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MENSAGEM AO PROJETO DE LEÍ COMPLEMENTAR N" 07 DE 28 DE MAIO DE 2021

Senhor Presidente^
Senhores Vereadores^

Cumpre-me através do presente encaminhar a esta Augusta Casa de Leis, o
Projeto de Lei Complementar n". 07/202 J, de 28 de maio de 2021 - **DISPÕE SOBRE
AALTERAÇÃODA LEI MUNICIPAL N". 039/2001, QUE SE TRATA DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO DE GUARAl] PARA CONCEDER INSENÇÃO DE TAXAS AS
EMPRESAS MEP\ para a devida apreciação e deliberação pelo soberano plenário
deste parlamento, pelas considerações a seguir:

O Projeto de Lei em epígrafe, tem o escopo de promover alterações nos artigos
211 e 216 da legislação tributária municipal, os quais tratam sobre taxas de licença e
funcionamento para estabelecimentos comerciais.

A referida alteração se faz necessária, vez que o §3° do Art. 4" da Lei
Complementar Federal n° 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, determina a isenção
de custos ao Microempreendedor Individual, estabelecendo a seguinte redação:

§ 3'- Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam
reduzidos a O (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos
à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará,
à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e
encerramento e aos demais itens relativos ao
Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a
taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos
órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de
regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de
vistoria e de fiscalização do exercício de profissões
regulamentadas.

Não obstante, a Resolução CGSIM n" 48, de 11 de outubro de 2018, é clara
quanto a vedação das taxas em comento, seja pela União, Estados, Distrito Federal ou
Município, senão vejamos seu Art. 7":

r

Art. 7" E vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios e ainda às demais entidades e órgãos, exigirem
taxas, emolumentos, custos, inclusive prévios e suas renovações,
ou valores a qualquer título referentes à abertura, à inscrição,
ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, à dispensa
de licença ou alvará, ao cadastro, às alterações e procedimentos
de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao MEI,
incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais
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conlrihuições relativas aos orgaos de registro, de licenciamento,
sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade
técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões
regulamentadas, conforme o § S"do art. 4^^da Lei Complementar
n" 123, de 14 de dezembro de 2006, com redação dada pela Lei
Complementar w" 147, de 7 de agosto de 2014.

Assim, com o intuito em atender à exigência contida em legislação federal
retrocitada, encaminhamos este Projeto de Lei Complementar n° 07/2021, para que
seja submetido à análise deste Parlamento, com a alteração do Código Tributário
Municipal, a fim de isentar o Microempreendedor Individual de custos relacionados a
abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, à dispensa
de licença ou alvará, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e
encerramento.

PALÁCIO PACÍFICO SILVA, GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
DE GUARAIy aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de 2021.

Maria de Fátima Coelho Nunes \
Prefeita Municipal. ' ANTINS
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR m 07/2021 - DE 28 DE MAM) DE 202L

"DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA LEI
MUNICIPAL N". 039/2001, QUE SE TRATA DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO DE GUARAÍ, PARA
CONCEDER INSENÇÃO DE TAXAS AS EMPRESAS
MEL "

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Guaraí, Estado do Tocantins, APROVOU e
eu, Prefeita Municipal, no uso de minhas atribuições legais, SANCIONO a seguinte Lei:

Ari. i". Oart. 211 da Lei Municipal n" 39/2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Árt. 211. (omissis)

Parágrafo único. O Microempreendedor Individual será isento de todas as taxas
relativas ao poder de polícia municipal, incluindo as taxas de expediente e serviços
diversos previstas nesta Lei. "

Ari. 2^. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

PALÁCIO PACÍFICO SILVA, GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE GUARAÍ,
aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de 2021.

.■V %
Maria de Fátjma Coelho:Nun^^ ^

Prefeita Municipal
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