
Ofício nº 105/2015 Giruá, 24 de agosto de 2015.
SMAD/MCR

Senhor Presidente:

Cumprimentamos  cordialmente  Vossa  Excelência,  momento  em  que  vimos  encaminhar  para
apreciação e deliberação  o  Projeto de Lei  nº  110/2015,  que  “Altera a redação da Lei  Municipal nº
2.320/2001 que dispõe sobre o Código Tributário Municipal”.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a iniciativa de alteração das alíquotas do Imposto sobre Serviço
de Qualquer Natureza não se trata de medida inédita, pois visa promover alterações na legislação tributária
municipal com o fito de viabilizar incremento equilibrado na arrecadação tributária proveniente de receitas
próprias,  fontes  primordiais  do  custeio  dos  gastos,  despesas  e  investimentos  em políticas  e  demandas
públicas no âmbito municipal.

Quanto às razões que levaram o Poder Executivo a propor a adequação das alíquotas do Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, sustentadas no melhor atendimento ao interesse público
municipal,  mister  ressaltar,  a  princípio,  que  as  alíquotas  do  referido  imposto  atualmente  em vigor  no
Município encontram-se seguramente entre as mais baixas de todo o Estado do Rio Grande do Sul.

Se comparadas as alíquotas vigentes nos Municípios da região constata-se que a Fazenda Municipal
possui menor carga tributária de ISSQN dentre as cidades pesquisadas.

Como é sabido, a atual Administração vem cumprindo o solene compromisso de realizar elevados
investimentos para a melhoria da qualidade de vida da população Giruaense, especialmente de sua parcela
economicamente  menos  favorecida,  o  que tem resultado,  nos  últimos  anos,  em incremento  de  todas  as
despesas  operacionais  referente  às  áreas  da  saúde pública,  educação básica,  infraestrutura  e  mobilidade
urbanas,  revitalização  de  vias  públicas,  sistema  de  iluminação pública,  serviços  públicos  de  assistência
social, etc.

A par da situação exposta, é crucial frisar que o montante de recursos proveniente das transferências
constitucionais de receitas tributárias vem caindo ao longo dos últimos anos, inclusive repasse não estão
sendo efetivados em razão da crise da União e do Estado, quadro que torna imprescindível ao Município
zelar, com a máxima firmeza, pela correta e mais eficiente arrecadação de seus próprios tributos.

Por todo o exposto, certo de que o referido Projeto de Lei receberá a necessária aquiescência de
Vossa Excelência e de seus ilustres pares, submeto-o à apreciação dessa Augusta Casa, oportunidade em que
renovo protesto de estima e consideração.

Sem mais, e nos colocando a disposição para eventuais esclarecimentos, despedimo-nos,

Atenciosamente,

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
João Carlos Taborda Zimmermann 
Presidente do Poder Legislativo
Giruá/RS

Viva a Vida sem drogas!



PROJETO DE LEI Nº 110/2015  DE 24 DE AGOSTO DE 2015.

Altera a redação da Lei Municipal nº 2.320/2001
que dispõe sobre o Código Tributário Municipal.

Art.1o.  Acrescenta o art. 31-A, apresentando a seguinte redação:

Art.  31-A.  Na  condição  de  substituto  tributário,  são  responsáveis  pelo
pagamento  do  Imposto  sobre  Serviços  de  Qualquer  Natureza  –  ISSQN  –  as
entidades da administração pública direta, indireta ou funcional, de qualquer dos
poderes do Estado, pelo imposto devido sobre serviços de qualquer natureza.

§1º  - O  imposto  retido  na  forma  do  caput  desse  artigo  será  apurado
mensalmente  e deverá ser  recolhido até  o dia 10 (dez) do mês seguinte  ao do
efetivo pagamento,  ficando sujeito,  a partir  dessa data,  à incidência de juros e
multa na forma da legislação vigente.

   (NR)

Art. 2o. Altera o parágrafo primeiro do art. 33, passando a apresentar a seguinte redação:

Art. 33 …
§1º - Os serviços relacionados no §1º do art. 27 tributados sobre a receita

bruta, terão alíquota de 2% (três por cento), exceto os serviços relacionados nos
itens 15 e 31 que terão alíquota de 5%(cinco por cento).

   (NR)

Art. 3o. Acrescenta os artigos 146-A, 146-B, 146-C, 146-D, 146-E, 146-F, apresentando as seguintes
redações:

Art.  146-A.  O infrator pessoa física,  jurídica ou a qualquer um desses
equiparados para fins fiscais, fica sujeito, em cada caso, à penalidade equivalente
a 1000 (hum mil) UPM, quando:

I- embaraçar ou elidir, por qualquer forma, a ação fiscal;
II- não atender à intimação da Administração Municipal para declarar os

dados necessários ao lançamento de tributos, ou oferecê-los incompletos;
III- deixar  de  acatar  intimação  para  apresentação  de  livros,  registros

eletrônicos e/ou documentos de interesse da Fiscalização, necessários à instrução
do processo de apuração do ISS;

IV- omissão  de  informação,  ou  prestação  de  declaração  falsa  à
Autoridade Fazendária;

V- recusa de exibição, quando solicitado pelo Fisco, de documentos, ou
outros comprovantes de interesse fiscal, necessários à apuração de atos ou fatos
jurídicos geradores de obrigação tributária, principal ou acessória;

VI- realização no território do Município de operações tributáveis pelo
ISS  por  meio  de  estabelecimento  clandestino  ou  sem  inscrição  na  Fazenda
Municipal, sem recolhimento do imposto devido neste;
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§ 1º Na reincidência de quaisquer das infrações cometidas, sempre que
constatada, as penalidades previstas serão aplicadas em dobro.

§ 2º  Constitui reincidência a repetição da mesma infração, pela mesma
pessoa física ou jurídica, quando praticada em tempo inferior a 2 (dois) anos.

§  3º  Após  reincidir,  em se  mantendo a  irregularidade,  será  cassado  o
Alvará de Funcionamento.

Art. 146-B. Além da inscrição e respectivas alterações, o sujeito passivo do
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, bem como os tomadores ou
intermediários de serviços estabelecidos no Município de Giruá ficam sujeitos à
apresentação de quaisquer declarações de dados, inclusive por meio magnético ou
eletrônico, na forma e nos prazos regulamentares.

Art. 146-C. As instituições financeiras e demais entidades obrigadas pelo
Banco Central do Brasil à adoção do Plano Contábil das Instituições Financeiras
do Sistema Financeiro Nacional - COSIF ficam obrigadas a apresentar Declaração
de Instituições Financeiras – DIF a Secretaria Municipal de Gestão Financeira e
Suprimentos  na  forma,  no  prazo  e  nas  demais  condições  estabelecidas  em
Regulamento.

Art.  146-D. As  administradoras  de  cartões  de  crédito  ou  débito  ficam
obrigadas a apresentar Declaração de Operações de Cartões de Crédito ou Débito
- DOC, a Secretaria Municipal de Gestão Financeira e Suprimentos na forma, no
prazo e nas demais condições estabelecidas em Regulamento.

Art.  146-E.  Serão aplicadas as seguintes multas por infrações relativas à
apresentação das declarações de instituições financeiras e assemelhadas que devam
conter  os  dados  referentes  aos  serviços  prestados,  às  informações  relativas  às
contas contábeis e à natureza das operações realizadas e ao valor do imposto:

I  – multa de 10 (dez) UPM:
a) para  cada  dado  omisso,  exigido  em  regulamento,  na  Declaração

Eletrônica Mensal de Instituições Financeiras apresentada, de serviços prestados ou
tomados;

b) para  cada  dado  incorreto,  exigido  em  regulamento,  informado  na
Declaração Eletrônica Mensal apresentada de Instituições Financeiras, de serviços
prestados ou tomados;

c) para cada dado omisso em relação às tarifas cobradas sobre os serviços
regulados pelo Banco Central do Brasil.

II-  multa de 100 (cem) UPM, para cada documento fiscal informado com
dados  divergentes  do  constante  do  documento  fiscal,  informado  na  Declaração
Eletrônica Mensal de Instituições Financeiras apresentada, de serviços prestados ou
tomados.

III-  multa de 1.000 (hum mil) UPM:
a)  para cada Declaração Eletrônica Mensal de Instituições Financeiras de

serviços prestados ou tomados não apresentada em periodicidade, forma e prazo
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estabelecidos em regulamento;
b) para  cada  dado  incorreto  em  relação  às  tarifas  cobradas  sobre  os

serviços regulados pelo Banco Central do Brasil.

Art.  146-F.  Será  aplicada  a  seguinte  multa  por  infrações  relativas  ao
fornecimento de informações referentes à utilização de cartões de crédito ou débito e
congêneres em estabelecimentos prestadores de serviços localizados no Município de
Giruá:

I-  multa de 30 UPM por mês, às pessoas jurídicas administradoras de cartão
de crédito ou débito e congêneres que deixarem de apresentar, na conformidade do
regulamento, as informações relativas à utilização de cartões de crédito ou débito e
congêneres em estabelecimentos prestadores de serviços localizados no Município de
Giruá;

II-  multa  de  300  (trezentos)  UPM  por  mês,  às  pessoas  jurídicas
administradoras de cartão de crédito ou débito e congêneres que apresentarem fora
do  prazo  estabelecido  em  regulamento,  ou  o  fizerem  com  dados  inexatos  ou
incompletos, as informações relativas à utilização de cartões de crédito ou débito e
congêneres em estabelecimentos prestadores de serviços localizados no Município de
Giruá.

(NR)

Art.4o.  Os demais artigos da Lei Municipal 2320/2001 permanecem inalterados.

 Art.5o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GIRUÁ(RS), EM 24 DE AGOSTO DE 2015, 60º ANO
DE EMANCIPAÇÃO.

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal
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