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Ao Senhor
FELIPE KUHN BRAUN
Presidente da Câmara de Vereadores
E ilustres integrantes do Poder Legislativo de
NOVO HAMBURGO - RS

H A M B U R G O I ADMINISTRAÇÃO

Novo Hamburgo, 13 de novembro de 2018

Assunto: ENCAMINHA PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Dirigimo-nos à presença de Vossas Senhorias com a finalidade de encaminhar-
lhes, buscando análise e a devida aprovação, o incluso Projeto de Lei Complementar que altera a
Lei Municipal n.o 1.031/2003, que consolida a legislação tributária municipal, instituindo o
código tributário do município consolidado, e dá outras providências.

• A presente proposta visa à alteração de dispositivos no código tributário do
município, tomando mais clara a interpretação de determinados artigos. A redação pertinente aos
critérios de apuração da base de cálculo do ISS incidente sobre a obra realizada e a
documentação a ser apresentada pelo dono do imóvel, responsável tributário, no momento da
liberação do habite-se foi alterada na presente proposta com um texto mais completa e com
critérios que permitem ao contribuinte e ao fisco obterem mais segurança e maior esclarecimento
acerca dos critérios de incidência do tributo.

• Corrige a redação que prevê o sistema de cálculo dos juros aplicados nos
parcelamentos de créditos tributários provenientes do impostos sobre serviços. A nova redação
altera do atual Sistema Francês de Amortização para o Sistema de Juros Simples. As leis de
parcelamento da dívida ativa já foram alteradas conforme parecer da Procuradoria da Câmara
Municipal Hamburguense.

• A alteração proposta também institui duas multas por infração. Uma por
deixar de entregar ou entregar em desacordo com o previsto na legislação tributária e outra por
instruir com elementos falsos o recém-criado Demonstrativo Mensal de Despesas - DMD.
Obrigação de natureza acessória que tem por finalidade facilitar a demonstração de despesas de
terceiros, que não integram a base de cálculo do ISS, das empresas sujeitas a comprovação de
tais desembolsos. Este demonstrativo visa facilitar as atividades das empresas que atuam na área
de comércio exterior, tendo em vista a dificuldade de incluírem, em campo específico da nota
fiscal de serviços eletrônica, as informações de suas despesas com terceiros, conforme relatado
pelos próprios contribuintes desta área. Frente a isto, estas multas previstas são necessárias para
tomar efetiva a entrega da referida obrigação mensal.
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• O Projeto de Lei Complementar ainda estabelece a previsão de emissão de
autos de infração mediante processamento eletrônico emitida através de certificação digital, bem
como a entrega destes documentos no domicílio tributário eletrônico (DTE) do contribuinte.
Estas práticas tomam-se necessárias frente aos avanços tecnológicos presentes e a necessidade
de tomar a entrega de notificações de auto de infrações mais efetiva e com menores custos à
municipalidade.

• Visando dirimir controvérsias e estabelecer mais segurança jurídica aos
operadores da legislação tributária, a proposta altera dispositivos que preveem o limite de valores
cuja compensação de créditos tributários poderá ser efetuada pelo contribuinte diretamente na
guia de pagamentos de ISS subsequentes, mediante homologação fiscal, e valores cujas
restituições serão precedidas de inspeção fiscal e homologação pela junta de recursos fiscais -
JRF. Estabelece, ainda, nova redação ao artigo 52 do CTM que trata da substituição tributária do
imposto sobre serviços de qualquer natureza no Município.

• Por fim, a proposta acresce dispositivos que estabelecem maiores garantias ao
crédito tributário e a fiscalização tributária municipal para o exercício de suas funções, essenciais
à arrecadação tributária municipal. Estabelece, ainda, um dispositivo interpretativo reforçando
que a contagem dos prazos previstos na Lei e na Legislação Tributária Municipal observará o
disposto no artigo 210 da Lei n.o 5.172, de 25/1 0/1966, CTN.

As alterações propostas buscam aprimorar o desempenho das atividades de
arrecadação e fiscalização dos tributos sob a égide da competência ativa do Município
Hamburguense, buscando, desta forma, exercer seu papel enquanto ente público municipal
gerador de bem-estar à população envolvida.

Visa também propiciar maior efetividade às atividades de fiscalização tributária
do município e facilitar determinadas atividades de serviço voltadas ao comércio exterior, cujas
despesas não integram a base de cálculo, após análise da fiscalização acerca das dificuldades
apresentadas por estes contribuintes.

Por todo o exposto, e na certeza de que a presente proposição alcançará integral
guarida nesta Egrégia Casa Legislativa, requer apreciação.

Subscrevemos o presente, reafirmando nossos votos de consideração e respeito.

Atenciosamente,
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JUSTIFICATIVA

Referente: Projeto de Lei Complementar que altera a Lei Municipal n.O1.031/2003, que
consolida a legislação tributária municipal, instituindo o código tributário do município
consolidado, e dá outras providências.

Art. 2°. Os artigos 31, 42, 46-A, 57, 58, 60, 73, 74,105,112,172,174,183, 18ge
209, todos da Lei Municipal nO1.031/2003, passam a viger com as seguintes alterações:

Alteração proposta:
"Art. 31 0 o. 00 00 •• o. 00' 00 o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••

9 4°. A isenção prevista nos incisos I e 11 deste artigo deverá ser requerida
anualmente, expressa e formalmente, por escrito, até o dia 31 de agosto e será
outorgada para o exercício seguinte ao da solicitação, fazendo o sujeito passivo prova
do preenchimento dos requisitos previstos." (NR)

Justificativa da alteração:
Alteração necessária para inserir o inciso 11 no parágrafo 4°, tendo em vista a
necessidade do requerente solicitar a isenção mediante requerimento anual e formal,
a fim de preencher os requisitos da isenção.

Redação atual:
Art. 31. Fica isento de pagamento do Imposto, bem como de contribuição de
melhoria o sujeito passivo tributário ou possuidor por natureza de acessão física,
como definido na Lei Civil, de um único imóvel (casa ou apartamento), utilizado
exclusivamente para sua residência, desde que preenchidos um dos seguintes
requisitos: (Redação dada pela Lei Complementar n° 2369/2011)

I - construído, quando não apartamento, sobre terreno não passível de divisão em
mais unidades autônomas, conforme localizaçãolzoneamento, e possua o proprietário
renda mensal até 650 URM's (Unidades de Referência Municipal); (Redação dada
pela Lei Complementar n° 3058/2017)

11- construído, quando não apartamento, sobre terreno não passível de divisão em
mais unidades autônomas, conforme localização/zoneamento, desde que comprove a
posse legal do imóvel, recolhendo os tributos incidentes regularmente, no mínimo há
30 (trina) anos (Redação dada pela Lei Complementar n° 2369/2011)

111 - sejam cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), e que
preencham os requisitos para a obtenção dos benefícios do Programa Bolsa Família.
(Redação dada pela Lei Complementar nO2369/2011)

94° A isenção prevista no inciso I deste artigo deverá ser requerida anualmente,
expressa e formalmente, por escrito, até o dia 31 de agosto e será outorgada para o
exercício seguinte ao da solicitação, fazendo o sujeito passivo prova do
preenchimento dos requisitos previstos. (Redação dada pela Lei Complementar nO
3058/2017)
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Inclusão proposta:
"Art. 42 .

S 9°-A. As sociedades de profissionais, previstas no S 90 deste artigo, quando
possuírem matriz e filiais no município, deverão centralizar um pagamento único de
ISS sobre todos os profissionais habilitados, sócios, empregados ou não, na unidade
matriz." (AC)

Justificativa da inclusão:
Atendendo a Jurisprudência do TJ-RS, esse dispositivo reforça no CTM a
necessidade das sociedades de profissionais, quando possuírem matriz e filial no
Município, centralizarem um único pagamento de ISS na matriz, evitando
pagamentos nas duas unidades.

Alteração proposta:
"Art. 46-A .

S 10. A base de cálculo será apurada mediante a multiplicação entre a metragem total
do projeto arquitetônico aprovado e o valor determinado, conforme a tabela
constante no Anexo VI, atribuindo-se os percentuais de 40% (quarenta por cento) a
título de mão de obra e de 60% (sessenta por cento) a título de materiais, para fins de
tributação. (NR)

S 2°. Quando o proprietário do imóvel acumular as funções de incorporador e
construtor, utilizando mão de obra de seus empregados, devidamente registrados e
vinculados à obra, deverá apresentar à fiscalização tributária os seguintes
documentos:

I - Registro da incorporação imobiliária firmada junto ao Cartório de Registro de
Imóveis;
II - Comprovação do registro de funcionários vinculados à obra - FGTS/INSS;
III - Livros contábeis e fiscais;
IV - Notas fiscais de serviços tornados/retidos;
V - Demais documentos que a fiscalização tributária entender necessários. (NR)

S 3o. A autoridade administrativa poderá rever os valores estimados, mediante regular
processo de fiscalização, a qualquer tempo." (AC)

Justificativa da alteração:
Alteração necessária para exclarecer melhor a forma de cálculo do ISS incidente no
momento da liberação do habite-se, sob responsabilidade do proprietário da obra,
bem corno listar os documentos que deverão ser entregues para análise do fiscal e
posterior cálculo do imposto e liberação do documento ao proprietário da construção.
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Redação atual:
Art. 46-A. Nos serviços de construção civil, previstos nos itens 7.02 e 7.05 do art. 40,
a apuração da base de cálculo, poderá ser arbitrada em valores não inferiores à tabela
constante no Anexo VI, inclusive para a liberação do Certificado de Habite-se, cujos
preços unitários serão atualizados, mensalmente, com base na Tabela de Custo
Unitário Básico - CUB da Construção Civil publicada pelo Sindicato da Indústria da
Construção Civil do Estado do Rio Grande do Sul- Sinduscon/RS.

S 1° A base de cálculo será apurada conforme a tabela constante no Anexo VI,
atribuindo-se os percentuais de 40%(quarenta por cento) a título de mão de obra e de
60%( sessenta por cento) a título de materiais, para fins de tributação.

S 2° A autoridade administrativa poderá rever os valores estimados, mediante regular
processo de fiscalização, a qualquer tempo. (Redação acrescida pela Lei nO
2055/2009)

Alteração proposta:
"Art. 57. Ressalvadas as hipóteses expressamente previstas nesta Lei, o recolhimento
do Imposto, a se efetuar junto às instituições bancárias, ocorrerá: (NR)

S 1° .

S 2°. No momento da liberação do Habite-se, o interessado deverá apresentar a
documentação fiscal exigida referente à prestação de serviços na execução da obra,
devendo o incorporador construtor atender ao disposto no art. 46-A, S 2°. (NR)

S 3°. Não havendo a apresentação dos documentos fiscais, conforme previsto no
parágrafo anterior, o proprietário da obra deverá recolher a totalidade do imposto
devido, conforme estabelecido no art. 46-A, S 1°. (AC)

S 4°. Independente dos critérios estabelecidos neste artigo, poderá a autoridade
administrativa, atendendo a peculiaridade de cada atividade e as conveniências do
Fisco e do sujeito passivo, adotar outras modalidades de recolhimento,
inclusive em caráter de substituição." (AC)

Justificativa da alteração:
Alteração necessária tendo em vista não existir mais a tesouraria da PMNH para
pagamentos do imposto, sendo os mesmos efetuados agora nas redes bancárias.
Também reforça a necessidade de entrega de documentos do proprietário da obra
para que o fiscal possa analisar o valor a recolher de ISS devido do momento da
liberação do habite-se, sob responsabilidade do proprietário da obra.

Redação atual:
Art. 57. Ressalvadas as hipóteses expressamente previstas nesta Lei, o recolhimento
do Imposto, a se efetuar na Tesouraria do Município ou entidades autorizadas,
ocorrerá:
I - anualmente, nas épocas, modalidades e proporcionalidade de pagamento fixadas
pelo Poder Executivo Municipal, nos casos das atividades referidas nos incisos I e II
do artigo 47 da presente Lei.
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II - Mensalmente, conforme dispuser o regulamento.
III - Dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, no caso em que o fato gerador das
atividades de diversões públicas que não tiverem caráter de permanência.

S 1° A liberação do Certificado de Habite-se está condicionada ao efetivo
recolhimento do ISSQN, relativo aos serviços prestados na construção civil,
devidamente visada pela autoridade administrativa.
I - Não havendo recolhimento do imposto, a base de cálculo poderá ser estimada
conforme o previsto no art. 46-A.
II - Havendo recolhimento inferior ao mínimo da tabela do Anexo VI, persistirá a
responsabilidade do sujeito passivo pelo remanescente.
III - Considera-se valor mínimo, para recolhimento do ISSQN, o montante apurado
mediante aplicação da tabela do Anexo VI. (Redação dada pela Lei nO2055/2009)

S 2° Independente dos critérios estabelecidos neste artigo, poderá a autoridade
administrativa, atendendo a peculiaridade de cada atividade e as conveniências do
Fisco e do sujeito passivo, adotar outras modalidades de recolhimento, inclusive em
caráter de substituição. (Redação dada pela Lei nO1733/2007)

Alteração proposta:
"Art. 58 .

S 6°. O parcelamento far-se-á com acréscimo de juros de 1% ao mês, calculados pelo
Sistema de Juros Simples, e atualização monetária das parcelas com base na
variação da Unidade de Referência Municipal- URM." (NR)

Justificativa da alteração:
Alteração para corrigir informação incorreta no CTM. O cálculo dos parcelamentos
são feitos com incidência de juros simples e não sistema francês de amortização, cfe
redação atual.

Redação atual:
S 6°. O parcelamento far-se-á com acréscimo de juros de 1% ao mês, calculados pelo
Sistema Francês de Amortização, e atualização monetária das parcelas com base na
variação da Unidade de Referência Municipal - URM.

/\Jteração e inclusão proposta:
"Art. 60. O sujeito passivo fica obrigado a manter, em cada um de seus
estabelecimentos sujeitos à inscrição ou escritório contábil devidamente registrado,
escrita contábil e fiscal destinadas ao registro de serviços prestados e tomados e às
demais operações. (NR)

S 1°. Quando a escrituração fiscal e/ou contábil for centralizada em uma unidade
matriz, a empresa filial estabelecida no município de Novo Hamburgo deverá manter
os registros somente com suas operações, separadas da matriz. (AC)

S 2°. No caso de a unidade matriz estar estabelecida em Novo Hamburgo, igualmente
deverá manter sua escrituração fiscal e/ou contábil separada das filiais estabelecidas
aqui e/ou em outros municípios. (AC)
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S 3°. Mediante decreto, o Executivo Municipal estabelecerá os modelos de
Declarações Mensais de Serviços, a forma, os prazos e as condições para sua entrega
junto à Prefeitura, podendo, ainda, dispor sobre dispensas ou a obrigatoriedade de
manutenção de determinadas declarações, tendo em vista a natureza do serviço ou
ramo de atividade do sujeito passivo. (AC)

S 4°. As microempresas terão tratamento diferenciado conforme regulamentação do
Poder Executivo." (AC)

Justificativa da alteração e inclusão:
Alteração se faz necessária para reforçar aos contribuintes a necessidade de separar
suas demonstrações contábeis e fiscais quando possuírem matriz e filial no
município, a fim de facilitar os trabalhos da fiscalização tributária municipal e
atender a legislação pertinente ao assunto.

Redação atual:
Art. 60. O sujeito passivo fica obrigado a manter, em cada um de seus
estabelecimentos sujeitos à inscrição ou escritório contábil devidamente registrado,
escrita fiscal destinada ao registro de serviços prestados.

I - Mediante decreto, o Executivo Municipal estabelecerá os modelos de Declarações
Mensais de Serviços, a forma, os prazos e as condições para sua entrega junto à
Prefeitura, podendo, ainda, dispor sobre dispensas ou a obrigatoriedade de
manutenção de determinadas declarações, tendo em vista a natureza do serviço ou
ramo de atividade do sujeito passivo. (Redação dada pela Lei Complementar n°
2228/2010)

II - As microempresas terão tratamento diferenciado conforme regulamentação do
Poder Executivo.

Alteração e inclusão proposta:
"Art. 73. Sempre que se alterar o nome, razão ou denominação social, a localização
ou, ainda, a natureza da atividade, deverá ser feita a devida comunicação à secretaria
responsável por efetivar o licenciamento, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias,
através da formulação de pedido de alteração ou encaminhamento de licenciamento
prévio, quando for o caso. (NR)

S 1°. Havendo apenas alteração de SOCIOS ou de capital social da empresa, a
comunicação poderá ser feita diretamente à Secretaria Municipal da Fazenda, dentro
do prazo de 60 (sessenta) dias, através da formulação de pedido de alteração. (NR)

S 2°. Na contagem do prazo, a que se refere este artigo e o parágrafo anterior, deverá
ser observado o disposto nos parágrafos 1° e 2° do art. 70. (NR)

S 3°. O não cumprimento do disposto neste artigo determinará a alteração de ofício."
(AC)
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Justificativa da alteração e inclusão:
Alteração necessária frente a mudanças no fluxo de atendimentos de alvará na
Prefeitura. As alterações de cadastro que necessitam novo licenciamento para alvará
precisam ser direcionadas na SEDEC, sendo que as demais permanecem na
SEMFAZ. Assim as alterações propostas visam corrigir e adequar a lei às mudanças.

Redação atual:
Sempre que se alterar o nome, razão ou denominação social, a localização, os sócios
ou, ainda, a natureza da atividade, deverá ser feita a devida comunicação à Fazenda
Municipal, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, através da formulação de pedido de
alteração. (Redação dada pela Lei n° 1117/2004)

S lONa contagem do prazo a que se refere esse artigo, deverá ser observado o
disposto nos parágrafos 1° e 2° do art. 70 quando houver alteração de localização ou
natureza da atividade. (Redação dada pela Lei Complementar nO 2369/2011)

S 2° O não cumprimento do disposto nesse artigo determinará a alteração de ofício.
(Redação acrescida pela Lei Complementar nO2369/2011)

Alteração proposta:
"Art. 74 .

S 2° Dar-se-á baixa da inscrição, após verificada a procedência da comunicação, a
partir da data da cessação da atividade, sem prejuízo da cobrança dos impostos e
acréscimos devidos:

I - em que ocorrer a cessação da atividade; " (NR)

Justificativa da alteração:
Apenas para corrigir uma dificuldade em seguir na prática a regra do inciso I, tendo
em vista a dificuldade em cumprir o prazo estabelecido para a baixa da inscrição do
contribuinte.

Redação atual:
S 2° Dar-se-á baixa da inscrição, após verificada a procedência da comunicação, a
partir da data da cessação da atividade, sem prejuízo da cobrança do Imposto e
acréscimos devidos até o fim do mês:

I - em que ocorrer a cessação da atividade, quando comunicada no prazo referido
neste artigo;

Alteração proposta:
"Art. 105. O pagamento da Taxa de Licença deverá ser efetuado simultaneamente
com o encaminhamento da licença prévia já deferida e demais documentos
solicitados, sendo paga junto às instituições bancárias, cujo valor possui expressão
equivalente em URMs - Unidades de Referência Municipal, conforme Tabela 11do
Anexo I da presente Lei." (NR)
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Justificativa da alteração:
Apenas para adequar aos novos procedimentos para encaminhamento do alvará,
tendo em vista que o pagamento da taxa de licença deve ser paga junto com o
encaminhamento do processo.

Redação atual:
Art. 105. O pagamento da Taxa de Licença deverá ser efetuado simultaneamente com
o requerimento da licença, sendo pago junto às instituições bancárias, cujo valor
possui expressão equivalente em URMs - Unidades de Referência Municipal,
conforme Tabela II do Anexo I da presente Lei. (Redação dada pela Lei
Complementar n° 3058j2017)

Alteração proposta:
"Art. 112. O pagamento da Taxa efetuar-se-á simultaneamente com o requerimento
do serviço, sendo pago junto às instituições bancárias, cujo valor possui expressão
equivalente em URM - Unidades de Referência Municipal, conforme Tabela III do
anexo Ida presente Lei." (NR)

Justificativa da alteração:
Apenas para corrigir a redação, tendo em vista a PMNH não receber maIS
pagamentos na tesouraria, devendo ser feitos apenas na rede bancária.

Redação atual:
Art. 112. O pagamento da Taxa efetuar-se-á simultaneamente com o requerimento do
serviço junto à Tesouraria da Prefeitura, cujo valor possui expressão equivalente em
URM - Unidades de Referência Municipal, conforme Tabela III do anexo I da
presente Lei.

Alteração proposta:

"Art. 172. Constituem elementos que, obrigatoriamente, devem ser elaborados pelas
empresas estabelecidas no Município e exibidos, quando solicitados pela fiscalização
tributária municipal:

I- livros e documentos de escrituração contábil, legalmente exigidos, bem como a
documentação que lhes deu origem;

II- elementos fiscais, declarações, livros, registros;

III - contratos de prestação de serviços e aditivos contratuais;

IV - títulos e outros documentos que comprovem a propriedade, o domínio ou a
posse de imóvel;
V - quaisquer outros elementos vinculados à obrigação tributária, inclusive os
mantidos em arquivos magnéticos ou assemelhados." (NR)

Justificativa da alteração:
Para atualizar o rol de documentos que precisam ser apresentados pelos contribuintes
sujeitos ao imposto sobre serviços, tendo em vista as necessidades da fiscalização
tributaria municipal.
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Redação atual:
Art. 172. Constituem elementos que obrigatoriamente devem ser exibidos quando
solicitados:
a) elementos fiscais, livros contábeis, registros e talonários, exigidos pelo fisco
federal, estadual e municipal;
b) títulos e outros documentos que comprovem a propriedade, o domínio ou a
posse de imóvel;
c) os comprovantes de direito de ingresso ou em participação em diversões
públicas.

Alteração e inclusão proposta:
"Art. 174 .

I - Instruir com elementos falsos declarações de receita bruta ou omitir informações,
desde que importe em redução ou supressão de tributo, caracterizada má fé ou
omissão dolosa - multa de 100% (cem por cento) sobre o valor do imposto corrigido
monetariamente; (NR)

XXXVII - Utilizar notas fiscais de serviços em desacordo com a legislação
municipal vigente - multa de 50 (cinquenta) URMs - Unidades de Referência
Municipal - por nota fiscal, até o limite de 1000 URMs; (NR)

L - Instruir com elementos falsos o Demonstrativo Mensal de Despesas - DMD,
caracterizada má fé ou omissão dolosa - multa de 200 (duzentas) URM's - Unidades
de Referência Municipal, por cada competência em que ocorrer a incidência desta
infração; (AC)

LI - Sendo pessoa jurídica sujeita a entrega do Demonstrativo Mensal de Despesas -
DMD, deixar de entregar o referido documento dentro dos prazos legais ou entregar
em desacordo com o previsto em regulamento - multa de 100 (cem) URM's -
Unidades de Referência Municipal, por cada competência em que ocorrer a
incidência desta infração." (AC)

Art. 174-A. A multa mínima a ser aplicada nas hipóteses dos incisos I, 11, 111,XIV,
XLII, XLIV e XLVI do art. 174 não poderá ser inferior à 100 URMs - Unidades de
Referência Municipal." (NR)

Justificativa das alterações:
Inciso I - A redação atual prevê apenas a multa por inserção de dados falsos em
declarações de receita, não contemplando a situação em que o contribuinte omite
informações no intuito de sonegar o imposto municipal.

Inciso XXXVII - A redação atual desta multa não prevê um limite de valor para
cobrança, conforme ocorre nas demais multas similares.
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Incisos L e LI - Estas multas precisam ser criadas para tomar efetiva a entrega da
recem criada obrigação acessória denominada Demonstrativo Mensal de Despesas a
ser entrega por determinadas empresas. Ela foi instituída visando facilitar a entrega
de informações por parte de determinadas empresas sujeita ao abatimento desses
valores da base de cálculo do ISS. Foi uma solicitação delas mesmas, tendo em vista
a dificuldade em apresentar estas informações na NFS-e.

Art. 174-A. Necessária alteração para incluir o inciso XIV no artigo, tendo em vista a
multa ter sido criada anteriormente e o redator ter esquecido de inserir o inciso no
dispositivo que prevê valor mínimo de 100 URM's para multa percentual.

Redação atual:
I - Instruir, com elementos falsos, declarações de receita bruta, desde que importe em
redução ou supressão de tributo, caracterizada a má fé ou omissão dolosa - multa de
100% (cem por cento) sobre o valor do imposto corrigido monetariamente;

XXXVII - Utilizar notas fiscais de serviços em desacordo com a legislação
municipal vigente - multa de 50 (cinqüenta) URMs - Unidades de Referência
Municipal;

Art. 174-A. A multa mínima a ser aplicada nas hipóteses dos incisos I, lI, III, XLII,
XLIV e XLVI do art. 174 não poderá ser inferior à 100 URMs - Unidades de
Referência Municipal. (Redação dada pela Lei Complementar n° 2888/2015)

Alteração e inclusão proposta:

"Art. 183 .

~ 3°. A assinatura no auto de infração pelols autuantels Auditor-Fiscal, Agente
Tributário ou Fiscal Tributário da Secretaria da Fazenda do Município será efetuada
com a indicação do cargo e do número de matrícula elou assinatura emitida através
de certificação digital validada pelo sistema de Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira (ICP-Brasil). (NR)

~ 4°. O auto de infração emitido por processamento eletrônico prescinde da
assinatura referida no parágrafo 2° e no parágrafo 3°, primeira parte, sendo
obrigatória a identificação do Auditor-Fiscal, Agente Tributário ou Fiscal Tributário
da Secretaria da Fazenda que o emitir. (AC)

S 5°. A assinatura do autuado poderá ser lançada simplesmente no auto sob protesto e
não implicará, em nenhuma hipótese, confissão de falta arguida, nem a sua recusa
agravará a infração." (AC)

Justificativa da alteração:
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Alteração sugerindo uma modernização aos métodos de notificação ao contribuinte,
tendo em vista a necessidade de se fazer por processos eletrônicos e certificação
digital, no sentido de agilizar os processos e melhorar a eficácia dos procedimentos
de lançamento e cobrança dos créditos tributários do município.

Redação atual:
S 3° A assinatura do autuado poderá ser lançada simplesmente no auto sob protesto, e
em nenhuma hipótese, implicará em confissão de falta argüida, nem a sua recusa
agravará a infração.

Alteração e inclusão proposta:

"Art. 189 .

IV - através de comunicação ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE); (NR)

V - havendo recusa no recebimento ou não se encontrando o sujeito passivo, eu
representante legal ou preposto, poderá a notificação ser entregue a qualquer pessoa
da família ou da empresa, mediante identificação com número da carteira de
identidade, na presença de duas testemunhas." (AC)

Justificativa da alteração:
Alteração necessária para prever a notificação do contribuinte através do Domicílio
Tributário Eletrônico, que já estará previsto no próximo sistema de gestão do ISS que
será implementado na Prefeitura. A alteração também visa prever a forma de
notificação em casos em que o sujeito passivo ser recusar a receber ou não se
encontrar em seu endereço.

Redação atual:
A intimação far-se-á:
I - na pessoa do próprio sujeito passivo, ou seu representante legal ou preposto,
mediante entrega de cópia e contra recibo no original;
II - através de comunicação postal com aviso de recepção;
III - através de Edital afixado no átrio da Prefeitura e publicação de extrato em
jornal de circulação local;
IV - havendo recusa no recebimento ou não se encontrando o sujeito
passivo, seu representante legal ou preposto, poderá a notificação ser entregue a
qualquer pessoa da família ou da empresa, mediante identificação com número da
carteira de identidade, na presença de duas testemunhas.

Parágrafo Único. Presume-se válida a notificação dirigida ao endereço
residencial, comercial ou profissional, constante no Cadastro Mobiliário Municipal
cumprindo ao ujeito passivo atualizar o respectivo endereço sempre que houver
modificação. (Redação dada pela Lei nO2055/2009)

Alteração e inclusão proposta:
"Art. 209. O pedido de restituição e/ou compensação será indeferido se o requerente
criar qualquer obstáculo ao exame de sua escrita contábil/fiscal e outros documentos
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solicitados, quando isso se tomar necessário à verificação da procedência da medida,
a juízo da Fiscalização Tributária Municipal. (NR)

S 1°. Quando o contribuinte possuir direito à restituição de valores inferiores a 1.000
(mil) URMs poderá ser feita compensação do imposto devido, com o desconto do
crédito apurado diretamente na guia/boleto dois pagamento/s subsequente/s,
mediante requerimento junto ao fisco e preferencialmente em até 5 (cinco) dias úteis
anteriores ao vencimento do imposto, sujeitando-se à homologação fiscal. (AC)

S 2°. Na hipótese de valores a restituir iguais ou superiores a 1.000 (mil) URMs será
procedida inspeção fiscal, devendo ser apresentados todos os documentos fiscais e
contábeis que a Fiscalização Tributária Municipal entender necessários. (AC)

S 3°. Na compensação, prevista no parágrafo 1°, o contribuinte deverá manter
controle em sua escrita fiscal dos valores e períodos compensados, até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários, à disposição da Fiscalização Tributária Municipal
sempre que solicitados. (AC)

S 4°. Os valores a serem restituídos iguais ou superiores a 3.000 (três mil) URMs
deverão ser homologados pela Junta de Recursos Fiscais - JRF, mediante recurso de
ofício interposto pelo Secretário da Fazenda." (AC)

Justificativa da alteração:
Alteração necessária tendo em vista o atual sistema de gerenciamento da nota
eletrônica estabelecer que valores a restituir ao contribuinte inferiores a 1.000 URMs
poderão ser compensados diretamente com pagamentos posteriores, sendo acima
disso submetidos a processo fiscal para liberação do valor. Também prevê que
valores a restituir ao contribuinte superiores a 3.000 URMs deverão ser homologados
pela Junta de Recursos Fiscais.

Redação atual:
Art. 209. O pedido de restituição e/ou compensação será indeferido se o requerente
criar qualquer obstáculo ao exame de sua escrita ou documentos, quando isso se
tomar necessário à verificação da procedência da medida, a juízo do Secretário da
Fazenda. (Redação dada pela Lei nO 173.3/2007)

Parágrafo Único. Poderá ser dispensado o pedido de compensação de valores
inferiores a 2.500 (duas mil e quinhentas) URM's, sujeitando-se a posterior
homologação fiscal. (Redação dada pela Lei Complementar n° 2369/2011)

Art. 3°. O artigo 52 da Lei Municipal nO1.031/2003 passa a viger com
a seguinte redação:

Alteração e inclusão proposta:
"Art. 52. São responsáveis por substituição tributária as pessoas jurídicas, ainda que
imunes ou isentas, inclusive nas situações previstas nos arts. 53 e 54, tomadoras ou
intermediárias dos serviços constantes nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10,
7.11,7.12,7.16,7.17, 7.18, 7.19, 11.01, 11.02, 11.04, 12 (exceto subitem 12.13),
16.01, 17.05, 17.10 e 20 da lista prevista no art. 40, cuja sede da empresa prestadora
esteja situada fora do território do Município de Novo Hamburgo. (NR)
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9 1°. O disposto no caput deste artigo aplica-se também quando o prestador de
serviços for optante pelo Simples Nacional, devendo o tomador, substituto tributário,
reter o imposto de acordo com o disposto no 9 4° do art. 21 da Lei Complementar
Federal 123, de 14 de dezembro de 2006, e recolher na guia própria do município.
(NR)

9 2°. São ainda responsáveis pela retenção e recolhimento do imposto, inclusive nas
situações previstas nos arts. 53 e 54, as entidades da administração pública direta,
indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes do Município, Estado, União;
Ministério Público, Defensoria Pública; e as Entidades Paraestatais, tomadoras ou
intermediárias dos serviços da lista constante no art. 40 desta lei, prestados e
executados por pessoas jurídicas. (NR)

9 3°. O disposto no parágrafo anterior aplica-se às pessoas jurídicas prestadoras de
serviços estabelecidas dentro ou fora do Município, optantes ou não pelo Simples
Nacional, obedecendo, se for o caso, às regras constantes no 9 4° do art. 21 da Lei
Complementar Federal 123, de 14 de dezembro de 2006. (NR)

9 4°. São igualmente responsáveis por substituição tributária, ainda que imunes ou
isentas, inclusive pelos serviços prestados ou executados por pessoas jurídicas com
sede situada no Município de Novo Hamburgo, além das situações previstas no caput
deste artigo, as pessoas jurídicas constantes nos incisos abaixo: (NR)

I - as pessoas jurídicas tomadoras ou intermediárias de serviços provenientes do
exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País;

11 - as pessoas jurídicas que realizarem o pagamento de serviços sem a
correspondente nota fiscal autorizada;

111 - os bancos e as demais instituições financeiras em relação aos serviços de
intermediação de financiamentos em geral e contratos de arrendamento mercantil -
leasing - prestados a eles, seus correspondentes bancários e demais serviços de
qualquer natureza a eles prestados;

IV - o incorporador ou o construtor em relação às comissões de vendas pagas às
imobiliárias e demais serviços de qualquer natureza a eles prestados; (AC)

V - o proprietário do bem imóvel (tomador dos serviços), pessoa física ou jurídica,
em relação ao ISS devido pela obra, cobrado quando da liberação do habite-se; (AC)

VI - os hospitais, as clínicas em geral e os planos de saúde em geral em relação aos
serviços a eles prestados sobre medicina e biomedicina, laboratórios de análises
clínicas, bancos de sangue, remoção de pacientes, conserto e manutenção de
máquinas e equipamentos e demais serviços de qualquer natureza a eles prestados;
(NR)

VII - os estabelecimentos de ensino em relação aos serviços a eles prestados sobre
conserto e manutenção de máquinas e equipamentos e demais serviços de qualquer
natureza a eles prestados; (NR)
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VIII - as empresas de rádio, jornal e televisão em relação aos serviços a elas
prestados sobre publicidade e propaganda, reportagem, jornalismo, conserto e
manutenção de máquinas e equipamentos e demais serviços de qualquer natureza a
eles prestados; (NR)

IX - as empresas concessionárias de serviços de energia elétrica, telefonia e
distribuição de água em relação aos serviços a elas prestados sobre análises químicas
e biológicas, conserto e manutenção de máquinas e equipamentos e demais serviços
de qualquer natureza a elas prestados; (NR)

X - as empresas prestadoras de serviços de agenciamento de cargas e transportes
nacionais ou internacionais e desembaraço aduaneiro em relação aos serviços de
terceiros sobre transportes, desembaraço aduaneiro e demais serviços de qualquer
natureza a elas prestados; (NR)

XI - as empresas administradoras de imóveis em relação ao imposto devido sobre
serviços de qualquer natureza a elas prestados;

XII - os condomínios em relação ao imposto devido sobre servIços de qualquer
natureza a eles prestados;

XIII - as empresas e entidades que exploram loterias e outros jogos, inclusive
apostas, em relação ao imposto devido sobre as comissões pagas aos seus agentes,
revendedores ou concessionários e demais serviços de qualquer natureza a elas
prestados; (NR)

XIV - as agências de publicidade e propaganda em relação ao imposto devido pelos
prestadores de serviços de produção e arte finalização, serviços gráficos em geral e
demais serviços de qualquer natureza a elas prestados; (AC)

XV - os "shopping centers", "outlets", "hipermercados" e estabelecimentos
equivalentes ou similares em relação ao imposto devido sobre serviços de qualquer
natureza a eles prestados; (AC)

XVI - as empresas seguradoras ou suas filiais, ainda que estabelecidas em outro
Município, em relação ao imposto devido sobre as comissões pagas pelas corretagens
de seguros em geral, sobre serviços a elas prestados de regulação de sinistros,
inspeção e avaliação de riscos, consertos de bens sinistrados e demais serviços de
qualquer natureza a elas prestados; (NR)

S 5°. As pessoas listadas nos incisos do parágrafo anterior ficam dispensadas da
responsabilidade por substituição tributária quando o prestador dos serviços for
optante pelo Simples Nacional e possuir estabelecimento no Município
Hamburguense. (AC)

S 6°. Não ocorrerá a responsabilidade por substituição tributária para o tomador
quando o prestador dos serviços for profissional autônomo, sociedade de
profissionais, microempreendedor individual ou gozar de isenção ou imunidade
tributária.
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S 7°. Os responsáveis a que se refere este artigo são obrigados ao recolhimento
integral do imposto devido, eventuais multas e acreSClmos legais,
independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte, observando:

I - a alíquota de retenção será aquela correspondente aos serviços, conforme o
previsto no artigo 48 desta Lei ou, quando for o caso, o estabelecido nas regras da
Lei Complementar Federal 123, de 14 de dezembro de 2006; (NR)

H - havendo, por parte do tomador do serviço, a retenção e o recolhimento integral
do imposto, fica substituída totalmente a responsabilidade tributária pelo crédito
tributário do prestador do serviço;

IH - havendo, por parte do tomador do serviço, a retenção e o recolhimento em valor
inferior ao efetivamente devido do Imposto, persistirá a responsabilidade tributária
do prestador do serviço pelo remanescente do crédito tributário;

IV - não havendo, por parte do tomador de serviço, a retenção e o recolhimento
integral do Imposto, persistirá a responsabilidade tributária do prestador do serviço
pela integralidade do crédito tributário.

S 8°. Havendo destaque de retenção na nota fiscal de serviços eletrônica por parte do
prestador de serviços, o tomador estará obrigado a recolher ao município o valor
retido, ainda que não esteja incluído nas hipóteses de substituição tributária
elencadas neste artigo, podendo o fisco autuá-lo por deixar de recolher o devido
valor ao município. (AC)

S 9°. Os substitutos tributários estão obrigados à inscrição no Cadastro Fiscal do ISS
na Prefeitura, sob pena de serem inscritos de oficio, para fins de recolhimento do
imposto. (NR)

S 10. Os contribuintes alcançados pela retenção do imposto manterão controle em
separado das operações sujeitas a esse regime para exame posterior da fiscalização
tributária municipal, informando a relação dos contribuintes substituídos, número das
notas fiscais de serviços, bases de cálculo e valores de impostos retidos. (NR)

S 11. A Secretaria Municipal da Fazenda poderá instituir declaração especial para as
Empresas sujeitas à substituição tributária, a ser definida na legislação tributária
municipal. (NR)

S 12. A não observância do disposto neste artigo, em relação às pessoas sujeitas à
substituição tributária, sujeitará ao infrator as penalidades previstas no art. 174."
(NR)

Justificativa da alteração:
Alteração necessária frente a necessidade em tomar mais claras as situações em que
os contribuintes estabelecidos em Novo Hamburgo estejam sujeitos ao recolhimento
do imposto pelos serviços tomados, na condição de responsáveis tributários. Esse
artigo representa uma importante ferramenta de controle fiscal do município, sendo
necessário que não esteja bem escrito e sem margem para dúvidas.
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o dispositivo também amplia a responsabilidade tributária pelo ISS dos servIços
tomados pelos "shoppings centers", "outlets", "hipermercados" e demais
estabelecimentos equivalentes ou similares.

Redação atual:
Art. 52. São responsáveis, por substituição tributária, as pessoas jurídicas, ainda que
imunes ou isentas, inclusive as entidades da administração pública direta, indireta ou
fundacional, de qualquer dos poderes do Município, Estado, União; Ministério
Público, Defensoria Pública; e as Entidades Paraestatais, tomadoras ou
intermediárias de serviços da lista constante do art. 40 desta lei, prestados e
executados por pessoas jurídicas, ficando responsáveis pela retenção e pelo
recolhimento do Imposto, inclusive nas situações previstas nos arts. 53 e 54.
(Redação dada pela Lei Complementar n° 2652/2013)

9 1° São responsáveis, inclusive pelos serviços prestados ou executados por pessoas
jurídicas com sede situada no Município de Novo Hamburgo, as pessoas jurídicas
constantes dos incisos abaixo: (Redação dada pela Lei Complementar nO3058/2017)

I - as pessoas jurídicas tomadoras ou intermediárias de serviços provenientes do
exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País; (Redação
dada pela Lei Complementar nO2652/2013)

11- as pessoas jurídicas que realizarem o pagamento dos serviços, sem a
correspondente nota fiscal autorizada; (Redação dada pela Lei Complementar n°
2652/2013)

111- os bancos e demais instituições financeiras; em relação aos serviços de
intermediação de financiamentos em geral e contratos de arrendamento mercantil -
leasing - prestados a eles, seus correspondentes bancários e demais serviços de
qualquer natureza; (Redação dada pela Lei Complementar nO2652/2013)

IV - o tomador dos serviços, sendo o proprietário do bem imóvel, pessoa física ou
jurídica; No caso de pessoa fisica somente em relação ao ISS devido pela obra,
cobrado quando da liberação do habite-se; o construtor ou o incorporador, em relação
às comissões de vendas pagas às imobiliárias e demais serviços de qualquer natureza;
(Redação dada pela Lei Complementar n° 2652/2013)

V - os hospitais, clínicas e planos de saúde; em relação aos serviços a eles prestados
sobre medicina e biomedicina, laboratórios de análises clínicas, bancos de sangue,
remoção de pacientes, conserto e manutenção de máquinas e equipamentos e demais
serviços de qualquer natureza; (Redação dada pela Lei Complementar n° 2652/2013)

VI - os estabelecimentos de ensino, em relação aos serviços a eles prestados sobre
conserto e manutenção de máquinas e equipamentos e demais serviços de qualquer
natureza; (Redação dada pela Lei Complementar n° 2652/2013)

VII - as empresas de rádio, jornal e televisão; em relação aos serviços a elas
prestados sobre publicidade e propaganda, reportagem, jornalismo, conserto e
manutenção de máquinas e equipamentos e demais serviços de qualquer natureza;
(Redação dada pela Lei Complementar n° 2652/2013)
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VIII - as empresas concessionárias de serviços de energia elétrica, telefonia, e
distribuição de água; em relação aos serviços a elas prestados sobre análises
químicas e biológicas, conserto e manutenção de máquinas e equipamentos e demais
serviços de qualquer natureza; (Redação dada pela Lei Complementar nO2652/2013)

IX - as empresas prestadoras de serviços de agenciamento de cargas e transportes
nacionais e internacionais; em relação aos serviços de terceiros a elas prestados sobre
transportes, desembaraço aduaneiro e demais serviços de qualquer natureza;
(Redação dada pela Lei Complementar nO2652/2013)

X - as empresas administradoras de. imóveis, pelo imposto devido sobre serviços de
qualquer natureza a elas prestados; (Redação dada pela Lei Complementar n°
2652/2013)

XI - os condomínios, pelo imposto devido sobre serviços de qualquer natureza a eles
prestados; (Redação dada pela Lei Complementar nO2652/2013)

XII - as empresas e entidades que exploram loterias e outros jogos, inclusive apostas,
pelo imposto devido sobre as comissões pagas aos seus agentes, revendedores ou
concessionários; (Redação dada pela Lei Complementar n° 2652/2013)

XIII - as agências de publicidade e propaganda, pelo imposto devido pelos
prestadores de serviços de produção e arte-finalização e serviços gráficos em geral.
(Redação dada pela Lei Complementar n° 2652/2013)

XIV - as empresas administradoras de cartões de crédito ou débito, ainda que
estabelecidas em outro Município, em relação ao imposto incidente sobre as
comissões pagas e sobre o preço dos serviços prestados pelos estabelecimentos
credenciados (Redação dada pela Lei Complementar nO2652/2013)

XV - as empresas seguradoras ou suas filiais, ainda que estabelecidas em outro
Município, em relação ao imposto devido sobre as comissões pagas pelas corretagens
de seguros em geral, sobre serviços a elas prestados de regulação de sinistros,
inspeção e avaliação de riscos e consertos de bens sinistrados; (Redação dada pela
Lei Complementar n° 2652/2013)

XVI - as entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional, de
qualquer dos poderes do Município, Estado, União; Ministério Público e Defensoria
Pública; e as Entidades Paraestatais, estabelecidos no território do Município de
Novo Hamburgo, sobre quaisquer serviços a elas prestados. (Redação dada pela Lei
Complementar n° 2652/2013)

XVII - as empresas que realizarem a captação de arrendatários de leasing e promover
ou desenvolver o encaminhamento da contratação do serviço, prestando atendimento
aos clientes da arrendadora, pelo imposto devido pela arrendadora que realize
operações de leasing no município de Novo Hamburgo; (Redação acrescida pela Lei
Complementar nO3058/2017)

~ 2° Às pessoas listadas nos itens IX e XIII do ~ 1° deste artigo, será concedida
dedução dos serviços prestados por terceiros, na forma do ~ 6° do art. 42, desde que
efetuem a retenção e o recolhimento do imposto devido ao Município. (Redação dada
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S 3°As pessoas listadas somente nos incisos III a XV, e no inciso XVII, do S 1° deste
artigo, ficam dispensadas da responsabilidade por substituição tributária quando o
prestador dos serviços for optante pelo Simples Nacional, com sede no Município, ou
não optante, com sede em outro Município, cujo imposto não seja devido no local da
prestação, observado o disposto no S 5° deste artigo. (Redação acrescida pela Lei
Complementar n° 305812017)

S 4° As pessoas listadas somente no item XVI do S 1° deste artigo são responsáveis
por substituição tributária, inclusive quando o prestador de serviços for optante pelo
Simples Nacional, independentemente do local da sede, ou não optante, com sede em
outro Município, cujo imposto seja devido no local da prestação, observado o
disposto no S 5° deste artigo. (Redação dada pela Lei Complementar nO2652/2013)

S 5°As demais pessoas jurídicas, tomadoras ou intermediárias dos serviços dos
subitens 3.05,7.02,7.04,7.05,7.09,7.10,7.11,7.12,7.16,7.17, 7.18, 7.19,11.01,
11.02,11.04, 12 (excetosubitem 12.13), 16.01, 17.05, 17.10e20dalistaconstante
do art. 40, são responsáveis somente pela retenção e recolhimento do imposto em
relação aos serviços prestados ou executados por pessoas jurídicas com sede situada
fora do território do Município de Novo Hamburgo. Se o prestador de serviços for
optante pelo Simples Nacional, o substituto deverá reter o imposto de acordo com o
disposto no S 4° do art. 21 da Lei Complementar Federal 123, de 14 de dezembro de
2006. (Redação dada pela Lei Complementar nO2652/2013)

S 6° Não ocorrerá a responsabilidade por substituição tributária para o tomador;
quando o prestador dos serviços for profissional autônomo, sociedade de
profissionais ou gozar de isenção ou imunidade tributária. (Redação dada pela Lei
Complementar nO2652/2013)

S 7° Os responsáveis a que se refere este artigo são obrigados ao recolhimento
integral do Imposto devido, eventuais multas e acréscimos legais, independentemente
de ter sido efetuada sua retenção na fonte:

I - a alíquota de retenção será aquela correspondente aos serviços de acordo com o
previsto no artigo 48.

II - havendo, por parte do tomador do serviço, a retenção e o recolhimento integral
do Imposto, fica substituída, totalmente, a responsabilidade tributária do crédito
tributário do prestador do serviço.

III - havendo, por parte do tomador do serviço, a retenção e o recolhimento, em valor
inferior ao efetivamente devido, do Imposto, persistirá a responsabilidade tributária
do prestador do serviço pelo remanescente do crédito tributário.

IV - não havendo, por parte do tomador de serviço, a retenção e o recolhimento
integral do Imposto, persistirá a responsabilidade tributária do prestador do serviço
pela integralidade do crédito tributário. (Redação acrescida pela Lei Complementar
nO2228/2010)

S 8° Os substitutos tributários estão obrigados à inscrição no Cadastro Fiscal do ISS
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na Prefeitura, para fins de recolhimento do imposto. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nO2228/2010)

S 9° Os contribuintes alcançados pela retenção do imposto manterão controle em
separado das operações sujeitas a esse regime, para exame posterior da fiscalização
municipal; informando a relação dos contribuintes substituídos, número das notas
fiscais, bases de cálculo e valores de impostos retidos. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nO2228/2010)

S 10°A Secretaria Municipal da Fazenda poderá instituir declaração especial para as
Empresas sujeitas a substituição tributária, a ser definida na legislação. (Redação
acrescida pela Lei Complementar n° 2228/2010)

S 11°A não observância do previsto neste artigo, em relação às pessoas sujeitas à
substituição tributária, sujeitará ao infrator as penalidades previstas no art. 174.
(Redação acrescida pela Lei Complementar n° 2228/2010)

Art. 4°. Ficam acrescidos à Lei Municipal n.O1.031/2003 os seguintes
artigos 172-A, 172-B, 172-C, 172-D e 269-A:

Inclusões propostas:
"Art. 172-A. O Agente Fiscal, por ocasião de seu acesso ao estabelecimento a fim de
fazer prova de fato essencial à caracterização de infração à legislação tributária ou de
cometimento de crime tributário, pela negativa de entrega ou exibição dos
documentos solicitados, poderá apreender qualquer elemento vinculado à obrigação
tributária, inclusive computadores e/ou arquivos magnéticos ou assemelhados.

S 1° A apreensão será objeto de lavratura do respectivo termo contendo os elementos
indispensáveis à identificação do contribuinte, a descrição dos elementos
apreendidos, a indicação do local aonde ficarão depositados, a data, a assinatura e a
identificação do Agente Fiscal.

S 2° O Agente Fiscal, após concluir o procedimento fiscal, restituirá ao sujeito
passivo o material apreendido e já analisado, lavrando o respectivo termo."

"Art. 172-B. Quando for necessária à efetivação de medidas previstas na legislação
tributária, ainda que não configure fato definido em lei como crime ou contravenção,
ou em caso de embaraço, desacato ou desobediência ao Agente Fiscal no exerCÍcio de
suas funções, este poderá requisitar o uso da força pública estadual ou federal.

Parágrafo único. A solicitação poderá ser feita diretamente pelo Agente Fiscal ou
encaminhada pelo Diretor de Tributos Mobiliários, mediante ofício, à autoridade
policial competente."

"Art. 172-C. Quando não for atendida intimação, o Agente Fiscal poderá solicitar
intervenção judicial, a fim de obter documentos e/ou informações em poder do
sujeito passivo ou de terceiro.

Parágrafo único. A solicitação, acompanhada dos pedidos do Agente Fiscal, dos fatos
e dos elementos que a motivaram, será encaminhada pelo Diretor de Tributos
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Mobiliários, mediante oficio ou memorando, à Procuradoria Geral do Município para
as devidas providências."

"Art. 172-D. Para os efeitos da legislação tributária municipal, não têm aplicação
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de o Agente Fiscal
examinar quaisquer elementos vinculados à obrigação tributária do contribuinte, ou
deste em exibi-los.

Parágrafo único. Mediante intimação escrita, a fiscalização tributária poderá solicitar
informações a terceiros envolvidos na obrigação tributária ou quaisquer órgãos de
classe que representem determinada categoria de contribuintes sujeitos ao imposto
municipal, nos termos do artigo 197 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional."

Justificativa das inclusões:
Como já existe previsto em muitos mumClplOS, este dispositivo visa instItUIr ao
município mais garantias a efetividade dos trabalhos de fiscalização quando o
contribuinte se recusar a apresentar seus documentos contábeis e fiscais a que
obrigatoriamente está sujeito a manter e disponibilizar ao fisco quando solicitado.
Pretende ainda estabelecer critérios para a entrega e devolução dos bens apreendidos
por ocasião da recusa na entrega. Também prevê o apoio das forças policiais e
procuradoria geral do município quando necessário ao efetivo cumprimento dos
trabalhos de fiscalização, conforme determina o Código Tributário Nacional.

Inclusão proposta:
"Art. 269-A. A contagem dos prazos fixados nesta Lei ou na Legislação Tributária
Municipal observará o disposto no artigo 210 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de
1966, Código Tributário Nacional."

J ustifícativa da inclusão:
Esta alteração visa reforçar no código tributário do município acerca da contagem
dos prazos na legislação tributária, conforme determina o código tributário nacional.

Art. 5°. A Tabela II do Anexo I da Lei Municipal n.O 1.031/2003
passa a viger com as seguintes alterações em seus artigos 1°,2° e 3°:

Alteração proposta:
"TABELA II

TAXA DE LICENÇA"

"Art. 1°. Os valores da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de
qualquer estabelecimento comercial, industrial, de crédito, seguro, capitalização, de
prestação de serviço ou atividade decorrente de profissão, arte, oficio ou função são:

I - Para estabelecimentos com localização fixa de qualquer espécie com valor
monetário equivalente a 50 URMs;
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II - Para atividades desenvolvidas por profissionais autônomos e outras
atividades classificadas como trabalho pessoal, excetuando-se os casos
previstos no inciso III do presente artigo, com valor monetário
equivalente a 28 URMs;

III - Para atividades desenvolvidas por profissionais autônomos de nível
técnico e/ou superior com valor monetário equivalente a 50 URMs;

Art. 2°. Os valores da Taxa de Licença para o exercício do comércio
ambulante são:

I - Em caráter permanente com valor monetário equivalente a 50 URMs;

II - Em caráter eventual ou transitório, por vez, com valor monetário
equivalente a 28 URMs;

III - Diversões públicas, exercidas em caráter eventual, por vez e local, com
valor monetário equivalente a 50 URMs;

Art. 3°. Os valores da Taxa de Licença para funcionamento de
estabelecimentos em horário especial como antecipação ou prorrogação de
horário de jornada normal são:

I - Por dia, com valor monetário equivalente a 3 URMs;

II - Por mês, com valor monetário equivalente a 45 URMs;

III -Por ano, com valor monetário equivalente a 180 URMs." (NR)

Justificativa da alteração:
Alteração necessária para corrigir a redação das taxas de licenciamento. Atualmente
o prazo de validade delas é de 5 anos e não mais por tempo indeterminado, conforme
a redação atual. Não há alteração de valores, apenas a adaptação da redação com a
situação atual do licenciamento no município.

Redação atual:
Art. 1° . Os valores e períodos de validade da Taxa de Licença para Localização e o
funcionamento de qualquer estabelecimento comercial, industrial, de crédito, seguro,
capitalização, de prestação de serviço ou atividade decorrente de profissão, arte,
oficio ou função são:

I - Para estabelecimentos com localização fixa de qualquer espeCle, por período
indeterminado, com valor monetário equivalente a 50 URM;

II - Para atividades desenvolvidas por profissionais autônomos e outras atividades
classificadas como trabalho pessoal, excetuando-se os casos previstos no inciso III
do presente artigo, por período indeterminado, com valor monetário equivalente a 28
URM;

III - Para atividades desenvolvidas por profissionais autônomos de nível técnico e/ou
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superior, por período indeterminado, com valor monetário equivalente a 50 URM;

Art. 2° Os valores e períodos de validade da Taxa de Licença para o exercício do
comércio ambulante são:

I - Em caráter permanente, por período indeterminado, com valor monetário
equivalente a 50 URM;

n -Em caráter eventual ou transitório, por vez ,com valor monetário equivalente a 28
URM;

In - Diversões públicas, exercidas em caráter eventual, por vez e local, com valor
monetário equivalente a 50 URM;

Art. 3° Os valores e períodos de validade da Taxa de Licença para funcionamento de
estabelecimentos em horário especial como antecipação ou prorrogação de horário de
jornada normal são:

I Por dia, com valor monetário equivalente a 3 URM;

n Por mês, com valor monetário equivalente a 45 URM;

In - Por ano, com valor monetário equivalente a 180 URM;

Art. 6°. Fica revogado o parágrafo único do artigo 69 da Lei
Municipal n.O1.031/2003.

Justificativa da revogação:
Necessária a revogação do dispositivo tendo em vista não estar de

acordo com os atuais procedimentos de licenciamento e inscrição de empresas no
município.
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