às sociedades simples. Hipótese em que ela está subordinada às 
características próprias do tipo societário adotado, consoante previsão do art.
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983 do CC. A tributação fixa do ISS somente é deferida às sociedades em 
que há responsabilidade pessoal do sócio, nos termos do art. 9o, § 3o, do DL 
406/1968, o que é incompatível com o tipo societário das limitadas" (STJ, 

. EDcl no AREsp 475.403/SP, Rei. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA, DJe de 18/06/2014). III. Impossível o reexame de cláusula 
contratual, em sede de Recurso Especial, ante a vedação estatuída na 
Súmula 5/STJ. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 
1259145/PR, Rei. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 01/09/2015, DJe 15/09/2015)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISSQN. RECOLHIMENTO EM 
ALÍQUOTA FIXA. ART. 9o, § 3o, DO DECRETO-LEI 406/68. PESSOA 
JURÍDICA QUE ASSUME, CONTRATUALMENTE, A FORMA SOCIETÁRIA 
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. CARÁTER EMPRESARIAL. 
IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME TRIBUTÁRIO 
DIFERENCIADO DO ISSQN. PRECEDENTES DO STJ. NEGATIVA DE 
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA 
TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL 
IMPROVIDO. I. Segundo iterativa jurisprudência deste STJ, a pessoa 
jurídica que assume, em contrato social, a forma societária de 
responsabilidade limitada, não faz jus ao recolhimento de ISSQN em 
alíquota fixa (art. 96, § 3o, do Decreto-lei 406/68), uma vez que revela 
natureza de sociedade empresarial. Precedentes (STJ, AgRg no AREsp 
352.877/ES, Rei. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 
25/09/2013; STJ, AgRg no REsp 1.366.322/SP, Rei. Ministro HUMBERTO 
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/05/2013). II. Na forma da pacífica 
jurisprudência do STJ, "incontroverso que a contribuinte constituiu-se como 
limitada, como se verifica pela simples leitura de sua denominação - CTO, 
Clínica de Traumatologia e Ortopedia Ltda. o que é facultado às sociedades 
simples. Hipótese em que ela está subordinada às características próprias do 
tipo societário adotado, consoante previsão do art. 983 do CC. A tributação 
fixa do ISS somente é deferida às sociedades em que há responsabilidade 
pessoal do sócio, nos termos do art. 9o, § 3o, do DL 406/1968, o que é 
incompatível com o tipo societário das limitadas" (STJ, EDcl no AREsp 
475.403/SP, Re!. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 
18/06/2014). III. Desnecessidade de produção de prova oral, porquanto o 
exame do contrato social da pessoa jurídica é suficiente para demonstrar, ou 
não, sua natureza empresarial. IV. Não é omisso acórdão que indefere 
pedido de produção de prova considerada inócua para o desate da 
controvérsia. V. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 655.731/MG, 
Rei. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
16/04/2015, DJe 24/04/2015)

Como se percebe, realmente o Tribunal da Cidadania não 
tem admitido a tributação privilegiada do ISS às sociedades limitadas, por 
considerar que as mesmas possuem nítida natureza empresarial; estando 
correto, portanto, nesse ponto, o projeto apresentado.

Quanto à previsão de que os efeitos surtirão a partir de 1o 
de janeiro de 2019, cabe dizer que as normas infraconstitucionais se submetem 
ao princípio constitucional da irretroatividade, salvo situações excepcionadas
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pela própria Carta Magna, como, por exemplo, os casos de leis penais mais 
benéficas aos acusados4.

Além do mais, tratando-se de norma tributária prejudicial 
ao contribuinte, necessário se observar, além do princípio da irretroatividade, 
os princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal5, o que, 
felizmente, restou observado.

POR TAIS RAZÕES e sem mais delongas esta
Procuradoria Legislativa opina pela viabilidade técnico-jurídica do PLC n° 
009/2018, salvo em relação à previsão feita em relação às sociedades 
pluriprofissionais, conforme acima aduzido, lembrando, ainda, que, por se tratar
de projeto de lei complementar, deve ser oportunizada emendas populares por
15 dias e que o quórum de aprovação exige a maioria absoluta dos vereadores
(sete votos).

É a fundamentação.
É a conclusão, salvo melhor juízo.

CARAZINHO (RS), 02 de outubro de 2018.

LUÍS FERNANDO BOIÍIRSCHEID 
Procurador do Pode iLegislativo 

íçula 50020Mai
O- í/RS 93.542

4 'https://dirlevdacunhaiunior.iusbrasif.com.br/artiqos/198257Q86/distincao-entreA/oatividade-
maxima-media-e-minima. Acessado em r/10/2018.
5 (CRFB): Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, 
proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, 
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;
lil - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver 
instituído ou aumentado;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou;
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou, observado o disposto na alínea b; (Incluído pela Emenda Constitucional n° 42. de 
19.12.20031
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Porto Alegre, 26 de abril de 2019.

Orientação Técnica IGAM ns 17.153/2019.

A Camara Municipal de Carazinho, requer que esta Consultoria se manifeste sobre 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 003, de 22 de março de 2019, que "inclui § 58, § 65, § V, § 89 e§ 92 
ao art. 140 da Lei Complementar n° 110/06", nos seguintes termos:

I.

"Solicitamos a análise da exposição de motivos do projeto em anexo, juntar 
jurisprudência e se possível inteiro teor de acórdão que considere bastante 
elucidativo a cerca do tema."

De início, há se dizer, o tema tem sido alvo de acaloradas discussões doutrinárias e alvo 
de um sem número de ações judiciais que, em provocando o Poder Judiciário, tem sido o pano de fundo 
para uma produção jurisprudência! bastante significativa.

M.

Através do referido PLC 003, pretende o Município de Carazinho enquadrar na 
incidência de alíquota variável do ISS as empresas pluriprofissionais ou, dito de outra forma, as 
empresas de profissionais que se utilizem de várias outras categorias laborais de apoio para a prestação 
de seus serviços.

III.

O deslinde da questão passa, necessariamente, pela definição precisa de sociedade 
empresária e sociedade civil. O antigo Código Civil de 1916 não contemplava, de forma expressa, esta 
definição. Cabia à doutrina o seu delineamento. Neste sentido, FÁBIO ULHOA COELHO [in Manual de 
direito comercial, 5â edição. São Paulo: Saraiva, 1994) lecionava que:

IV.

"A distinção entre sociedade civil e comercial não reside, como se poderia 
pensar, no intuito lucrativo. Embora seja de essência de qualquer sociedade 
comercial a persecução de lucros - inexiste sociedade comercial com fins 
filantrópicos ou pios - este é um critério insuficiente para destacá-la da 
sociedade civil. Isto porque também há sociedades civis com escopo lucrativo, 
tais as sociedades de advogados, as corretoras de imóveis, as cooperativas etc.

O que irá, de verdade, caracterizar uma pessoa jurídica de direito privado não 
estatal como sociedade civil ou comercia! será o seu objeto. O objeto social 
voltado para exploração de atividade civil confere a sociedade o caráter civil, 
enquanto a previsão de objeto social referente a atividade comercial 
caracterizará a sociedade como comercial.'

'A atividade de prestação de serviços, conforme assinalada anteriormente,

Rua dos Andradas, 1560, 18° andar - Galeria Malcon Centro - Porto Alegre - RS - 90026-900 
Fone: 51 3211.1527 - E-mail: iQam@iaam.com.br

Facebook: IGAM.institutogamma
Site: www.iaam.com.br
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encontra-se afastada do âmbito do direito comercial, pela teoria dos atos do 
comércio."

V. As profissões liberais têm sido mantidas na seara do Direito Civil, independentemente 
de que adotem um organograma e estrutura empresarial, fato que não altera o seu tratamento jurídico, 
porquanto, ainda que se sirvam de uma estrutura empresarial, têm sua atuação marcada e chancelada 
pela responsabilidade pessoal de seus sócios.

VI. Foi com o advento do novo Código Civil, a partir de 2002, que passamos a contar com 
uma definição legal do conceito de sociedade civil e de sociedade empresarial, tendo o seu art. 982 
estabelecido que:

"Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que 
tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a 
registro (art. 967); e simples, as demais."

De outra parte, o exercício de atividade própria de empresário mencionada, por sua vez, 
foi regulado pelo art. 966 do mesmo Código, que assim prescreve:
VII.

"Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade 
económica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços, 

Parágrafo único.Não se considera empresário puem exerce profissão 
intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de 
auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir 
elemento de empresa."

VIII. Dessa forma, o novo Estatuto Civil define a sociedade empresária como sendo aquela 
cuja atividade é estruturada com o objetivo de produzir bens e serviços, excetuada a atividade 
intelectual, não importando lhe ser próprio um perfil científico, literário ou artístico. Estabelece, ainda, 
que a atividade intelectual não pode ser descaracterízada pela utilização de auxiliares ou 
colaboradores e, só poderá ser tida como empresária se o exercício dessa profissão intelectual 
constituir elemento de empresa.

IX. Em parecer de sua lavra abordando a matéria em comento, KIYOSHI HARADA,
manifesta-se dessa forma:

"Sendo assim, segundo a lei de regência da matéria, ou seja, a lei civil, para a conceituação de 
uma sociedade empresária, deve ser analisada a natureza de sua atividade, esta não 
relacionada com a sua estrutura e sim com o seu conteúdo.

Adentrando no conteúdo das atividades da Consulente, verificamos que toda sua atividade 
desenvolve-se no plano intelectual, em uma relação que envolve somente as partes, quer
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seja, a Consulente e o tomador de seus serviços profissionais. Daí a prestação de serviços, 
assumir forma personalíssima, conforme a necessidade de cada cliente e sempre sob 
responsabilidade dos sócios da Consulente, ao contrário do que ocorre em uma sociedade 
empresária, de natureza estritamente mercantil, que possui suas atividades voltadas para o 
mercado em geral, cujos serviços prestados nâo possuem natureza pessoal." 
(/nhttp://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigoJd=6331)

X. A seu turno, a legislação pertinente ao regime de tributação por alíquota fixa do ISS, 
prevê no art. 146, III, a da Constituição Federal, competência privativa à Lei Complementar para 
'estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados 
nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuintes’;

Em consonância com o Texto Maior, o Decreto-Lei ns 406, de 31/12/1968, lei 
pacificamente tida como materialmente complementar, dispõe em seu art. 99, §§ Is e § 3S, ainda em 
plena vigência:

"Art. 92 A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.
§ Is Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho 
pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado, por meio de 
alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros 
fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de 
remuneração do próprio trabalho. (...)

§ 32 Quando os serviços a que se referem os itens 1(1], 4(2], 8[3], 25(4], 52[5], 
88(6], 89(7], 90(8], 91(9] e 92(10] da lista anexa forem prestados por 
sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na forma do § 12, calculado em 
relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste 
serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, 
nos termos da lei aplicável. (Redação dada pela LC n2 56, de 15-12-87)

Observe-se que na Exposição de Motivos do PL 003 em tela, o Sr. Prefeito Municipal desenvolve 
o seguinte raciocínio, que vem frontalmente de encontro aos argumentos doutrinários e 
jurisprudenciais até aqui expostos, in litteris:

XI.

"U)
No entanto, se a sociedade atuar de forma empresarial, com aporte de capital, 
auxiliares técnicos que executam parte da atividade-fim, equipamentos que 
potencializam a atividade e o resultado (lucro), não pode ser tributada na forma 
do § 32 do art. 9B do DL nB 406/68. É o caso, por exemplo, da sociedade em que 
dois sócios são médicos, um é farmacêutico, um é administrador de empresas, 
um é economista e o outro advogado.

XII. Referido raciocínio teve como desaguadouro no PLC em análise, o teor do § 59 que se
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pretende acrescentar ao art. 140 da Lei Complementar n0110/06, cuja redação vai abaixo,/n verbis:

"§ 5& Quando se tratar de prestação de serviço realizada por sociedade 
pluriprofissional, ou seja, com profissionais de diferentes categorias, 
independentemente de serem sócios, empregados habilitados ou não, para 
exercerem a atividade-fim, recolhem o ISSQN de forma variável."

É claro que beiraria a ingenuidade afirmar-se que não existe nenhum caso de sociedade, 
efetivamente empresarial, que se utilize do expediente de formatar-se como se sociedade de 
profissionais fosse, justamente para esquivar-se do alcance dessa ou daquela exigência tributária. Mas, 
diga-se, isto não é a regra e, por isso mesmo, não se pode legislar de modo amplo e geral, pois muitos 
estarão pagando indevidamente por outros, pouquíssimos, que se enquadrem como sociedades 
empresariais por excelência.

xm.

É o mesmo KIYOSHI HARADA antes citado que, abordando um caso de sociedade de 
profissionais, manifesta-se dessa maneira:
XIV.

"Logo, não tem menor sentido a alegação da Municipalidade de que a 
Consulente presta serviços de diversas modalidades, revelando estrutura 
empresarial, tão somente pela mesma possuir corpo técnico diversificado. 
Também não tem pertinência a alegação de que a Consulente possui estrutura 
incompatível com uma Sociedade de Profissionais pelo fato da mesma contar 
com 44 funcionários. A Municipalidade confunde, à toda evidência, a atividade- 
meio com a atividade-fim.

Com efeito, apesar de possuir em seu corpo técnico engenheiros e agentes de 
propriedade industrial, a Consulente não presta serviços de engenharia, Esses 
funcionários compõem o corpo técnico da Consulente, de forma a auxiliar os 
seus sócios na prestação de serviços jurídicos concernentes a propriedade 
industrial. A Consulente não presta serviços de engenharia. Essas atividades 
configuram meras atividades-meio para a consecução da finalidade última da 
Consulente.

(...)

Ora, o próprio magistrado, quando necessário, se utiliza de prova pericial 
técnica, seja ela grafotécnica, médica, contábil etc., a fim de corretamente 
exercer o seu mister, que é o de efetivar a prestação jurisdicional.

Nesse sentido também já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça 
em julgado a seguir transcrito, que encaixa como luva ao caso sob exame:

'EMENTA.TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL ALEGATIVA DE DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL ISS. DECRETO-LEI 406/68. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. 
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO-COMPROVADO. ACÓRDÃO FUNDADO NA 
PESSOALIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E NO CONTRATO SOCIAL DA 
RECORRIDA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N^S 5 E 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO 
CONHECIDO. 1. Ação ordinária com pedido de tutela antecipada proposta por 
PRONUCLEAR CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS EM MEDICINA NUCLEAR S/C
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LTDA. contra o MUNICÍPIO DE MACEIÓ/ em que se discute o direito ao 
pagamento do ISS através do regime fixo, por profissional que preste serviços 
em nome da sociedade, em detrimento do recolhimento sobre a receita e 
faturamento mensal da sociedade. A sentença julgou procedentes os pedidos, 
nos termos do Dl n2 406/68. Interposta apelação pelo réu, o UAL, negou-lhe 
provimento por entender que a apelada, apesar de se constituir formalmente 
como sociedade comercial, é considerada sociedade uniprofissional para 
efeito de tratamento tributário, assumindo característícas essencialmente 
civis, por ter em seu quadro sócios médicos que prestam seus serviços como 
profissionais autónomos, afastando, assim, o caráter mercantilista da 
instituição, servindo esta apenas para o atingimento dos fins que, 
isoladamente, não seria possível alcançar. No recurso especial apresentado 
pelo MUNICÍPIO DE MACEIÓ, alega-se dissídio jurisprudencial, em razão de o 
5TJ entender que, para o usufruto do benefício fiscal, é necessário que a 
sociedade não tenha caráter empresarial, devendo o sócio assumir a 
responsabilidade profissional individualmente. Contra-razões sustentando a 
incidência das Súmulas n^s 283/STF e 7/STJ. Aduz, ainda, que os médicos, 
mesmo nos atos realizados com o auxílio de técnicos, respondem civil e 
pessoalmente pelos danos porventura causados aor seus agentes e preoostos
(enfermeiras, auxiliares, etc.). Agravo de instrumento provido nesta Corte, 
determinando o processamento do recurso especial. 2. Não se conhece de 
recurso especial fincado no art. 105, III, "c", da CF/88, quando a alegada 
divergência jurisprudencial não é devidamente demonstrada, nos moldes em 
que exigida pelo parágrafo único do artigo 541 do CPC, c/c o art. 255 e seus §§, 
do RISTJ. 3. O acórdão recorrido deixa claro que a sociedade em questão 
presta serviços de forma pessoal, ainda que com a colaboração de auxiliares. 
fazendo jus, dessa forma, ao benefício concedido pelo § 32 do art. 9S do 
Decreto-Lei n8 406/68. Decisum lastreado nas provas e na interpretação de 
cláusulas constantes de contrato social, não competindo ao STJ contrariar tal 
afirmação, uma vez que a revisão de matéria de prova e a interpretação de 
cláusula contratual não são permitidas em sede de recurso especial, por 
esbarrar nos enunciados n8 5 e n8 7 da Súmula desta Corte. 4. Recurso Especial 
não conhecido.' (Resp n8 714094/AL, Rei. Min. José Delgado, DJ de 27-06-05, p. 
273).'

Quanto à alegação de que a estrutura da Consulente é incompatível com a de 
uma Sociedade de Profissionais, por contar essa com 44 funcionários, melhor 
sorte não assiste a Municipalidade de São Paulo, uma vez que tanto o Decreto- 
lei n8 406/68, como a lei municipal n8 10,423/87 nada dispõem nesse sentido.

A legislação tributária não incluiu o critério quantitativo de empregados para 
caracterização de uma sociedade profissional, mas apenas o objeto da 
prestação de serviços, em perfeita harmonia com o disposto na lei civil."

Não poderíamos, contudo, deixar de trazer à colação, ao finalizarmos a presente 
Orientação Técnica, recentíssima Decisão do STF, datada de 24/04/2019, no RE 940769, Relator o Min. 
EDSON FACHIM, cuja ementa assim está posta:

XV.

"Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 918 da repercussão geral, 
deu provimento ao recurso extraordinário, com a declaração incidental de

Rua dos Andradas, 1560. 18o andar - Galeria Malcon Centro - Porto Alegre - RS - 90026-900 
Fone: 51 3211.1527 - E-mail: iQam@ioam.com.br - Site: www.iQam.com.br 

Facebook: IGAM.institutogamma
5

mailto:iQam@ioam.com.br
http://www.iQam.com.br


,, Jf r*

?!9

inconstitucionalidade dos arts. 20, § 42, ll, da Lei Complementar 7/73, e 49, IV, 
§§ 3e e 4s, do Decreto 15.416/2006, ambos editados pelo Município de Porto 
Alegre, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. Em 
seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese: "É inconstitucional lei municipal 
que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de 
advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma 
estabelecida por lei nacional", vencido o Ministro Marco Aurélio. Falaram: pela 
recorrente, o Dr. Rafael Nichele; pelo recorrido, o Dr. Roberto Silva da Rocha, 
Procurador do Município de Porto Alegre; pelo omícus curiae Associação 
Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras - ABRASF, o Dr. 
Ricardo Almeida Ribeiro da Silva; pelo amicus curiae Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB, o Dr. Mattheus Reis e Montenegro; 
pelo amicus curiae Centro de Estudos das Sociedades de Advogados - CESA, o 
Dr. Gustavo Brigaglo; e, pela Procuradoria-Geral da República, o Dr. Humberto 
Jacques de Medeiros, Subprocurador-Geral da República. Ausentes, 
justificadamente, os Ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes e Roberto 
Barroso. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.04.2019." 
(Fonte:http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4909510)

XVII. DIANTE DE TODO O EXPOSTO, conclui-se ser inconstitucional a pretensão legislativa do 
Município de Carazinho, vazada no PLC 003/2019, não sendo viável sua tramitação de forma legítima, 
ante o que leciona a melhor doutrina e reafirmam os julgados dos tribunais superiores do País.

O IGAM permanece à disposição.

Remissões:
[Ij Médicos,inclusiveanálisesclínicas,eletricidademédica,radioterapia,ultra-sonografia^adiologia^omografiaecongêneres;
[2] Enfermeiros,obstetras,ortópticos,fonoaudiólogos,protéticos(prótesedentária);
[3] Médicos veterinários;
[41 Contabilidade,auditoria,guarda-livros,técnicosemcontabilidadeecongêneres;
[51 Agentes da propriedade industriai;
[6] Advogados;
[7] Engenheiros,arquitetos,urbanistas,agrónomos;
[8] Dentistas;
[9J Economistas;
[10] Psicólogos.

#
í

EDISON PIRES MACHADO 
OAB/RS ne 27.155

BRUNNO BOSSLE 
OAB/RS n? 92.802 
Supervisor de Processos
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAZINHO • RS

Carazinho, 30 dé-afefíFélè^iPÍPAL

Áçmj y—

OAE 050/19
Protocolo n 
Horn

Assunto:.Referente ao PLC 003/19.
3 0 A88. 7(119

Excelentíssimo Senhor Presidente:
Res.^
Ass.:,

Solícito que seja enviado ofício a Associação de Engenheiros e 
Arquitetos, OAB, Associação Médica e Entidades de classe, relacionadas a 
prestação de serviços, conforme solicitação da Comissão de Interesses Difusos e 
Coletivos, referente ao Projeto de Lei Complementar n° 003/19, que Inclui §5°, §6°, 
§7°, §8° e §9° ao Art. 140 da Lei Complementar n° 110/06, para que se manifestem 
referente a matéria.

Gilson Haubert 
Presidente da CIDC

A Sua Excelência o Senhor 
Daniel Weber
Câmara Municipal de Carazinho

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 ■ Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
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Rua: General Câmara, 70 - Sala N° 100 Térreo 
Fone: (54) 330-3083 - Carazinho - RS

Carazinho, 20 de maio de 2019.

CÂMARA MUNICIPAL 
DE C l wExcelentíssimo Senhor,'

Vereador Daniel Weber 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Prmocnlo o' 
Horn

l 1 KAM M

Res.;
Ass,:

Prezado Vereador

A Associação Médica de Carazinho, vem manifestar ao nobre Edil que 
os termos constantes do Projeto de Lei Complementar n° 003/19, condizem com o 
que foi previamente acordado em reunião na Câmara de Vereadores.

Portanto, não manifestamos posição contrária ao mesmo, embora 
protestemos contra mais um imposto que vem onerar mais ainda o contribuinte.

Atenciosamente
}

Dr. Carloá Roberto filuneroli
Presidente da Associação Médica de Carazinho

i*- ‘
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Carazinho/RS, 21 de maio de 2019.

CÂMARA MUNICIPAL '

DECTO^In
11 ka!0 m

Froiocolo n“ 
Horn

À Camera Municipal de Carazinho 
Av. Flores da Cunha, 799 
Carazinho/RS

UsCtCs

Assunto: Manifestação da Associação dos Contabilistas de Carazinho referente ao PLC N° 
9/2019.

A Associação dos Contabilistas de Carazinho, através de seu Presidente o Sr. Clóvis da 
Rocha, pelo ofício recebido em 07/05/2019 pertinente à manifestação desta Entidade à 
Comissão de Interesses Difusos e Coletivos, acerca do Projeto de Lei Complementar n° 03/2019 
que pretende incluir os parágrafos 5o, 6o, 8o e 9o ao Art. 140 da Lei Complementar N° 110/2006, 
vem esclarecer e compartilhar o que segue:

Nos últimos anos temos assistindo as Prefeituras uma série de interpretações, normas 
e dificuldades para impedir que as sociedades de profissionais paguem seu ISSQN através do 
procedimento por alíquotas fixas.

A discussão tem sido enorme com lavratura de autos de infração de valores elevados, 
discussões em processos administrativos e judiciais e, por incrível que parece, uma forte 
sustentação do judiciário estadual acerca destes entendimentos dados pelas prefeituras para 
exclusão desta modalidade de pagamento fiscal por parte das sociedades de profissionais (esta 
legitimação ocorria inclusive no âmbito do STJ).

Sucede que, no dia 24.04.2019, o Plenário do STF, julgando uma ação movida pela 
OAB/RS, enfrentou a matéria, mats precisamente sobre as regras criadas pela Prefeitura de 
Porto Alegre, e firmou posicionamento "... pela nulidade constitucional do inciso II, parágrafo 
4®, do artigo 20 da LC 7/73, e do inciso IV, parágrafos 3® e 4®, do artigo 49 do decreto municipal."

As disposições indicadas acima são aquelas onde a prefeitura introduziu, por sua lei 
municipal, impedimento que uma sociedade possa recolher seu ISSQN por alíquotas fixas caso 
a mesma tenha: caráter empresarial ou natureza comercial, tenha como sócio uma outra oessoa 
jurídica, possua filiais, em oue tenha usado uma outra pessoa jurídica (parceria comercial) para
prestação do seu trabalho ao cliente entre outras restrições.

Com base no posicionamento do STF fica a confirmação de que as prefeituras NÃO 
poderiam regulamentar aspectos de restrição ao pagamento do ISSQN por alíquotas fixas, de 
sociedade de profissionais, o qual encontra-se previsto desde 1968 através do definido no DL 
406. Tal matéria está reservada a regulamentação de uma Lei complementar fde caráter federal 
e não municipal).

Portanto, incabível esta casa dar seguimento a uma alteração na legislação impondo a 
cobrança do ISSQN com base no faturamento, alíquota variável, de sociedades de profissionais, 
onde houve inclusive posicionamento ressente do STF em ação da mesma natureza
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desqualificando o previsto do DL 406 de 1968. Abaixo segue transcrita a decisão do STF 
transcrita da página do próprio STF erhy24/04/2019.

ASSOCIAÇÃO DOS COfi 
Clóvi:

TAS DE CARAZINHO
Rod

Pr«idente

Lei municipal sobre regime de tributação de sociedades de advogados é inconstitucional

A matéria foi analisada no Recurso Extraordinário (RE) 940769, com repercussão geral 
reconhecida, e trata do recolhimento do ISS sob o regime de tributação fixa anual, estabelecida 
pelo Decreto-Lei 406/1968.

Em sessão extraordinária na manhã desta quarta-feira (24), o Plenário do Supremo Tribunal 
Federal (STF) assentou, por maioria, tese de que é inconstitucional lei municipal que estabelece 
impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa 
em bases anuais na forma estabelecida por lei nacional. A matéria foi analisada no Recurso 
Extraordinário (RE) 940769, com repercussão geral reconhecida.

No caso dos autos, a seccional do Rio Grande do Sul da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB- 
RS) ajuizou mandado de segurança coletivo contra o Fisco de Porto Alegre (RS) pedindo que as 
sociedades de advogados inscritas no município continuem a recolher o Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza (ISSQN) sob o regime de tributação fixa anual, estabelecida pelo Decreto- 
Lei 406/1968 (recepcionado pela Constituição de 1988 com status de lei complementar 
nacional).

Em primeira instância, foi concedido o pedido. O Tribunal Regional Federal da 4^ Região (TRF-4) 
deu provimento à apelação, por entender que a legislação municipal não extrapolou da lei 
complementar nacional, pois aquela apenas evitaria o abuso de direito do contribuinte em 
raríssimas hipóteses.

Segundo o TRF-4, a Lei Complementar (LC) 7/1973 e o Decreto 15.416/2006, ambos de Porto 
Alegre, que estabelecem a tributação do ISSQN pelo preço dos serviços para as sociedades de 
advogados, tem por escopo coibir excepcional hipótese de abuso de direito, "caso em que não 
há falar em justo receio a legitimar a concessão de mandado de segurança preventivo impetrado 
pela OAB-RS, em defesa das sociedades de advogados nela registradas, em regular 
funcionamento".

Relator

O relator do RE, ministro Edson Fachin, votou no sentido de restaurar a decisão da primeira 
instância e determinar que a administração tributária de Porto Alegre se abstenha de exigir o 
ISSQN de sociedades profissionais de advogados que atuem no município fora das hipóteses do 
artigo 99, parágrafos 19 e 3®, do Decreto-Lei 406/1968. De modo incidental, votou pela nulidade
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constitucional do inciso II, parágrafo 42, do artigo 20 da LC 7/73, e do inciso IV, parágrafos 3^ e 
42, do artigo 49 do decreto municipal.

Segundo o ministro, a jurisprudência do STF se firmou no sentido da recepção do Decreto-Lei 
406/1968 pela ordem constitucional vigente e, assim, pela prevalência do cálculo de imposto 
por meio de alíquotas fixas com base na natureza do serviço, não compreendendo a importância 
paga a título de remuneração do trabalho.

"À luz da jurisprudência do Supremo, a única consequência lógica é a necessidade de diploma
legal com mesmo status de lei complementar de índole nacional para fins de revogar ou dispor
de maneira diversa sobre tributação dos serviços desenvolvidos pelas sociedades de
profissionais em pauta. É incabível lei municipal que institui ISSQN dispor de modo divergente
sobre base de cálculo do tributo por ofensa direta à alínea 'a', inciso Ml. do artigo 146, da
Constituição Federar, afirmou.

O dispositivo prevê que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de 
legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e de suas espécies, bem como, 
em relação aos impostos discriminados na Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases 
de cálculo e contribuintes.

O voto foi seguido pelos ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, 
Ricardo Lewandowski e 0 presidente do STF, ministro Dias Toffoli.

Divergência

O ministro Marco Aurélio divergiu, dando provimento ao RE, por avaliar que as normas 
municipais não violaram o Decreto-Lei 406/1968. Segundo ele, o artigo 156 da Constituição 
Federal estabelece que compete aos municípios instituir impostos sobre serviços de qualquer 
natureza, não compreendidos no artigo 155, inciso II, definidos em lei complementar.

Esse último dispositivo prevê que compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as 
prestações se iniciem no exterior.

Fonte. Página do STF na internet em 24/04/2019.

J
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associação cowacwi e industrial de carazinho

Carazinho/RS, 28 de maio de 2019

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
VEREADOR DANIEL WEBER
MD PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 
N/CIDADE

câmara municipal ’

-----------
Protocolo 
Hora

0 3 JUH. 7H1J

Prezado Senhor,

A Associação Comercial e Industrial de Carazinho (ACIC), juntamente com as 

demais entidades de classe deste município abaixo identificadas, vem pelo presente 

manifestar à Vossa Excelência, no pronto atendimento do oficio que nos foi remetido, 

nossa posição sobre temática de especial relevância em discussão nesta casa, através do 

Projeto de Lei Complementar n.° 003/2019, que é motivo de preocupação na 

comunidade civil e empresarial.

Tomou-se conhecimento de que o Executivo Municipal encaminhou a esta 

Câmara Municipal de Vereadores, uma proposta de alteração legislativa relativa ao 

ISSQN, através do PLC 002/2019, onde propõe-se a alteração da forma de cálculo do 

referido imposto municipal, incidente sobre profissionais liberais constituídos em Pessoa 

Jurídica, o qual passaria a ter alíquotas variáveis calculadas sobre o faturamento, ao invés 

dos valores fixos atualmente previstos na legislação vigente.

#

No entendimento das entidades e instituições firmatárias NÃO HÁ COMO 

ACOLHER ESTA MUDANÇA, que, em última instância, implicará em um novo 

aumento de impostos, desta feita no âmbito municipal. Os profissionais e empresários 

Carazinhenses, assim como em todo o país, já pagam demasiadamente impostos, e muito 

pouco recebem em contrapartida do Poder Público. Temos uma das mais altas cargas 

tributárias do mundo e estamos entre os piores em questões como saúde, segurança 

pública, educação, agilidade, desburocratização, dentre outros indicadores.
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Os cidadãos já pagam demasiadamente caro para poder trabalhar regularmente, e 

não há mais espaço para aumento de impostos.
Qí

Espera-se que os governos, em todas as suas esferas adotem as medidas 

necessárias para encaminhar a solução dos seus problemas financeiros, mas devem fazer 

buscar soluções que não signifiquem majoração de tributos.

Entendemos que o amento de impostos é velha receita, que não funciona, que inibe 

o desenvolvimento, a instalação de novos empreendimentos e o crescimento dos que já 

existem. Esta medida já não cabe mais, mesmo porque os contribuintes estão sufocados 

pela carga tributária já existente. O caminho a seguir deve ser o do auxílio às empresas, 

aos profissionais liberais e aos empresários, e não a oneração maior de suas atividades.

É necessário fomentar a recuperação económica de nosso município e não 

prejudicá-la. O aumento de impostos é ação nefasta ao crescimento. Neste contexto 

solicitamos que NÃO SEJAM APROVADAS AS ALTERAÇÕES RELATIVAS AO 

1SSQN propostas pelo Executivo Municipal através do PLC 003/2019, cumprindo esta 

Casa Legislativa com o seu compromisso de tomar Carazinho um município próspero e 

competitivo, e não o contrário.

A Câmara de Vereadores precisa atuar fortemente nesse momento crítico, 

comprometida com o futuro e com a retomada do crescimento. As empresas, os 

empreendedores e a sociedade civil precisam de APOIO para reerguer e crescer, e não 

podem mais pagar uma conta histórica que deve ser enfrentada por outros meios, diversos 

do aumento de impostos.

Afora isso, lembramos à Vossa Excelência, que o parecer do IGAM é no 

sentido da inconstitucionalidade da proposta encaminhada, e no mesmo sentido já 

se pronunciou também o Supremo Tribunal Federal - STF, em recente julgamento 

de ação com repercussão geral (decisão que alcança todo e qualquer tipo de 

profissional liberal constituído sob forma de pessoa jurídica), movida pela OAB/RS 

(processo n. RE 940769), justamente contra a legislação do município de Porto 

Alegre que previa alíquotas variáveis para o ISSQN, como se pretende 

equivocamente implementar em Carazinho.



Ora, tudo o que o município não precisa no momento é de que, além do prejuízo 

que significa o fato de o imposto ser mais caro em nossa cidade, tenhamos aqui instaurada 

uma situação de incerteza jurídica, que resultará certamente em ações judiciais, 

questionamentos da legislação e, possivelmente, futuras condenações do município a 

restituir valores que venham a ser pagos ou à constituição de depósitos judiciais que, 

apesar de onerar quem aqui se estabelece, sequer poderão ser utilizados pela 

municipalidade.
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Pelo exposto, esperamos que os Srs. Vereadores compreendam a situação e não 

aprovem a proposta de mudança de legislação encaminhada, considerando a total 

inconstitucionalidade da matéria em comento.

Cientes de sua atenção e de que os seus compromissos com a comunidade e com 

o crescimento do município sejam observados nesta questão,

Cordialmente,

ÚE-VAILÀTTI SANDCASSIANO S'

Presidente da OAB - hibseção CarazinhoPresidente da AÒiC

4
CARLOS ROBERTO P; VANI FLORESVTLSON HENICKA

Vice-Presidente da Associação Médica de CarazinhoDelegado do CRS/RS

LUIZ DE CARLI

Presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Carazinho
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS

PARECER

Parecer n° 091/2019 
Projeto de Lei: PLC 003/19 
Autor: Executivo Municipal
Ementa: Inclui §5°, §6°, §7°, §8° e §9° ao Art. 140 da Lei Complementar n° 110/06.
Relator: Gilson Haubert

Relatório
1. A matéria em análise, de autoria do Executivo Municipal, tramita nesta Casa 

Legislativa, sob a forma de Projeto de Lei, tendo como objetivo a Ementa acima 
citada.

2. Atendendo às normas regimentais de tramitação que disciplinam a matéria, o 
referido PL está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja elaborado 
parecer sobre aspectos de ordem coletiva.

Voto do Relator

3. Favorável ao Projeto sobre viés de interesse coletivo, porém sugere-se a Comissão 
de Justiça e Finanças que atentem a orientação do IGAM referente a 
constitucionalidade.

4. Por tal razão, VOTA o Relator de acordo ao Projeto de Lei Complementar.
5. O Vereador Costa Votou de acordo.

Sala de Reuniões Antônjó/Libório Bervign, 29 de maio de 2019.

Vereador Gilson Haubert 
Presidente

Vereador §pfe Costa 
denteVi

Vereador João Pedro Albuquerque de Azevedo 
Secretário

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52www.camaracrz.rs.gov.br

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAZINHO-RS

OAE 071/19 Carazinho, 30 de maio de 2019
CAMARA 

DE CA/
MUívíCiPAl, ; 
JAZIWHn/

Proiocolo n" 
HoraAssunto: Referente ao PLC 003/19.

3 o m ?m
Excelentíssimo Senhor Presidente:

GuíJcRos.:

Solicito que seja enviado ofício ao Secretdrio^untcipeti-da-Pazenda^ 
Senhor Adroaldo De Carli, convidando para que compareça na reunião da 
Comissão de Justiça e Finanças, no dia 06 de junho de 2019, às 14 horas, para prestar 
esclarecimentos referente ao PLC 003/19 que Inclui §5°, §6°, §7°, §8^eJ9° ao Art J 40 
da Lei Complementar n° 110/06. //

/Gian Pedfoso 
Presidente da CJF

A Sua Excelência o Senhor 
Daniel Weber
Câmara Municipal de Carazinho !

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA

Of. n° 144/19-GPC Carazinho, 12 de junho de 2019.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Daniel Weber,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

CAMARA MUNICIPAL
DE m\wProtocolo n'

Retira Projeto de Lei Complementar n° 003/19.

Senhor Presidente:

Pelo presente, solicitamos a essa Egrégia Casa a retirada de tramitação 

do Projeto de Lei Complementar n° 003/19, que Inclui § 5o, § 6o, § 7o, § 8o e § 9o ao 

Art. 140 da Lei Complementar n° 110/06 para ajustes.

Atenciosamente,

:on'Schmitz 
Prefeito

MBS

www.carazinho.rs.gov.br 
Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro 

Telefone: (54) 3331-2699/e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br

http://www.carazinho.rs.gov.br
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