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Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul

Novo Hamburgo, 21 de agosto de 2020

Ao Senhor
GERSON PETEFFI
Presidente da Câmara de Vereadores
E ilustres integrantes do Poder Legislativo de
NOVO HAMBURGO - RS

Assunto: ENCAMINHA PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores.

1. Vimos à presença de Vossas Senhorias, encaminhar Projeto de Lei
Complementar que reduz, por prazo determinado, alíquotas do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza - ISSQN, em decorrência dos impactos financeiros sofridos pelas empresas
sediadas na cidade, como consequências dapandemia do COVID-19 (novo Coronavirus).

2. Por tudo exposto, e na certeza de que a presente proposição alcançará integral
guarida nesta Egrégia Casa Legislativa, subscrevemos o presente, reafirmando nossos protestos
de consideração e respeito.
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JUSTIFICATIVA

CONSIDERADO O estabelecimento pela Organização Mundial de Saúde do
estado de pandemia do COVID-19 (novo Coronavírus);

CONSIDERANDO a publicação do Decreto Estadual n° 55.128, de 19 de março
de 2020, que declarou o estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Rio
Grande do Sul para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19
(novo Coronavírus);

CONSIDERANDO o Decreto n° 9.169, de 20 de março de 2020, que declarou o
estado de calamidade pelo Município de Novo Hamburgo para fins de prevenção e de
enfrentamento à COVID-19 (novo Coronavírus), reiterado pelos Decretos nOs 9.197, 9.206 e
9.234, bem como à adesão ao Sistema de Distanciamento Controlado estabelecidas no Decreto
Estadual n° 55.240, de 10 de maio de 2020;

CONSIDERANDO a Lei Complementar n° 173, de 27 de maio de 2020, que
estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-Co V-2 (Covid-19),
altera a Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000;

CONSIDERANDO o disposto no inciso III do S 1° do art. 65 da Lei
Complementar nO101, de 04 de maio de 2000, alterado pela Lei Complementar n° 173 de 27 de
maio de 2020;

CONSIDERANDO o Parecer Coletivo da FAMURS, de 02 de junho de 2020, no
qual o inciso IV esclarece que a LC 173/2020, em seu art. 3°, afasta as condições e vedações
impostas pelos arts. 14, 16 e 17 da LC 101/2000, em especial no que tange à renúncia de receita
e o seu impacto orçamentário financeiro, desde que tenham relação direta com o objeto que deu
causa ao estado de calamidade:

"{ ..} a) Suspensão de qualquer impedimento para a concessão de
beneficios fiscais ou incentivados desta natureza, que importe em
renúncia de receita. Ou seja, não haverá necessidade em demonstrar
que a medida não afetará as metas fiscais no exercício e também não
será exigida a compensação da diminuição da receita, pelo aumento
permanente de algum tributo;{ ..}"

CONSIDERANDO os efeitos danosos da pandemia do Coronavírus, em especial,
no Município de Novo Hamburgo, que provocaram a paralisação de determinadas atividades
econômicas nas mais diversas áreas;

CONSIDERANDO a necessidade de estimular a economia local em decorrência
dos efeitos provocados pela pandemia do Coronavírus, principalmente, no que diz respeito a
manutenção de empregos e sobrevivência de empresas;

Encaminhamos o Projeto de Lei Complementar n° XXXX/2020, que reduz, por
prazo determinado, alíquo as do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, em
decorrência dos impactos financeiros sofridos pelas empresas sediadas na cidade, como
consequências da pande~a o-{;;OVID-19 (novo Cor avírus).
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