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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N', de 2.W de t 'i P gBOde 2022

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.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais, observando os princípios e as normas da
Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica do Município e as normas gerais de
Direito Tributário :

FAVO SABER que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono
e promulgo a seguinte Lei Complementar Municipal:

Art. 1' Lei Complementar Municipal n'.031, de 24 de dezembro de
2003, passa a viger com as seguintes alterações e acréscimos:

"Art. 6'

3's imóveis não cadastrados junto ao cadastro
imobiliário municipal ou que não possuam valor
determinado na Planta Genérica de Valores — PGV, serão
avaliados de ofício, mediante processo específico, com
base em valores já existentes para os imóveis em setores,
quadras, lotes ou seções limítrofes, observadas as suas
características.
) 4' contribuinte do imposto, em caso de divergência,
poderá impugnar o valor venal calculado com base na
Planta Genérica de Valores —PGV ou na forma do $3',
observado ainda os requisitos previstos em regulamento."
(NR)

"Art. 15

$ 1' alíquota 0,00/o (zero por cento) do imposto para
imóveis até determinado valor, conforme estabelecido no
anexo V-A desta Lei, será concedida considerando a
unidade autônoma, de uso estritamente residencial e não
passível de divisão, não incluindo boxes de
estacionamento ou armários." (NR)
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")3'ara os imóveis sujeitos a alíquota 0,00% (zero por
cento) do imposto, estabelecida no $ 1'este artigo, fica
elidida a cobrança da Taxa de Coleta de Lixo de Imóveis-
TCLI, prevista nos arts. 114 a 118 desta Lei." (AC)

"Art. 24

3'ara efeitos do disposto neste artigo, a
operacionalização e os requisitos de uso do Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) serão regulamentados por ato
do Poder Executivo." (NR)

"Art. 27

Parágrafo único. Fica dispensado do recolhimento do
imposto e da taxa de coleta de lixo de imóveis, em relação
a pequenos valores apurados para esses tributos, cujas
despesas de notificação e de cobrança sejam superiores a
eles, até o limite de 5 (cinco) Unidades de Referência
Municipal —URM. (NR)"

"Art. 27-A

3' disposto no capuz deste artigo será aplicado
considerando-se a situação financeira e a cadastral
existente até o dia 31 de outubro do exercício anterior a
concessão do desconto.
$ 4' desconto de que trata o caput deste artigo aplicar-
se-á aos imóveis integrantes de condomínio, desde que
suas áreas comuns estejam devidamente regularizadas com
"habite-se" total." (AC)

"Art. 28-A

$ 2' parcelamento previsto no inciso III do caput deste
artigo poderá incluir, também, a Taxa de Coleta de Lixo
de Imóveis - TCLI, lançada juntamente com o imposto,
sendo disponibilizado ao contribuinte até o vencimento da
primeira parcela gerada do imposto." (AC)
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"Art. 30 .

VII - Os proprietários de áreas, comprovadamente
utilizadas em atividades de exploração econômica
extrativista vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial,
nos termos das Legislações Federal, Estadual e Municipal,
em especial o Decreto-Lei Federal n'7, de 18 de
novembro de 1966, observando ainda os requisitos
previstos em regulamento." (NR)

ss) 30

III—A isenção prevista no inciso VII, uma vez concedida,
será limitada aos 3 (três) exercícios seguintes ao da
solicitação, sendo necessário, após esse prazo, encaminhar
nova solicitação, expressa e formalmente, apresentando os
documentos previstos em regulamento." (AC)

"Art. 31
r

III - sejam cadastrados no Cadastro Unico para Programas
Sociais (CadÚnico) e que preencham os requisitos para a
obtenção dos benefícios do Programa de Transferência de
Renda, nos termos do regulamento." (NR)

"$ 5'ara a concessão da isenção prevista no inciso III, a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
fornecerá, anualmente, â Secretaria Municipal da Fazenda,
até o dia 30 de setembro de cada exercício, a relação dos
cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais
(CadÚnico), junto com seus respectivos endereços, que
preencham os requisitos para a obtenção dos benefícios do
Programa de Transferência de Renda, nos termos do
regulamento, sendo concedida de ofício para o exercício
seguinte." (NR)
"$ 6' isenção prevista no inciso I do caput deste artigo
aplicar-se-á exclusivamente aos imóveis situados no bairro
Lomba Grande (localizados no setor 28), ainda que
construídos sobre terreno passível de divisão em mais
unidades autônomas, observando-se os requisitos previstos
na legislação tributária municipal." (AC)

"Art. 68. Fica instituído o documento fiscal denominado
Declaração Mensal Eletrônica de Serviços — DMES,
obrigação de natureza acessória que tem por objetivo a
apresentação de informações referentes âs notas fiscais de
serviços prestados e tomados, sujeitos a incidência do ISS,
conforme previsto em regulamento.
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1' DMES passa a ser exigida pela Secretaria
Municipal da Fazenda, em substituição ao livro registro de
apuração do ISS e a Declaração Anual de Informações.

) 2'odas as pessoas jurídicas cadastradas no Município
deverão apresentar a declaração prevista no caput deste
artigo, inclusive optantes pelo Simples Nacional, isentas,
imunes, exceto pessoas jurídicas sem movimentação e
Microempreendedor Individual -MEI.

$ 3's pessoas jurídicas que exerçam, exclusivamente,
atividades de indústria e/ou comércio ficam sujeitas a
entrega do documento previsto no caput somente quando
estiverem na condição de tomadores de serviços,
prestando informações conforme previsto em regulamento.

) 4' DMES deverá ser gerada e enviada através do
sistema eletrônico, disponível via internet pela Prefeitura,
conforme o prazo previsto em regulamento." (NR)

")6's instituições financeiras autorizadas pela União ou
pela autoridade competente, regulamentadas pela CVM, e
os prestadores de serviços vinculados direta ou
indiretamente ao setor bancário ou financeiro, deverão
informar na Declaração Mensal Eletrônica de Serviços-
DMES as notas fiscais de serviços tomados e na
declaração mensal de serviços de instituições financeiras-
DMS-IF/DESIF as suas receitas sujeitas ao imposto, por
agência ou dependência, em conformidade com o plano de
contas do sistema financeiro nacional - COSIF, bem como
com as disposições previstas em regulamento." (NR)

9's contribuintes que possuam mais de um
estabelecimento, seja filial, agência, sucursal, depósito, ou
a qualquer outro título, ficam obrigados a apresentar a
DMES, de forma distinta, para cada estabelecimento."
(NR)

13. As pessoas jurídicas estabelecidas em outros
Municípios e que, por determinação legal ou para fins de
recolhimento do imposto, vierem a se cadastrar junto a
Prefeitiua de Novo Hamburgo terão obrigatoriedade de
entrega da DMES, nos termos do g~ 2'esse artigo,
somente quando prestarem ou tomarem algum serviço em
Novo Hamburgo.

) 14.A não entrega da DMS-IF/DESIF referida no )6'o
caput, dentro dos prazos determinados, sujeitará ao
infrator as penalidades previstas no artigo 174."(NR)
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"Art. 81.

$ 4'erificada a preponderância, a que se referem os
parágrafos anteriores, não apresentados os documentos
solicitados pela fiscalização tributária municipal ou não
estabelecidos os requisitos da norma atinente â imunidade,
tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente â
data de aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa
data, sendo conferido o prazo de 30 (trinta) dias para
impugnação do lançamento, a partir do recebimento da
notificação." (NR)

"Art. 83 .

1's declarações de imunidade ou de isenção do
imposto expedidas pela autoridade fiscal do município
terão validade de 90 (noventa) dias, contados da data de
emissão do documento.

$ 2' reconhecimento das situações de imunidade, de não
incidência e de isenção tributária não geram direito
adquirido, tornando-se devido o imposto respectivo,
corrigido monetariamente, e acrescido de juros e multa de
mora, nos termos do artigo 261 desta Lei, desde a data da
transmissão, se apurado que o beneficiário prestou
declaração ou apresentou prova falsa ou, quando for o
caso, deixou de utilizar o imóvel para os fins que lhe
asseguraram o benefício, sem prejuízo das penalidades
previstas nesta Lei." (AC)

"Art. 86

$ 5' valor venal do imóvel atribuído pelo Município
poderá ser revisto, mediante impugnação apresentada pelo
contribuinte, desde que tecnicamente fundamentada,
quando a guia do imposto emitida não tenha sido paga e
utilizada junto ao Registro de Imóveis." (AC)

"Art. 89

) 2'ica dispensado o recolhimento do imposto em
relação a pequenos valores apurados, cujas despesas de
notificação e de cobrança sejam superiores a eles, até o
limite de 5 (cinco) Unidades de Referência Municipal-
URM." (NR)
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"$ 3'ica autorizado o pagamento antecipado do imposto,
cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada
a imediata e preferencial restituição da quantia paga,
atualizada monetariamente, caso não se realize o fato
gerador presumido." (AC)

"Art. 107.As Taxas de Fiscalização elencadas no presente
artigo serão devidas em razão de atuação dos órgãos
competentes do Poder Executivo que exercem o poder de
polícia, desenvolvendo atividades pertinentes de controle,
vigilância ou fiscalização do cumprimento da legislação
municipal, relativamente aos estabelecimentos situados no
Município, consoante o seu objeto: (NR)"

"Parágrafo único. Consideram-se implementadas as
atividades pertinentes de controle, vigilância ou
fiscalização, para efeito de caracterizar a ocorrência do
fato gerador das Taxas de Fiscalização, pela prática de
atos administrativos, vinculados ou discricionários, de
prevenção, observação ou repressão, pelos órgãos
municipais competentes, necessários a verificação do
cumprimento das normas a que se refere o caput deste
artigo. (AC)"

"Art. 108. 0 pagamento das Taxas de Fiscalização deverá
ser efetuado após o lançamento pelo órgão fiscalizador no
valor, na forma e no tempo estabelecidos na Tabela I do
Anexo I da presente Lei, podendo, a critério do Poder
Executivo, ser lançada de ofício, com base nos elementos
constantes nos assentamentos da Municipalidade, nos
Cadastros ou em decorrência de declarações do sujeito
passivo, segundo o que dispuser o regulamento. (NR)"

1' incidência e o pagamento das Taxas de
Fiscalização independem:

I - do cumprimento de quaisquer exigências legais,
regulamentares ou administrativas;
II - da licença, autorização, permissão ou concessão,
outorgadas pela União, Estado ou Município;
III - de estabelecimento fixo ou de exclusividade, no local
onde é exercida a atividade;
IV —da finalidade ou do resultado econômico da atividade;
V - do efetivo exercício da atividade ou da efetiva
exploração do estabelecimento;
VI — do pagamento de preços, emolumentos e quaisquer
importâncias eventualmente exigidas, inclusive para
expedição de alvarás ou vistorias; VII - do caráter
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permanente, provisório, esporádico ou eventual da
atividade exercida no estabelecimento.

2'ão estão sujeitas a incidência das Taxas os
vendedores ambulantes de alimentos ficam isentos do
pagamento da taxa de fiscalização sanitária." (AC)

"Art. 174

X - Instruir com elementos falsos a Declaração Mensal de
Serviços de Instituições Financeiras — DMS-IF/DESIF,
caracterizada má fé ou omissão dolosa - multa de 200
(duzentas) URMs —Unidades de Referência Municipal por
DMS-IF/DESIF ;" (NR)

"Art. 176

( 1'ara a obtenção do benefício, o pagamento deverá
ocorrer até o final do prazo fixado no artigo 251 desta Lei.

$ 2' redução concedida neste artigo não é cumulativa
com a redução prevista no artigo 176-A desta Lei." (AC)

"Art. 176-A As multas previstas no artigo 174, incisos III,
XI, XVIII, XIX, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXVII,
XLIII, XLV, XLVII, XLIX, LI, conforme artigo 38-B da
Lei Federal n'23/2006 (Lei do Simples Nacional), ficam
reduzidas em:" (NR)

"I—90% (noventa por cento) para os MEIs;
II - 50% (cinquenta por cento) para as microempresas ou
empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional.

Parágrafo único. As reduções de que tratam os incisos I e
II do caput não se aplicam na:
I — hipótese de fraude, resistência ou embaraço a
fiscalização;
II — ausência de pagamento da multa no prazo de 30
(trinta) dias após a notificação." (AC)

"Art. 188. Lavrado o auto de infração, o autuado será
intimado para recolher o débito total, ou para apresentar
defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar:" (NR)
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"Art. 192.0 prazo de defesa é de 30 (trinta) dias, contados
a partir do recebimento:" (NR)

"Art. 197 — 0 sujeito passivo poderá reclamar, dentro do
prazo de 30 (trinta) dias, contra o lançamento ou ato de
autoridade fazendária referentes a assunto tributário."
(NR)

"Art. 207

$ 4' compensação poderá ser efetuada de ofício, sempre
que a Fazenda Municipal verificar que o titular do direito
possuir débito(s) vencido(s), será precedida de notificação
ao sujeito passivo para que este se manifeste sobre o
procedimento, no prazo de 30 (trinta) dias, sendo o seu
silêncio considerado consentimento." (NR)

"Art. 212

2'ara efeitos do disposto neste artigo, a
operacionalização e os requisitos de uso do Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) serão regulamentados por ato
do Poder Executivo." (NR)

"Art. 268. Por ato administrativo, o Executivo Municipal
poderá, nos termos autorizadores do art. 172, inciso I, da
Lei n'.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário
Nacional, conceder a remissão do crédito tributário,
inscrito em dívida ativa, ajuizado ou não, de contribuintes
cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais
(CadÚnico) e que preencham os requisitos para obtenção
dos benefícios do Programa de Transferência de Renda,
nos termos do regulamento.

1' concessão do benefício dar-se-á mediante
requerimento do interessado, instruído com os seguintes
documentos:" (NR)

"I—folha resumo do CadÚnico, datada e assinada pelo
órgão competente;
II—caso receba o beneficio do Programa de Transferência
de Renda, nos termos do regulamento, documento que
comprove seu recebimento ou, no caso de não receber o
benefício, comprovação de que preenche os requisitos para
obtê-lo. (AC)
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3'ara a concessão da remissão, deverão ser
observados ainda os seguintes requisitos:" (NR)

"I—ser sujeito passivo, proprietário ou possuidor de um
único imóvel (casa ou apartamento), desde que utilizado
exclusivamente para sua residência;
II —o imóvel deve ser construído sobre terreno não
passível de divisão em mais unidades autônomas,
conforme localização/zoneamento." (AC)

Art. 2' isenção prevista nos incisos I e IV do art. 31 da Lei
Complementar Municipal n'.031/2003, exclusivamente para os imóveis situados no
bairro Lomba Grande (localizados no setor 28), sujeitos ao lançamento inicial de IPTU,
exceto para os imóveis que já foram tributados pelo imposto ou que destes resultar em
novas unidades, nos termos do art. 21 da Lei Complementar Municipal n'.031/2003,
submeter-se-á aos prazos transitórios para requerer o beneficio, conforme previsto na
legislação tributária municipal.

Art. 3'ara os imóveis situados exclusivamente no bairro Lomba
Grande (localizados no setor 28), sujeitos ao lançamento inicial de IPTU, exceto para os
imóveis que já foram tributados pelo imposto ou que destes resultar em novas unidades,
nos termos do art. 21 da Lei Complementar Municipal n'.031/2003, aplicar-se-ão
anualmente os percentuais de 20%, 40%, 60%, 80% e 100% sob o valor do imposto
calculado e atualizado monetariamente, obtendo-se o valor do imposto a ser lançado em
cada respectivo exercício.

Art. 4'icam revogados na Lei Complementar Municipal n'.031, de 24
de dezembro de 2003:

I - os )) 5', 8', 12 e 15 do art. 68;
II - o $ 10 do art. 81;
III—o parágrafo único do art. 83;
IV—o inciso VIII do art. 87;
V—o parágrafo único do art. 108;
VI - o inciso XVI do artigo 174.
VII—o parágrafo único do art. 176;

Art. 5'sta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO,
aos dias do mês de de 2022.

Prefeita

Registre-se e Publique-se.

Secretário Municipal de Administração
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