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Novo Hamburgo, 11 de novembro de 2021

Assunto: ENCAMINHA PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Senhor Presidente
Senhores Vereadores,
Senhoras Vereadoras.

1. Vimos à presença de Vossas Senhorias submeter ao devido processo legislativo, o
incluso Projeto de Lei Complementar que "Altera a Lei nO1.031, de 24 de Dezembro de 2003,
que Consolida a Legislação Tributária Municipal instituindo o Código Tributário do Município
consolidado, acrescenta o subitem 11.05 ao item 11 do art. 40 do Código Tributário do
Município, para explicitar a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISSQN) sobre o monitoramento e rastreamento de veículos e carga, e dá outras providências".

2. O Poder Executivo atende ao disposto no artigo 98 da Lei Orgânica do Município,
que, em seu inciso IV, trata do prazo para envio de projetos de lei desta natureza, conforme
segue: "os projetos de lei de alteração do Código Tributário, até o dia 15 de novembro de cada
ano (00.)".

3. Ciente da compreensão de vossas senhorias, pedimos o atendimento do prazo
supracitado em adimplemento ao princípio da anterioridade de exercício, além do prazo da Lei
Orgânica, sendo fundamental no intuito de se estabelecer linhas de atuação de Estado.

4. 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

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores (a).
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o presente Projeto de Lei Complementar objetiva adequar o Código Tributário
Municipal à Lei Complementar nO 116, de 31 de Julho de 2003, que dispõe sobre o Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal,
alterada em 22 de Setembro de 2021 pela Lei Complementar nO183/2021.

A alteração trazida pela Lei Complementar nO183/2021, de proposta do Senado
Federal, por meio do Projeto de Lei Complementar do Senado n° 501, de 2013, visou tornar
clara a incidência do Imposto sobre Serviços no "rastreamento e monitoramento de veículos e
carga".

o Legislador Complementar, ao editar a norma em comento, pôs fim à tentativa
dos Estados realizarem verdadeira guerra fiscal na contramão do federalismo fiscal e prejudicar a
arrecadação dos Municípios. Isto porque, através do Convênio ICMS n° 139, de 15 de Dezembro
de 2006, os Estados externaram entendimento de que o monitoramento e rastreamento de veículo
e carga seria uma "modalidade" de prestação de serviço oneroso de comunicação, ao autorizar a
concessão de incentivo fiscal sobre essa atividade, no âmbito do CONF AZ.

Ainda que já se tributasse o monitoramento e rastreamento de veículos e carga
pelo subitem 11.02 da Lista de serviços anexa à Lei Complementar nO116/2003, reproduzida no
artigo 40 da Lei Municipal nO1.031/2003, que trata da Vigilância, segurança ou monitoramento
de bens, pessoas e semoventes, a criação do subitem 11.05 dividiu esta modalidade de serviços,
tornando clara e incontroversa a titularidade dos Municípios sobre essa receita.

Além de sacramentar a competência municipal para tributação, a Lei
Complementar Federal estabeleceu vedação à hipótese de substituição tributária nos serviços
tributados pelo subitem 11.05, ficando ao encargo do prestador dos serviços relacionados ao
monitoramento e rastreamento a distância, em qualquer via ou local, de veículos, cargas, pessoas
e semoventes em circulação ou movimento, realizados por meio de telefonia móvel, transmissão
de satélites, rádio ou qualquer outro meio, inclusive pelas empresas de Tecnologia da Informação
Veicular, independentemente de o prestador de serviços ser proprietário ou não da infraestrutura
de telecomunicações que utiliza, recolher o imposto no local de seu estabelecimento ou, na falta
do estabelecimento, no local de seu domicílio.

Considerando a necessidade de assimilar a Legislação Municipal às alterações
trazidas pela Lei Complementar que fixa normas gerais em matéria de legislação tributária, é que
se encaminha a presente proposta.

Essas são, Senhoras e Senhores Vereadores, as razões que nos levam a submeter o
presente Projeto de Lei à apreciação desta nobre Casa Legislativa, rogando a apreciação e
aprovação do mesmo, valendo-nos do ensejo para externar nossos protestos de consideração e
respeito.
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