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Mensagem nº 024 

 

 

 

 Senhor Presidente: 

 

 

  

Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação dessa colenda casa legislativa o 

Projeto de Lei que “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.705, de 20.12.12, e dá outras 

providências”. 

Com a edição da Lei Municipal nº 2.705/2012, ficaram estabelecidos os setores sujeitos à 

Fiscalização Sanitária e os valores referentes à Licença Sanitária. 

A intenção deste projeto de lei é incluir o termo “depósitos” e “câmaras frias” dentro da 

categoria descrita no item 2, alínea c, do anexo III da Lei. 

Cabe ressaltar que com esta alteração não está sendo criada qualquer nova tributação, 

uma vez que estes locais já recolhem a referida taxa, sendo considerado o termo “correlatos”. A 

intenção é apenas deixar mais claro a faixa correta a qual estes locais estão enquadrados, visando 

facilitar a identificação pelo próprio contribuinte. 

Em relação a alteração do item 2, alínea “p”, do anexo III da mesma Lei, a intenção é 

reduzir o valor da taxa atualmente recolhida pelos clubes e sociedades. Em que pese entender a 

necessidade de manter a fiscalização destes locais, por serem os mesmos de interesse à saúde 

pública, é evidente a sua finalidade social, diferente das empresas do segundo setor. Sendo assim, 

cabe aplicar um tratamento diferenciado para estas entidades. 

Na certeza da aprovação deste, renovamos votos de elevado apreço e consideração.  

 

Feliz, 23 de março de 2018.  

 

 

Albano José Kunrath, 
Prefeito Municipal de Feliz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ao Excelentíssimo Senhor  
Junior Freiberger  
Presidente da Câmara de Vereadores de Feliz  
NESTA 
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PROJETO DE LEI Nº 22/2018. 

 
 

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 
2.705, de 20.12.12, e dá outras 
providências. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele, com base na Lei Orgânica do Município, sanciona 
e promulga a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica alterada a redação da alínea “c” e valor da alínea “p” do item 2 do Anexo III da 

Lei Municipal nº 2.705, de 20.12.12, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“ANEXO III 
 
(…) 
 
2. Estabelecimento de interesse à saúde: 
 

(…) (…) 

c) bar, lancheria, restaurante, pizzaria, sorveteria, padaria, açougue, 
peixaria, fruteira, mercearia, loja de conveniência, depósitos, câmaras 
frias e correlatos (NR) 

(…) 

p) (…) 110,50 

(…) (…) 

 
(…)” (NR) 
 
 

 Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, em __ de __________ de 2018.  
 
 
Albano José Kunrath. 
 

 Este Projeto de Lei foi examinado e aprovado pelo Departamento Jurídico do 
Município. 
 Feliz, 23.03.2018 
 
 
 _________________________  
 Adalberto Bairros Kruel, 
 Procurador. 

 
 


