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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA

Carazinho, 05 de agosto de 2019.
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HornExcelentíssimo Senhor,

Ver. Daniel Weber
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n° 058/19

Senhor Presidente:
Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.° 058/19, que da 

nova redação, inclui e revoga dispositivos na Lei Complementar n°110/2006.
Exposição de Motivos:

O presente Projeto de Lei em questão visa adequar a Legislação Municipal para 
atender as recomendações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado, corrigindo distorções 

ou lacunas relativas à atual forma de trabalho.

No tocante ao Artigo 121, que trata do ITBI, a base de cálculo na arrematação, 
adjudicação ou remição de bens, deve corresponder ao valor efetivamente pago.

“A doutrina e a jurisprudência têm entendido que o valor venal do imóvel cor
responde ao valor da venda, ou seja, ao preço livremente fixado entre as partes 
e, na hipótese de aquisição em hasta pública ou leilão extrajudicial, ao valor da 
arrematação. Nesse sentido: Consoante a pacífica jurisprudência deste Tribu
nal Superior, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal cor
responde ao valor pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins 
de cálculo de ITBI. Precedentes.’ (STJ, Ag Rg no RESP 348.597/MG, Ministro 
Og Fernandes, 2a Turma, j. Em 10/03/2015)” (eDOC 1, p. 88)

Quanto á forma e prazos para pagamento do IPTU em cota única (Art. 108), a- 
tualmente fixados por Decreto Executivo, houve recomendação do TCE para que o percentual 
de desconto fosse previsto em lei, consoante Art. 97, inciso II do Código Tributário Nacional.

Relativamente ao Artigo 198, que trata da isenção da taxa de coleta de lixo, sugere-se a inclu
são dos incisos Vllf e IX, pois a isenção para estes imóveis trata-se de uma prática já consoli
dada.

Quanto aos imóveis avaliados em até 10.000 URMs, em sua maioria pertencen
tes à famílias em situação de vulnerabilidade social, a concessão da isenção tem por objetivo 
atender ao princípio da capacidade contributiva do cidadão. É uma questão de justiça social.
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Em relação aos boxes de garagem, que são unidades que possuem matrículas 

autónomas e não produzem lixo, a taxa já é devidamente paga pelos proprietários dos aparta
mentos, que é onde de fato são produzidos os resíduos. Por este motivo, a Administração en
tende ser indevida a cobrança de taxa de lixo para estes imóveis.

Vale ressaltar que anualmente o Executivo realiza a estimativa de renúncia de 

receita para conceder o benefício de isenção de taxa de coleta de lixo.

Ademais, sugere-se a revogação do inciso VI, pois entendemos que conflita com 
o §4° do Artigo 198, pois a isenção de IPTU e Taxa deve ser renovada a cada 02 anos, medi
ante avaliação da Administração Fazendária acerca da manutenção dos requisitos para obten
ção dos benefícios.

Atenciosamente.
Milton jschrmtz, 

’ Prefeito/
OD
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PROJETO DE LEI N°058 DE 05 DE AGOSTO DE 2019.

Dá nova redação, inclui e revoga dispositivos na Lei 
Complementar n°110/2006.

Art. 1o O artigo 121 da Lei Complementar n°110 de 28 de setembro de 2006, que 

aprova o Código Tributário do Município de Carazinho, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 121° A base de cálculo do imposto é o-valor venal dos imóveis ou dos 

direitos a ele relativos, no momento da estimativa efetuada pelo servidor ou comissão formalmente 

designados pela Administração Municipal para procedera avaliação.”{NR)

§2°...
§3°...
§4° Serão adotadas bases de cálculo diferenciadas, nos moldes ora postos, nos

seguintes casos:
a) na arrematação, na adjudicação e na remfção de bens imóveis, a base de. 

cálculo será o preço pago pelo adquirente, devidamente comprovado.”(NR)

Art. 2o Fica acrescentado o §3° no artigo 108, e os incisos VIII e IX ao artigo 198 da 

Lei Complementar n°110 de 28 de setembro de 2006, com a seguinte-redação:

“ Art. 108...

§1°...
§ 2o...
§ 3° Na concessão de desconto em razão do pagamento em parcela única do 

imposto, o percentual não poderá ser superior a 12%.
Art. 198...
Sobre a isenção de Taxa de Coleta de lixo:
VIII - Proprietários de um único imóvel no Município e que nele residam,

avaliados em até 10.000 URMs;
IX - Box de garagem”(NR)

Art. 3o Fica revogado o inciso VI do artigo 198 da Lei Complementar n°110 de 28 de

setembro de 2006.

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 05 de agosto de 2019. ••• .->lo i-:. vov
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