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PROJETO DE LEI Nº 123, DE 29 DE OUTUBRO DE 2019. 
 
 

Autoriza o Poder Executivo a conceder 
remissão total dos créditos tributários 
oriundos da Taxa de Licença e Localização 
das Entidades de Assistência Social do 
Município. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, Estado do Rio Grande do Sul, 
 
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1° Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a conceder, com base 

no art. 172, IV da Lei Federal n° 5.172/66 - Código Tributário Nacional, remissão 
total dos créditos tributários relativos a Taxa de Licença e Localização de 
Estabelecimentos (TLLE) das Entidades de Assistência Social do Município.  

 
Art. 2° A remissão de que trata esta Lei será concedida somente para as 

Entidades de Assistência Social do Município que:  
 
I — estejam devidamente inscritas no Conselho Municipal de Assistência 

Social (CMAS) como entidade de Proteção Social Básica;  
 
II — recebam subvenções municipais; e  
 
III — cuja subvenção municipal represente mais de 50% (cinqüenta por 

cento) de sua receita anual com convênios governamentais.  
 
Art. 3° A Entidade de Assistência Social deverá solicitar o benefício de que 

trata a presente Lei mediante requerimento protocolado para a Secretaria da 
Fazenda do Município.  

 
Parágrafo único. O requerimento para solicitação do beneficio deverá ser 

acompanhado dos documentos necessários à comprovação do preenchimento das 
condições elencadas no art. 2°. 

 
Art. 4° Com a extinção do crédito tributário decorrente da remissão de que 

trata a presente Lei, o setor de Tributação repassará as informações aos setores 
pertinentes para o devido registro. 

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

 
 

MARCELO CAUMO 
PREFEITO 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N° 123/2019 
                                                                                 Expediente n° 25076/2018 

 
SENHORA PRESIDENTE.  
SENHORES VEREADORES.  
 
Encaminhamos à apreciação desse Poder Legislativo o anexo Projeto de 

Lei que autoriza a remissão total dos créditos tributários relativos à Taxa de Licença 
e Localização de Estabelecimentos das Entidades de Assistência Social inscritas no 
Município como Entidade de Proteção Social Básica.  

As entidades de proteção social básica são aquelas que têm como 
objetivo primordial prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade social com 
crianças e suas famílias. Os serviços prestados por este tipo de entidades são de 
extrema importância, uma vez que seu foco de atuação é trabalhar com a prevenção 
da violência, abandono, falta de cuidado, educação, entre outras situações que 
atingem as camadas mais pobres da população.  

Desempenhando um papel complementar ao poder público, estas 
entidades auxiliam muito no desenvolvimento social. Para tanto, recebem subvenção 
do município para auxiliar na execução de suas ações.  

Ocorre que por disposição legal estas entidades, assim como outros, 
estão sujeitas ao pagamento da Taxa de Licença e Localização do Estabelecimento. 
Tal valor acaba por onerar as entidades que normalmente já trabalham com recursos 
escassos frente as grandes demandas que se impõem.  

Justamente no intuito de corrigir distorções que acabavam drenando 
recursos destinados ao atendimento de pessoas em vulnerabilidade criou-se a lei 
municipal n° 10.759/2018. Assim, as entidades não vão mais acumular novos 
débitos uma vez que esta lei trata da isenção da Taxa de Licença e Localização para 
aquelas que cumprirem os requisitos.  

Porém mantêm-se os valores já lançados e que carecem de aprovação 
deste projeto de lei para que possam ser remidos, evitando assim que as entidades 
abarcadas na lei tenham que destinar recursos que poderiam ser utilizados no 
desenvolvimento das atividades sociais para o pagamento dos tributos municipais.  

Diante das argumentações acima expostas solicitamos apreciação da 
proposta por esta Casa Legislativa.  

Atenciosamente, 

 
LAJEADO, 29 DE OUTUBRO DE 2019. 

 
 

MARCELO CAUMO 
PREFEITO 


