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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

OI. nO 231/17 - GPC Carazinho. 16 oe novembro de 2017.

E~celentis5imo Senhor,

Ver. Estevão De Loreno,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
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Encaminha Projeto de Lei Complementar nO 011/11

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a eSS(l Egrégia Casa o Projeto de lei
Complementar nO 011/17, desta dala, que Dê nova redação ao capu! e revoga o inciso I do

Art. 122, ambos da lei Complementar nO 110/2006

Exposicão de Motivos:

Atualmente o capu! e o inciso I do Art. 122 estão divergentes:

- O Art. 122 possibilita o parcelamento das guias de ITBI em até 12 vezes, não

estipula valor mínimo para parcelamenla, valor mlnimo das parcelas. bem como não condiciona

o pagamento integral para autorização da escritura.

- O inciso I eslipula o valor mínimo para parcelamento (300 URM's), o número de

parcelas (04) e condiciona a autorização para confecção da escritura somente após o

pagamento da úllima parcela,

Essa divergência acarreta dúvidas. dando margem a interpretaçOes diversas da

lei, cawsando assim constrangimento no atendimento aos contribuintes que desejam efetuar o

pagamento do tributo, além de não garantir o pagamento do mesmo. pois em caso de

inadimplência o saldo dos parcelamentos, na maioria dos casos, não cobre se quer o custo de

uma passivel execução fiscal.

Diante disso, solicrtamos as alterações descritas, devendo o tributo ser pago à

vista no ato da lavratura do instTlJmento de transmissão dos bens elou direitos a eles relativos,
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Atenciosamente,

SEFAZlOOV



PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N' 011, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2017.

Dá nova redação ao caput e revoga o
inciso I do Art. 122, ambos da Lei
Complementar n'11012006.

Art. 1G O capul do Art. 122 da Lei Complementar n' 110/2006. que Aprova o
Código Tributário do Município de CaraZinho, passa a viger com a seguinte redação:

"Art. 122. O imposto será pago no ato da lavratura do instrumento de
transmissão dos bens elou direitos a eles relativos, exclusivamente atraves da
autorização previa da Administração Municipal, mediante guia pela mesma
emitida." (NR)

Art. 2' Fica revogado o inciso I do Art, 122 da Lei Complementar nO
110/2006.

Art. 3" Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua pubiicação.

Gabinete do Prefeito, 16 de novembro de 2017.
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