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Assunto. ENCAMINHA PROMETO DE LEI QgAp~~+trv-2~

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Senhoras Vereadoras,

1. É com grata satisfação que nos dirigimos â presença de Vossas
Senhorias com a finalidade de remeter, buscando sua análise e devida aprovação,
Projeto de Lei Complementar que "Altera e acrescenta os dispositivos que menciona na
Lei Complementar Municipal n'.031, de 24 de dezembro de 2003, que consolida a
Legislação Tributária Municipal, instituindo o Código Tributário Municipal
Consolidado, e dá outras providências."

2. Valemo-nos do ensejo para, ao tempo em que formulamos
agradecimentos, reiterar protestos de distinta consideração e vivo apreço.

FÁTIMA A
Pref ta
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JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Submetemos para apreciação o presente Projeto que altera e acrescenta
dispositivos na Lei Complementar Municipal n'.031/2003, de 24 de dezembro de
2003, que consolida a Legislação Tributária Municipal, instituindo o Código Tributário
Municipal.

A presente alteração pretende corrigir distorções constatadas em alguns
dispositivos e acrescentar outros necessários â correta aplicação e interpretação da Lei
Tributária Municipal, almejando maior segurança jurídica e uma correta execução na
exigência do IPTU e do ITBI.As alterações são necessárias quanto a operacionalização
de questões envolvendo os tributos em comento.

A alteração do artigo 27 visa direcionar a dispensa do recolhimento de
imposto para pequenos valores apurados também para a Taxa de Coleta de Lixo,
corrigindo uma lacuna existente no dispositivo legal.

Na aplicação do desconto do bom pagador, restou necessário estabelecer
uma data limite para considerar a dívida do contribuinte, facilitando, dessa forma, os
procedimentos em relação ao cálculo do IPTU. A alteração proposta no artigo 27-A visa
tornar mais clara a análise da dívida do contribuinte, prevendo que será considerada a
situação financeira do contribuinte existente até o dia 31 de outubro do exercício
anterior â concessão do desconto.

0 artigo 28-A, que estabelece uma forma de parcelamento do IPTU, foi
elaborado na última alteração sem incluir a Taxa de Coleta de Lixo. Assim, necessário
alterá-lo para incluir esta taxa junto ao parcelamento, eis que ambos são lançados juntos
e, dessa forma, o parcelamento precisa contemplar os dois tributos.

No artigo 30, faz-se imprescindível estabelecer um limite de 3 (três)
exercícios de prazo para a isenção concedida para a exploração econômica rural de
imóveis, sendo necessário, após esse prazo, encaminhar novo pedido. Esse
procedimento visa implementar maior controle sobre os benefícios concedidos, haja
vista que as culturas agropecuárias desenvolvidas muitas vezes são sazonais e, dessa
forma, os critérios da isenção deixam de ser atendidos.

A alteração no artigo 31 faz-se necessária tendo em vista a recente
alteração do governo federal em relação ao programa social Auxílio Brasil, antes
denominado Bolsa Família. A isenção para as famílias enquadradas deverão seguir as
novas regras estabelecidas para o novo programa social e, assim, devem estar
contempladas na legislação tributária do município. Estabelece ainda um critério mais
justo para os imóveis localizados no bairro Lombra Grande, estendendo a isenção do
IPTU, ainda que o imóvel do contribuinte seja passível de divisão em mais unidades
autônomas.
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Nos processos de revisão de valor venal de ITBI, torna-se necessário
prever na Lei um procedimento que atualmente já ocorre. A revisão do valor venal
avaliado pela Prefeitura poderá ser revisto, desde que a guia emitida não tenha sido paga
e utilizada no Registro de Imóveis. Para esclarecer esta questão, necessário inserir o
parágrafo 5'o artigo 86 da Lei.

Em relação âs alterações no art. 268 da Lei Municipal n'.031/2003,
existe a necessidade de atualização da norma, haja vista que o Programa Bolsa Família
foi extinto e substituído pelo Programa Auxílio Brasil. No que concerne ao seu $ 1',
inclui-se a subdivisão de incisos (I e II), no qual se insere a possibilidade de o cidadão
comprovar, mediante a apresentação de documento hábil o recebimento do Auxílio
Brasil (inciso II), deixando a análise e o deferimento da concessão do benefício mais
célere, na medida em que o contribuinte comprova seu enquadramento na situação
econômica, reduzindo a necessidade de apresentação de outros documentos
comprobatórios de renda que se mostram redundantes.

No art. 268 ainda torna-se necessário alterar o $ 3'ara se dar mais
segurança jurídica na concessão da remissão, deixando a norma mais transparente, pois
evidencia de forma clara quais são as características do imóvel, necessárias ao
enquadramento da remissão.

Na lei vigente, o texto atual dispõe que a remissão processar-se-á nos
moldes do artigo 31. Entretanto, em função do artigo tratar do instituto da isenção de
IPTU e pelo fato de possuir vários outros dispositivos condicionantes para a sua
aplicação, acaba por gerar dúvidas quanto a aplicabilidade dos mesmos no que tange a
remissão. Estabelece-se, assim, maior clareza e segurança jurídica na concessão da
remissão.

A alteração proposta no artigo 68, é mais um passo do Município â
evolução tecnológica, facilitando e agilizando os procedimentos e processos
administrativos, ao passo que a sistemática de declaração do Imposto Sobre Serviços
(ISS) se dará na forma eletrônica, ao encontro da expedição das notas fiscais de serviço,
por meio digital, desde o ano de 2013.

Desta forma, trata-se de funcionalidade no sistema de emissão de Nota
Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), já utilizado no Município, sendo a Declaração
Mensal Eletrônica de Serviços um resumo/extrato das Notas Fiscais emitidas.

Fundando-se em verdadeira declaração, as Notas Fiscais emitidas pelos
contribuintes, fornecem informações suficientes para a constituição do crédito tributário
relativo ao ISS de cada nota, vez que eivadas de legalidade, validade e presunção de
veracidade das informações, em conformidade com a Súmula n'36 do Superior
Tribunal de Justiça.

Ou seja, a emissão das notas fiscais e o encerramento mensal do livro
eletrônico perfectibilizam a entrega da Declaração Mensal Eletrônica de Serviços-
DMES, reconhecendo o débito fiscal decorrente do ISS incidente sobre os serviços
prestados/tomados.
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Ressalta-se que, a referida declaração, em nada impacta as atividades dos
contribuintes, vez que se dará digitalmente, na mesma ferramenta já utilizada para a
emissão das notas fiscais e fechamentos mensais, tratando-se apenas de nova roupagem
ao ato que advém da obrigação principal de recolhimento do ISS, adequando-o ao meio
tecnológico disponível, repercutindo, inclusive, no processo de desburocratização.

Em relação ao artigo 174, propõe-se a nova redação do inciso X, pois não
haverá mais aplicação da multa prevista neste inciso (instruir com elementos falsos)
para a DMES, vez que as informações originar-se-ão da emissão das Notas Fiscais de
Serviços Eletrônicas, cujo fechamento e respectiva declaração se darão de forma
automática no sistema, permanecendo apenas as penalidades relativas ao
descumprimento de entrega de declarações das instituições financeiras, as quais não
estão obrigadas a emissão de notas fiscais, sendo a DMES-IF/DESIF imprescindível
para apuração da receita tributável.

No mesmo sentido, revoga-se o inciso XVI do referido artigo, pois, de
igual forma e pelos mesmos motivos, não haverá mais aplicação de multa por ausência
de entrega da DMES, permanecendo apenas as penalidades relativas ao
descumprimento da entrega de declarações das instituições financeiras
DMES-IF/DESIF, cuja previsão consta no inciso XVII.

Quanto as alterações previstas nos artigos 176 e 176-A, visam adequar o
Código Tributário Municipal â legislação Federal, a fim de conceder, aos
Microempreendedores Individuais —MEI, Microempresas - ME e Empresas de Pequeno
Porte-EPP, optantes pelo Simples Nacional, a redução de determinadas multas,
conforme autorizado pela Lei Complementar n'23, de 14 de dezembro de 2006, em
seu art. 38-B.

Com a nova redação do artigo 176-A, haverá redução de 90% para os
MEI's e redução de 50% para as ME's e EPP's, das multas relativas a falta de prestação
ou a incorreção no cumprimento de obrigações acessórias, ampliando o rol de
contemplados e aumentando o percentual de redução aos contribuintes já abrangidos
atualmente.

Destaca-se que a referida adequação, advém de permissivo de Lei
Federal (Lei Complementar n'23/2006), em consonância com as normas e diretrizes
da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar n'01, de 4 de maio de 2000.
Inclusive, por tratar-se de multa decorrente de penalidade, a previsão da respectiva
arrecadação não faz parte do planejamento orçamentário.

No que diz respeito ao artigo 176, a mudança é bastante sutil e decorre da
ampliação prevista no artigo 176-A, tendo somente o efeito de vedar a acumulação das
reduções previstas nestes dois artigos, o que refletirá pontualmente no único inciso
coincidente entre os dois dispositivos, qual seja, inciso III do artigo 174 do mesmo
diploma legal.

Já as modificações dos artigos 81, 188, 192, 197 e 207 pretendem
uniformizar os prazos para a prática da impugnação ao lançamento e pagamento de
tributos. Através da nova redação, os prazos de 15 (quinze) dias passarão a ser de 30
(trinta) dias. Tal medida amplia os prazos para os contribuintes, em harmonia com o
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regramento utilizado pela Receita Federal do Brasil, aumentando a segurança jurídica,
revestindo-se de moderação, com destaque ao princípio da razoabilidade implícito na
Constituição Federal, o qual denota a conveniência da referida uniformização, além de
beneficiar a eficácia dos procedimentos e serviços públicos.

Adernais, torna-se imperioso revogar o parágrafo 10 do artigo 81 e o
inciso VII do artigo 87, vez que tais dispositivos apresentam-se em desacordo com a
atual legislação tributária vigente e a jurisprudência firmada sobre o assunto.

Necessário ainda revogar os () 5', 8', 12 e 15 do art. 68, o parágrafo
único do art. 83, o inciso VIII do art. 87, o parágrafo único do art. 108, o inciso XVI do
artigo 174 e o parágrafo único do art. 176 em decorrência dos necessários ajustes a
serem elencados na presente proposta de alteração.

Portanto, são essas as razões discorridas para a necessidade da aprovação
do presente Projeto de Lei Complementar para alterar dispositivos na Lei
Complementar Municipal n'.031/2003, Código Tributário Municipal, que visa corrigir
distorções e dirimir controvérsias, tornando a aplicação da legislação tributária
incólume frente a eventuais incertezas e inseguranças jurídicas que poderão advir.

Atenciosamente,

FÁ
ceia
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