
( X ) Projeto de Lei Complementar Protocolo nº: 28855
Em: 02/12/2019 - 17:03:11

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Dispõe sobre a inclusão do §9º, e incisos I, II e III, no art. 138 da Lei
Complementar nº 110/2006, para fins de autorizar o Município de Ca

Ementa: Dispõe sobre a inclusão do §9º, e incisos I, II e III, no art. 138 da Lei Complementar nº
110/2006, para fins de autorizar o Município de Carazinho a isentar circos e parques de diversões
da cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), mediante contraprestação.

PROJETO DE LEI

Art. 1º. Inclui-se o §9º, e incisos I, II e III, no art. 138 da Lei Complementar nº 110/2006, que passa
a viger com a seguinte redação:

“Art. 138. [...]
§9º O Município de Carazinho fica autorizado a isentar circos e parques de diversões da cobrança
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) no Município de Carazinho, desde que:

I – No caso dos circos, realizem, no mínimo, um espetáculo gratuito para as pessoas cadastradas
no Bolsa Família e alunos de escolas públicas municipais, e um espetáculo em troca de alimentos
não perecíveis, que deverão ser encaminhados para a Secretaria de Assistência Social do
Município.   
   
II – No caso dos parques de diversão, realizem, no mínimo, um dia de atividades gratuitas, sendo
um turno destinado para as pessoas cadastradas no Bolsa Família e alunos de escolas públicas
municipais, e um turno com os ingressos devendo ser disponibilizados exclusivamente em troca de
alimentos não perecíveis, que deverão ser encaminhados para a Secretaria de Assistência Social
do Município.  
    
III – O Município poderá exigir que sejam realizados mais espetáculos ou atividades do que o
mínimo referido nos incisos anteriores, as quais deverão seguir o padrão das realizadas de forma
não gratuita. 

JUSTIFICATIVA: 

No Brasil, existem milhares de circos e parques de diversões, sendo que o público anual gira em



milhões de espectadores, majoritariamente as pessoas de baixa renda, pois os circos e parques
uma das poucas diversões acessíveis à população mais humilde.
Ademais, os circos e parques fazem parte da tradição cultural brasileira, uma vez que estes levam
entretenimento, cultura e inclusão social, principalmente às populações mencionadas.
Seguindo, é notório que a instituição da cobrança do ISSQN para os parques de diversões e circos
faz com que eles tenham sua renda substancialmente diminuída, mesmo sendo uma renda que não
tenha praticamente nenhum impacto na arrecadação do Município. 
Dessa forma, isentar os circos e parques que realizem atividades e espetáculos nos moldes
previstos no Projeto de Lei, visa trazer entretenimento, cultura e inclusão social à população
carazinhense, além de auxiliar minimamente os promotores desse tipo de eventos.

Sala Antônio Libório Bervian, em 02 de dezembro de 2019.

Daniel Weber - PP
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