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PROJETO DE LEI Nº 146, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019. 
 
 

Altera a Lei nº 2.714, de 31 de dezembro 
de 1973, que institui o Código Tributário 
do Município de Lajeado. 

 

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

promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica alterada a Lei nº 2.714, de 31 de dezembro de 1973, que institui 

o Código Tributário do Município de Lajeado, passando a vigorar com a seguinte 
redação: 

 
“Art. 30 A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. 
 
§ 6º ............................................................................................................... 
 
I - .................................................................................................................. 
 
IV - O ingresso no Simples Nacional impede a opção pelo regime de 
tributação fixa, com exceção dos escritórios de serviços contábeis. 
 
§ 7º O escritório de serviços contábeis que aderir ao Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), 
independente da forma de sua constituição societária, ficará sujeito ao ISS 
por meio de alíquota fixa mensal, de 37,60 UFIR, calculada em relação a 
cada sócio, inclusive no mês da sua inscrição municipal.” (NR) 
 
“Art. 59 Os prazos fixados na legislação tributária contam-se pela seguinte 
forma: 
 
I - .................................................................................................................. 
 
II - quanto aos fixados em dias, são contínuos, excluindo-se, na sua 
contagem, o dia do início e incluindo-se o do vencimento.” (NR) 
 

TÍTULO V 
DAS INFRAÇÕES FORMAIS, PENALIDADES E REINCIDÊNCIA 

 
Capítulo I 

DAS INFRAÇÕES FORMAIS 
 
“Art. 117 São infrações tributárias formais: 
  
I - .................................................................................................................. 
 
III - Não apresentar documentos e/ou informações formalmente solicitadas 
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pelo fisco, bem como prestar dados ou informações incorretas, no prazo 
estabelecido; 
 
IV - extraviar ou inutilizar documentos fiscais, mesmo que devidamente 
comprovado através de publicação ou registro de ocorrência em órgão 
oficial; 
 
V - não emitir nota fiscal de prestação de serviço ou documento equivalente 
exigido pela legislação, ou utilizá-los de forma indevida. 
 
VI - ................................................................................................................ 
 
Parágrafo único. As infrações acima elencadas serão classificadas como 
formais, salvo se da irregularidade decorrer infração tributária material.” (NR) 
 

Capítulo II 
DAS PENALIDADES APLICADAS ÀS INFRAÇÕES FORMAIS 

 
“Art. 118 As infrações tributárias formais serão punidas com as seguintes 
multas tendo como base o Valor de Referência Municipal - VRM: 
 
I - 30% nas infrações dos incisos I e VII do art. 117; 
 
II - 60% nas infrações dos incisos II e XI do art. 117; 
 
III - 100% na infração do inciso V do art. 117; 
 
IV - 200% nas infrações dos incisos III, IV, VI, XII e XIII do art. 117; 
 
V - 350% nas infrações dos itens XIV e XV do art. 117 e, segundo haja ou 
não má-fé do contribuinte, acumulada com a revogação da autorização, 
permissão ou licença concedidos; 
 
VI - 500% na infração do inciso VIII do art. 117; 
 
VII – (REVOGADO). 
 
Parágrafo Único. (REVOGADO). 
 
§1° As penalidades a que se referem este artigo, quando aplicadas ao 
Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte, terão redução de:  
 
I - 30% (trinta por cento) para o MEI; 
 
II - 20% (vinte por cento) para as microempresas ou empresas de pequeno 
porte. 
 
§2° As reduções de que tratam os incisos I e II do § 1° não se aplicam na: 
 
I - ocorrência de fraude, resistência ou embaraço à fiscalização; 
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II - ausência de pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias após a 
notificação.” (NR) 
 

Capítulo III 
DA REINCIDÊNCIA ÀS INFRAÇÕES FORMAIS 

 
Art. 119 ................................................................................................. (NR) 
 

TÍTULO VI 
DO PROCESSO TRIBUTÁRIO 

 
Capítulo I 

DAS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 
 
“Art. 124 Diante de notícia ou indício de prática de qualquer infração, a 
autoridade competente determinará a abertura do processo para a apuração 
do tributo devido e acréscimos legais e, se for o caso, aplicação da multa 
respectiva. 
 
§1º Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que 
importe em inobservância, por parte do sujeito passivo, de obrigação 
principal ou acessória, positiva ou negativa, estabelecida pela legislação 
tributária, e que se classificam em: 
 
I - material, quando determine lesão aos cofres públicos; 
 
II - formal, quando independe de resultado. 
 
§2º As infrações materiais, quanto às circunstâncias de que se revestem, 
são havidas como: 
 
I - qualificadas, quando envolvam omissão de receitas e/ou diferença de 
base de cálculo, insuficiência de recolhimento de tributos, falsificação ou 
adulteração de livros, escriturações, guias ou documentos exigidos pela 
legislação tributária e/ou inserção neles de elementos falsos ou utilização 
dolosa de documentário assim viciado, bem como quando a lei, ainda que 
por circunstâncias objetivas, assim as considere; 
 
II – privilegiadas, quando, precedendo a qualquer medida administrativa, 
houver a antecipação de informações, a servidor a quem compete a 
fiscalização tributária, de todos os elementos necessários ao conhecimento 
da infração, configurando denúncia espontânea. 
 
§3º As infrações formais são aquelas praticadas sem dolo ou má-fé, mas 
com recolhimento correto do tributo devido. 
 
§4º A denúncia espontânea não inibe a fiscalização tributária de requerer, a 
qualquer tempo, documentos e livros fiscais ou quaisquer outros papéis que 
julgar necessário.  
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§5º Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de 
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, 
relacionados com a infração.  
 
§6º A coautoria da infração é punível com penalidade igual à aplicável à 
autoria e estabelece a responsabilidade solidária dos infratores quanto aos 
tributos. 
 
Art. 124-A Às infrações tributárias materiais qualificadas serão cominadas as 
seguintes multas, calculadas sobre valor original: 
 
I - 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença do tributo, 
no caso de falta de pagamento ou recolhimento; 
 
II - 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou diferença do tributo, no caso 
de falta de pagamento ou recolhimento, nas hipóteses de sonegação, faude 
e conluio, independentemente de outras penalidades administrativas ou 
criminais cabíveis, ficando caracterizadas como: 
 
a) sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, 
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da 
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou 
circunstâncias materiais e/ou das condições pessoais de contribuinte, 
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário 
correspondente. 
 
b) fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total 
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária 
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de 
modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu 
pagamento. 
 
c)  Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou 
jurídicas, visando qualquer dos efeitos da sonegação ou da fraude. 
 
III - 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou diferença do tributo, no caso 
de falta de pagamento ou recolhimento, nas hipóteses de não atendimento 
pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar 
esclarecimentos ou para apresentar arquivos ou documentação técnica 
referentes aos sistemas eletrônicos de processamento de dados utilizados 
para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar 
livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal. 
 
IV – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou diferença do tributo, nos 
casos de declaração falsa às autoridades fazendárias ou omissão de 
declaração e/ou informação sobre rendas, bens ou fatos, ou no emprego de 
outra fraude, para eximir-se total ou parcialmente, de pagamento de tributo. 
 
Art. 124-B Aplica-se às multas do art. 124-A a redução 50% (cinquenta por 
cento), na hipótese do sujeito passivo efetuar o pagamento da totalidade do 
débito apurado no procedimento fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
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da data em que tiver sido notificado do lançamento. 
 
Parágrafo Único. Havendo parcelamento do débito apurado ou impugnação 
dos valores resultantes do procedimento tributário, não haverá nenhuma 
redução no valor das multas previstas no caput deste artigo. 
  
Art. 124-C As infrações formais a que se referem o art. 124 estão 
disciplinadas no art. 117 desta lei.  
 
Art. 124-D Sem prejuízo de ação fiscal individual, a administração tributária 
municipal poderá utilizar procedimento de notificação prévia com o objetivo 
de incentivar a autorregularização, que, neste caso, não constituirá início de 
procedimento fiscal.  
 
Parágrafo único. As notificações para autorregularização poderão 
estabelecer prazo de regularização de até 30 (trinta) dias, prorrogável uma 
única vez por igual período, mediante requerimento fundamentado do 
contribuinte, o qual ficará sujeito a deferimento ou indeferimento da 
fiscalização tributária.” (NR) 
 

Capítulo II 
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

 
“Art. 125 O procedimento administrativo tendente à imposição tributária tem 
início, cientificado o sujeito passivo, com: 
 
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor a quem compete a 
fiscalização do tributo; 
 
II - a constatação, pela mesma autoridade referida no item anterior, da falta 
de pagamento de tributo denunciada espontaneamente pelo sujeito passivo, 
na forma do disposto no art. 124, § 2º, II. 
 
§1º O procedimento administrativo tributário terá duração de 90 (noventa) 
dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato 
escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.  
 
§2º O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em 
relação às infrações anteriores e, independentemente de intimação, a dos 
demais envolvidos e permanece por todo o período de duração do 
procedimento administrativo tributário. 
 
§3º Para os efeitos deste artigo, não se considera como início de 
procedimento administrativo tributário a comunicação da Administração 
Tributária Municipal sobre divergências ou inconsistências a serem sanadas 
pelo sujeito passivo mediante autorregularização. 
 
§4º A autorregularização consiste no saneamento, pelo sujeito passivo, das 
irregularidades decorrentes das divergências ou inconsistências identificadas 
pelo Fisco no exercício regular de sua atividade, desde que o sujeito passivo 
sane as irregularidades nos termos e condições estabelecidas na 
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comunicação de que trata o § 3º. 
 
§5º A exclusão do início do procedimento administrativo tributário prevista no 
§3º deste artigo restringe-se às irregularidades descritas na comunicação 
referida no parágrafo anterior. 
 
Art. 125-A A exigência do crédito tributário será formalizada em Auto de 
Lançamento e Auto de Infração por servidor a quem compete a fiscalização 
do tributo. 
 
Art. 125-B A denúncia espontânea de infração a que se refere o art. 124, §2º, 
II, deverá ser protocolada, por escrito, dirigida ao servidor a quem compete a 
fiscalização do tributo e com a descrição dos fatos e elementos para 
subsidiar a apuração da matéria tributável. 
 
§1º A autoridade fiscal caberá: 
 
I - receber ou recusar a denúncia, tendo em vista, inclusive, o disposto no 
art. 125; 
 
II - efetuar o lançamento do tributo cujo pagamento não tenha sido 
comprovado, da multa e dos juros. 
    
§2º A recusa de recebimento da denúncia não impede o início ou o 
prosseguimento do procedimento tributário administrativo. 
 
Art. 125-C A intervenção no Processo Tributário proceder-se-á formalmente 
pelo sujeito passivo ou por intermédio de procurador. 
 
§1º A intervenção direta dos entes jurídicos faz-se por seus dirigentes 
legalmente constituídos. 
 
§2º A intervenção de dirigentes ou procurador não produzirá nenhum efeito 
se, no ato, não for feita a prova de que os mesmos são detentores dos 
poderes de representação. 
 
Art. 125-D O sujeito passivo será intimado ou notificado das decisões do 
Fisco no Processo Tributário, podendo ter vistas dos autos processuais na 
repartição em que estejam tramitando.  
 
Art. 125-E As intimações e notificações no Processo Tributário serão feitas 
por uma das seguintes formas: 
 
I - pessoalmente, mediante aposição de data e assinatura do sujeito passivo, 
seu representante ou preposto, no próprio instrumento, com entrega de 
cópia do documento; 
 
II - mediante remessa ao sujeito passivo de cópia do instrumento ou de 
comunicação de decisão ou circunstância constante de processo, provada 
pelo aviso de recebimento, datado e assinado pelo destinatário, ou por quem 
em seu nome o receba; 
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III – por meio de sistema de comunicação eletrônica municipal; 
 
IV – por edital publicado em Diário Oficial Eletrônico do Município e/ou em 
jornal de circulação no município. 
 
§ 1º Considera-se feita a notificação ou intimação: 
 
I – quando pessoal, na data da respectiva assinatura; 
 
II – quando por remessa, na data constante no aviso de recebimento ou, se 
for omitida, na data da devolução, à repartição, pelo agente intermediário; 
 
III – quando por meio de sistema de comunicação eletrônico, no dia em que 
acessar a Caixa Postal Eletrônica e efetuar a primeira consulta ao teor da 
comunicação; 
 
IV – quando por edital, 5 (cinco) dias após a data de sua publicação. 
 
§2º A autoridade competente poderá optar por qualquer uma das formas de 
envio da notificação ou intimação previstas nos incisos deste artigo. 
 
§3º Quando se tratar de intimação ou notificação a que se refere o inciso III 
do § 1º deste artigo, a consulta não realizada em até 30 (trinta) dias, 
contados da data da disponibilização da comunicação na Caixa Postal 
Eletrônica, considerar-se-á realizada e cientificada ao término desse prazo. 
 
§4º No caso das intimações e notificações das empresas optantes pelo 
Simples Nacional, fica facultado a utilização do Domicílio Tributário 
Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN) nos termos da Lei Complementar 
nº 123/2006. 
 
Art. 125-F Consideram-se nulos os atos, despachos e decisões emanados 
de autoridade incompetente para praticá-los ou proferi-los. 
 
§1º A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele 
diretamente dependam ou sejam consequência. 
 
§2º A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o 
ato ou julgar de sua legitimidade. 
 
§3º Na declaração de nulidade, a autoridade mencionará os atos alcançados 
e determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução 
do processo. 
 
§4º As incorreções e omissões dos atos, despachos e decisões 
administrativas não importarão em nulidade e só serão sanadas, salvo se o 
sujeito passivo lhes houver dado causa, quando prejudicarem o seu direito 
de defesa. 
 
Art. 125-G A instrução, a tramitação, o julgamento, a intimação, a notificação, 
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a transmissão de documentos e os demais atos previstos nesta Lei poderão 
ser praticados por meio eletrônico.” (NR) 
 

Capítulo III 
DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

 
Seção I 

Da Impugnação 
 
“Art. 126 O sujeito passivo que não concordar com o lançamento do tributo 
e/ou multas e juros aplicados, poderá, por petição, impugná-lo no prazo de 
30 (trinta) dias contados a partir do primeiro dia útil após o recebimento da 
notificação, da publicação no Diário Oficial e/ou imprensa local ou da 
divulgação do edital. 
 
§1º Tratando-se do Imposto Predial e Territorial Urbano e/ou das Taxas de 
Serviços Urbanos o prazo para impugnação será definido na legislação que 
aprova a Planta de Valores e estabelece a política tributária para cada 
exercício. 
 
§2º A petição de que trata este artigo e os documentos que a acompanham 
deverão ser formalizados via protocolo. 
 
§3º As impugnações apresentadas fora do prazo de que trata este artigo 
serão indeferidas sem análise do mérito. 
 
Art. 127 As impugnações serão decididas, em primeira instância 
administrativa, pelo Diretor de Secretaria. 
 
§1º O prazo para o julgamento da impugnação é de 30 (trinta) dias a partir 
da data do protocolo. 
 
§2º Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua 
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. 
 
§3º O impugnante será notificado da decisão da autoridade competente 
através de relatório resumido do processo com fundamentação legal e 
conclusão. 
 
Art. 128 A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que 
sua decisão julgar procedente a impugnação ao Auto de Lançamento e 
Infração. 
 
§1º O recurso será interposto mediante declaração na própria decisão. 
 
§2º Não sendo interposto o recurso, o servidor que verificar o fato 
comunicará à autoridade julgadora de segunda instância a fim de que seja 
observada a formalidade. 
 
§ 3º Fica desobrigada da interposição do recurso de ofício a autoridade que 
julgar procedente a impugnação por motivo de: 
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a) Ato praticado por autoridade incompetente; 
 
b) Incorreções e omissões na prática do ato. 
 
Art. 129 Da notificação da decisão da impugnação o impugnante terá o 
prazo de 15 (quinze) dias  para pagar ou interpor recurso voluntário, total ou 
parcial. 
 
§1º Findo o prazo de pagamento previsto no caput e não ocorrendo o 
recurso voluntário, os valores serão inscritos em Dívida Ativa.  
 
§2º Da decisão de primeira instância não cabe pedido de reconsideração.” 
(NR) 
 

Seção II 
Do Recurso 

 
“Art. 130 O sujeito passivo que não concordar com o resultado da 
impugnação poderá, por petição, interpor recurso voluntário no prazo de 15 
(quinze) dias contados a partir do primeiro dia útil após a notificação do 
resultado da impugnação. 
 
§1º A petição de que trata este artigo e os documentos que a acompanham 
deverão ser formalizados via protocolo. 
 
§2º O recurso voluntário ficará restrito a análise do mérito, não sendo 
admitidas novas provas no processo. 
  
§3º Os recursos apresentados fora do prazo de que trata este artigo serão 
indeferidos sem análise do mérito. 
 
Art. 131 O recurso voluntário será decidido, em segunda instância 
administrativa, pelo Secretário Municipal da Fazenda. 
  
§1º O prazo para o julgamento do recurso é de 30 (trinta) dias a partir da 
data do protocolo. 
  
§2º Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua 
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. 
  
§3º O recorrente será notificado da decisão da autoridade competente 
através de relatório resumido do processo com fundamentação legal e 
conclusão. 
 
§4° Da notificação da decisão do recurso o recorrente terá o prazo de 10 
(dez) dias para pagar, e sua inobservância acarretará na inscrição dos 
valores em Dívida Ativa. 
  
Art. 132 O recurso de ofício previsto no art. 128 ficará sujeito às disposições 
desta Seção. 
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Parágrafo único. A decisão do recurso de ofício será notificada ao sujeito 
passivo. 
  
Art. 133 Da decisão de segunda instância não cabe pedido de 
reconsideração.” (NR) 
 

Capítulo IV 
Da Consulta 

 
“Art. 134 O sujeito passivo poderá peticionar, mediante protocolo, consultas 
dirigidas ao Secretário da Fazenda, sobre o modo de cumprimento de suas 
obrigações tributárias e deveres acessórios. 
 
§1º A consulta será dirigida com apresentação clara e precisa do caso 
concreto e de todos os elementos indispensáveis ao entendimento da 
situação de fato, indicados os dispositivos legais, e instruída, se necessário, 
com documentos e deve conter uma sugestão de solução. 
 
§2º Na instrução do processo, o Secretário da Fazenda poderá solicitar 
parecer técnico ao servidor competente pelo lançamento do tributo e/ou à 
Procuradoria do Município. 
 
§3º Cada consulta deverá referir-se a uma só matéria admitindo-se a 
acumulação apenas quando se tratar de questões conexas. 
 
Art. 135 Não será recebida consulta quando o sujeito passivo estiver sob 
procedimento fiscal, salvo se tratar de matéria diversa. 
 
Parágrafo Único. Nenhum procedimento fiscal será instaurado contra o 
sujeito passivo relativamente à espécie consultada, a partir da apresentação 
da consulta até o trigésimo dia subsequente à data da notificação. 
 
Art. 135-A A formulação da consulta não terá efeito suspensivo da cobrança 
de tributos e respectivas atualizações e penalidades. 
 
Parágrafo Único. A consulta não suspende o prazo para recolhimento de 
tributo retido na fonte ou autolançado, antes ou depois de sua apresentação, 
nem para o cumprimento de outras obrigações acessórias. 
 
Art. 136 A decisão, em resposta à consulta, é vinculante para o Fisco e para 
o sujeito passivo.  
 
§1° O Secretário da Fazenda dará resposta à consulta no prazo de 30 
(trinta) dias, admitida sua prorrogação por igual período. 
 
§2º Se, após a resposta à consulta, a administração alterar o entendimento 
nela expresso, a nova orientação atingirá, apenas, os fatos geradores que 
ocorram após dado ciência ao consulente ou após a sua publicação em 
veículo de comunicação oficial do município.  
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§3° A consulta será solucionada em instância única, não cabendo recurso 
nem pedido de reconsideração.” (NR) 
 

Capítulo V 
DA RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO 

 
“Art. 137 O sujeito passivo tem direito a restituição ou compensação, total ou 
parcial, do tributo, nos casos e observadas as regras fixadas no Código 
Tributário Nacional. 
 
§1º O sujeito passivo dirigirá petição fundamentada ao Secretário da 
Fazenda, o qual decidirá depois de ouvir os agentes fiscais competentes e 
produzidas as provas e alegações necessárias ao pleno esclarecimento da 
questão. 
 
§2º Salvo os que tiverem legislação própria, os valores a serem restituídos 
ou compensados serão corrigidos a partir do ano subsequente ao do 
pagamento indevido ou a maior até o ano da compensação ou restituição, 
tendo como base os percentuais para correção de valores estabelecidos 
pela legislação que aprova a Planta de Valores e estabelece a política 
tributária para cada exercício. 
 
§3° Antes de proceder com a devolução de tributos pagos a maior ou 
indevidamente, a Secretaria da Fazenda poderá propor a compensação com 
créditos tributários próprios, líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do 
sujeito passivo, no âmbito da Fazenda Pública Municipal. 
 
§4º Somente será admitida a compensação com créditos próprios do sujeito 
passivo.” (NR) 
 

Capítulo VI 
DA INSCRIÇÃO, ACRÉSCIMOS E CORREÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 

 
Art. 138.....................................................................................................”(NR) 
 
Art. 2º Fica revogada a Lei nº 9.696, de 11 de dezembro de 2014. 
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 
 
 

MARCELO CAUMO 
PREFEITO 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 146/2019 
          Expediente nº 24910/2019 

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

que propõe alterações na Lei nº 2.714/1973 – Código Tributário Municipal.  

A proposta em questão tem como objetivos centrais modernizar e dar mais 
clareza aos artigos de nº 117 ao 137 e, também, incluir e consolidar a Lei nº 9.696/2014 
ao CTM, conforme orientação do Tribunal de Contas do RS. Importante destacar que 
as alterações propostas partem da premissa de não aumentar ou majorar tributos, o 
que se comprova ao longo do texto, ocorrendo inclusive reduções de algumas 
penalidades previstas. 

O projeto em questão foi elaborado pela equipe de Fiscalização Tributária da 
Secretaria Municipal da Fazenda, tendo como base as demandas mais urgentes de 
correção no atual Código Tributário, apuradas ao longo dos últimos anos. Para sua 
elaboração observou-se situações fáticas do dia a dia, dificuldades e problemas 
mapeados na relação contribuinte e fisco, bem como legislações tributárias de outros 
municípios e esferas, buscando reunir os melhores exemplos para compilação na atual 
proposta. 

Também convém mencionar que as modificações sugeridas visam 
regulamentar uma ação efetiva e não punitiva de regularização fiscal, que é o 
instrumento da autorregularização. A autorregularização consiste na possibilidade de 
que os contribuintes corrijam voluntariamente eventuais inconsistências antes de 
eventual ação fiscalizatória. Tal medida vem sendo adotada com sucesso por diversos 
órgãos estaduais e federais e tem como resultado, além da retificação da declaração 
ou pagamento dos valores devidos, o aumento da percepção de risco, a 
conscientização dos contribuintes e o incremento da arrecadação espontânea, gerando 
efeitos positivos tanto para o contribuinte, como para o município. 

Ao longo do trabalho de elaboração do presente projeto, buscou-se abrir 
espaço para participação dos contribuintes e/ou profissionais atuantes na área, 
tornando possível a contribuição mediante formulário online disponibilizado no site da 
prefeitura no período de 21 de agosto a 10 de setembro de 2019.  

Destaca-se, por fim, que o trabalho de modernização do Código Tributário 
Municipal seguirá acontecendo e que, com a expectativa de aprovação de uma 
Reforma Tributária a nível federal, a tendência é que no futuro possamos avançar para 
elaboração de um novo Código Municipal. Nesse sentido, já se trabalha para que 
eventuais alterações feitas possam vir a servir de modelo para um novo código. 

Diante das argumentações acima expostas, solicitamos apreciação da 
proposta pela Casa Legislativa, em regime de urgência, nos termos do Art. 41 da Lei 
Orgânica Municipal. 

Atenciosamente, 

 

LAJEADO, 03 DE DEZEMBRO DE 2019. 
 

MARCELO CAUMO 
PREFEITO 


