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LEI Nº 4.281/2017
ALTERA  DISPOSITIVOS  DA  LEI  MUNICIPAL  Nº
1.361/1994,  REVOGA  AS  LEIS  MUNICIPAIS  NºS.
1.527/1997  E  3.850/2014,  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI,  Estado do Rio Grande do Sul, no uso
das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais
legislação em vigor,
 FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei: 

 Art. 1º. O parágrafo único do artigo 113 da Lei Municipal nº 1.361, de 23 de
dezembro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 Art. 113. ....

 ....

 Parágrafo  único  –  A  isenção  deverá  ser  solicitada  por  requerimento  do
contribuinte  e  passará  a  ter  efeito,  se  deferida,  a  partir  do  ano da  solicitação,
quando  está  for  realizada  até  a  data  do  1º  vencimento  do  imposto,  conforme
estabelecido  em  calendário/cronograma  anual  de  pagamento.  Cabe  ao
departamento de fiscalização tributária do município, realizar anualmente, vistoria
nos  imóveis  dos  contribuintes,  visando  a  verificação  e  a  confirmação  do
preenchimento  dos  requisitos  que  asseguram  o  direito  de  isenção.  Para  a
concessão do benefício, na ausência de prova documental da renda familiar servirá,
sob  a  responsabilidade  do  contribuinte,  uma  declaração  firmada  e  com  firma
devidamente  reconhecida,  ou,  no  caso  de  contribuinte  não  alfabetizado,
devidamente abonada por pessoa idônea.

 
Art. 2º. A alínea “a”, do inciso I, do art. 117 da Lei Municipal nº 1.361, de 23

de dezembro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 Art. 117 - ....

 I - ....

 a) no decorrer do exercício a que se refere o Imposto, quando solicitado até a
data  do  1º  vencimento  do  imposto,  conforme  estabelecido  em
calendário/cronograma anual de pagamento.

 Art. 3º. Ficam revogadas as Leis Municipais nºs 1.527, de 14 de janeiro de
1997 e 3.850, 07 de novembro de 2014.

 Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
SEBERI - RS, 19 DE MAIO DE 2017.
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CLEITON BONADIMAN
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

MARIEL FERNANDA FIGUEIREDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

                            

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 70/2017
 

Senhor Presidente e Senhores Vereadores:

Prazerosamente cumprimentamos Vossas Excelências, oportunidade
em  que  encaminhamos  o  presente  Projeto  de  Lei,  que  ALTERA
DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.361/1994, REVOGA AS LEIS
MUNICIPAIS  NºS.  1.527/1997  E  3.850/2014,  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A alteração proposta se faz necessária em razão da necessidade de
agilização do processo de isenção tributária, visto que houveram casos em
que contribuintes isentos perderam seus direitos por conta da burocracia
exigida.  Para  tanto,  propomos  alterações  que  visam  exclusivamente
desburocratizar  o  procedimento,  sem  qualquer  prejuízo  ao  erário,
tampouco renúncia de receita, uma vez que os requisitos necessários às
garantias de isenção não estão sendo alterados.

Assim,  diante  da  legalidade  e  legitimidade  desta  proposta
legislativa,  buscamos  a  colaboração  do  Legislativo  municipal  para  a
aprovação do presente e projeto de lei, visto que se mostra projeto de lei
de relevante interesse local.

Pelo  exposto,  pedimos  aos  Senhores  Vereadores  a  aprovação
unânime deste projeto de Lei.

Seberi - RS – RS, 11 de maio de 2017.

Atenciosamente

     CLEITON BONADIMAN
      PREFEITO MUNICIPAL
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