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Mensagem n.º 114 

 

 

  Senhor Presidente: 

 

  Encaminhamos o Projeto de Lei que “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 3.317, 

de 29.09.17, que estabelece o Código Tributário do Município e dá outras providências.” 

  A intenção deste Projeto de Lei é ajustar alguns dispositivos descritos no Código 

Tributário do Município para propiciar maior clareza ao contribuinte. 

A alteração da redação de incisos do Art. 17 visa positivar um procedimento usual 

no cadastramento de novas unidades e alterações de cadastros já existente. Hoje este 

procedimento já é realizado com base na regra geral de cadastro, mas para tornar mais 

transparente são propostas as adequações necessárias.  

Na mesma linha segue a inclusão de um novo parágrafo no Art. 31. O Município 

adotou com o novo CTM a possibilidade de dedução dos materiais da base de cálculo para os itens 

7.02 e 7.05 da lista de serviços. Contudo, apenas quando se tratar de empreitada global e houver 

materiais incorporados definitivamente à obra. A inclusão do parágrafo apenas deixa claro que não 

se aplica a regra de dedução quando ocorrer prestação de serviço “puro”. 

A proposta de alíquota diferenciada de ITBI, constante do Art. 72, para dação em 

pagamento, se dá em situações de execução de loteamentos em sistema de parceria. Ocorre que 

quando uma gleba pertencente a qualquer cidadão ou família, é loteada por empreendedor ou 

empresa do ramo imobiliário, num sistema de divisão de lotes ao final do empreendimento (parte 

para o empreendedor, parte para o proprietário original), é necessária a transmissão do imóvel para 

o empreendedor, com incidência de ITBI. Concluído o loteamento, o empreendedor deve transmitir 

os lotes pactuados para o proprietário original, com nova incidência de ITBI. Geralmente são 

diversos lotes, consequentemente, com considerável oneração. Posteriormente, uma vez vendidos 

para terceiros, incidirá ITBI, novamente. Essa sistemática de tributação é legal, uma vez que 

ocorrem as transmissões – fato gerador do ITBI – porém oneram excessivamente o 

empreendimento. A redução em 50% da tributação atenua essa situação, e consequentemente 

constitui incentivo a loteamentos, que aumentam a oferta de lotes para a população, bem como 

geram, além da ITBI, receita de IPTU e ISSQN. 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Junior Freiberger 
Presidente da Câmara de Vereadores de Feliz 
Nesta 
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Em relação ao inciso X do Art. 73 a redação original trazia remissão equivocada 

quando tratada a preponderância das atividades no caso de incorporações da pessoa jurídica. 

Sendo assim, cabe a devida adequação para a remissão correta, qual seja, o § 3º do art. 66 desta 

Lei. 

A inclusão do parágrafo único no Art. 244 visa deixar clara a regra de aplicação das 

correções dos tributos vencidos para os casos de lançamento em cota única. Na prática não há 

qualquer alteração, visto este procedimento ser adotado há mais de década.  

Já a modificação proposta no quadro II do Anexo VIII do CTM buscam limitar a 

cobrança do tributo apenas quando os itens permanentes de publicidade forem fixados em terrenos 

próprios ou de domínio privado. Com a edição da Lei Municipal nº 3.366/2017, posterior ao CTM, se 

estabeleceu a cobrança de preço público quando estes itens forem fixados em logradouros ou vias 

públicas. Desta forma, mantendo também a cobrança no CTM ocorre uma dupla cobrança. Ainda 

que sejam tributos de natureza diferente a intenção é aplicar apenas o preço público. 

Na expectativa de contar com a compreensão e o apoio dos membros desse 

Legislativo Municipal, subscrevemo-nos, atenciosamente. 

 

 

Feliz, 11 de outubro de 2018. 

 

   

 
  Albano José Kunrath, 
  Prefeito Municipal de Feliz. 
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PROJETO DE LEI Nº 114/2018. 

 

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 
3.317, de 29.09.17, que estabelece o 
Código Tributário do Município 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 alterado o Inciso II do caput do artigo 17 e incluído o inciso III no § 1º do artigo 

17 da Lei Municipal nº 3.317, de 29.09.17, vigorando com a seguinte redação: 

“Art. 17. [...] 

I- [...] 

II- edificações de unidades autônomas. (NR) 

§1º [...] 

I-  

 II- 

 III- a transferência da propriedade ou do domínio. (AC) 

 [...]” 

Art. 2º Fica Incluído o § 9º ao artigo 31 da Lei Municipal nº 3.317, de 29.09.17, vigorando 
com a seguinte redação: 

“Art. 31. [...] 

[...] 

§ 9º Quando não houver material incorporado definitivamente à obra a base de cálculo do 
ISSQN será o preço do serviço, sem aplicação da dedução prevista neste artigo. (AC)”  

Art. 3º Fica alterado o Inciso II e incluídos os incisos III e IV no artigo 72 da Lei Municipal nº 
3.317, de 29.09.17, vigorando com a seguinte redação: 

“Art. 72. [...] 

I- [...] 

II- nas dações em pagamento por meio de lotes, efetuado pelo loteador, ao proprietário 
originário da área de terras utilizada para implantação do loteamento: 1,0% (um por cento); (NR) 

 III- na distribuição de lotes aos sócios oriundos de dissolução da Sociedade de Propósito 
Específico (SPE) utilizada para implantação do loteamento: 1,0% (um por cento); (AC) 

IV- nas demais transmissões: 2,0% (dois por cento). (AC) 

[...].”  
 
Art. 4º Fica alterado o inciso X do artigo 73 da Lei Municipal nº 3.317, de 29.09.17, 

passando a vigorar com a seguinte redação: 
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“Art. 73. […] 

[...]  

X- quando verificada a preponderância de que trata o § 3º do art. 66 desta Lei, no prazo de 
30 (trinta) dias, contados do primeiro dia útil subsequente ao do término do período que serviu de 
base para a apuração da citada preponderância. (NR)  

[...].” 
 
Art. 5º Fica alterado o caput do artigo 165 da Lei Municipal nº 3.317, de 29.09.17, passando 

a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 165. A inscrição do crédito tributário em dívida ativa far-se-á até o dia 31 (trinta e um) 

de dezembro do mesmo exercício de lançamento, sendo encaminhada para cobrança extrajudicial 
ou judicial. (NR) 

 Parágrafo único. [...]” 

 
Art. 6º Fica Incluído o parágrafo único ao artigo 244 da Lei Municipal nº 3.317, de 29.09.17, 

vigorando com a seguinte redação: 

“Art. 244. […] 

Parágrafo único. No caso dos tributos lançados nos termos do § 1º do art. 241 desta Lei, 
quando inscritos em dívida ativa, o disposto no caput deste artigo se aplica desde a data de 
vencimento da quota única.” (AC) 

 
Art. 7º Fica Incluída a observação 1 ao Quadro II do Anexo VIII da Lei Municipal nº 3.317, de 

29.09.17, vigorando com a seguinte redação: 

“ANEXO VIII 

TAXA DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS DE PUBLICIDADE 

[...] 
 

II – […] […] 

2.1. […]  […] 

 

Obs. 1. Aplica-se a taxa para itens permanentes apenas quando fixados em terrenos 
próprios ou locais de domínio privado. Quando fixados em vias ou logradouros públicos será 
aplicado o preço público, disciplinado em regulamento próprio.” (AC) 

 
 Art. 8º 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, 11.10.2018 
 
 _________________________  
 Adalberto Bairros Kruel – Procurador do Município.  


