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PROJETO DE LEI N° 009/2021

AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO

“CONCEDE  ISENÇÃO  TRIBUTÁRIA  AO
MICROEMPREENDEDOR  INDIVIDUAL  NO
MUNICÍPIO  DE  GLORINHA,  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”. 

Paulo José Silveira Corrêa, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio

Grande do Sul.

Faço saber,  em cumprimento ao disposto no Artigo 55,  Inciso IV,  da Lei

Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono

e promulgo a seguinte 

LEI:

Art.  1º Ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, que

sejam de competência do município de Glorinha, 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.  

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos

a partir de janeiro de 2022. 

Glorinha, 21 de julho de 2021.

EDUARDO DOS SANTOS PIRES
Vereador do Republicanos 
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JUSTIFICATIVA

O  Projeto  de  Lei  em  discussão  visa  conceder  isenção  tributária  ao

Microempreendedor Individual  – MEI  no âmbito do município de Glorinha,  conforme

dispõe a Lei Complementar Federal nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

Os  microempreendedores  individuais  são  regulamentados  pela  Lei

Complementar nº 123, de 2006, que no seu artigo 4º garante a tramitação simplificada

para a abertura dos empreendimentos e a isenção das taxas para obtenção de alvarás

e outras autorizações junto às prefeituras. 

Ressalta-se  que  o  parágrafo  3º  do  referido  artigo  estabelece  que  ficam

reduzidos a 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.

Salienta-se  que  a  Lei  Complementar  Federal  n.  147/2014,  ao  promover

alteração no Estatuto Nacional  da  Microempresa e  da Empresa de Pequeno Porte,

expandiu  a  desoneração  de  custos  para  o  microempreendedor  individual,  conforme

verifica-se através da redação do art. 4º, § 3º, LC 123/06. Nota-se que o objetivo da

referida lei é fomentar a atividade do microempreendedor individual, com facilitação de

ingresso  no  mercado  regular,  mediante  concessão  de  tratamento  diferenciado  e

favorecido.

Dessa forma, entendemos que esta Proposição vem adequar a legislação

municipal à legislação nacional, valorizando esse tipo de iniciativa que gera emprego e

renda para muitos munícipes e famílias de nossa Cidade, razão pela qual contamos

com a aprovação dos nobres pares desta Casa. 

Glorinha, 21 de julho de 2021.

EDUARDO DOS SANTOS PIRES
Vereador do Republicanos 
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