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Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

Remetemos e submetemos à apreciação do Poder Legislativo do Município, 

projeto de Lei que visa alterar dispositivos da Lei Complementar Municipal nº 34/2009. 

O referido projeto tem como objetivo recepcionar a Lei Complementar Federal nº 

147/2014 que prevê custo zero para os Micro Empreendedores Individuais, sejam eles 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. 

E desta forma, findar a divergência entre as redações da Lei Complementar 

147/2014 (artigo 4°,§3°) com a Lei Geral Municipal 34/2009 (artigo 16, §2°) no que refere-se a 

cobrança das taxas de alvará de licença, localização e funcionamento, e taxa de Vigilância 

Sanitária para os Micro empreenderdores individuais estabelecidos em nosso Município. 

Face ao exposto, esperamos que o projeto mereça deliberação favorável de 

Vossas Excelências, pelo que antecipamos agradecimentos. 

Gabinete do Prefeito, 9 de abril 
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MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÁ 

Altera dispositivos da Lei Complementar nº 34, 

de 30 de setembro de 2009. 

Art. 1° A redação do§ 2° do art. 16 da Lei Complementar nº 34, de 30 de 

setembro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação: 

publicação. 

§ 2° Ficam reduzidos a O (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. 

Art. 2° Esta Lei Complementa vigor na data de sua 
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Assessoria Jurídica do Gabinete 

MEMORANDO 002/2018 

DE: ASSESSORIA JURÍDICA GABINETE 

PARA: Procuradoria 

Tendo em vista, que a mensagem 035/2018, refere-se à maBia tribuâ-ia, 

encaminhe-se esta, a Procuradoria para Parecer. 

Pato Branco, 10 de abril de 2018. 

1 
\ -L\0.-

SULINO DE ALMEIDA 

Assessoria Jurídica 



PROCURADOIUA GERAL DO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 

DESPACHO nº 265/2018 

Encaminhe-se a procuradora Marília, para análise, conforme contido no 

Memorando 02/2018 da Assessoria Jurídica do Gabinete. 

Em, 1 O de abril de 2018. 

Bárbai' ~ ayana Brasil 
Diretora Gemi 'jlProcuradoria 



MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO 
ESTADO 00 PARANÁ 

PROCURADORIA GERAL 
MEMORANDO Nº 301/2018 

Pato Branco/PR, 14 de maio de 2018. 

Para: Assessoria de Gabinete 

Ref.: resposta ao memorando 002/2018 

Prezada Senhora 

Considerando o encaminhamento da· mensagem nº 035/2018 através do 

memorando 002/2018 da Assessoria Jürídica de Gabinete, o qual foi 

encaminhado para a Procuradora subscrita através do despacho 265/2018 da 

Diretora Geral da Procuradoria; 

Considerando que a referida mensagem se trada da alteração do §2º da 

Lei Complementar n° 34/2009 para que tenha a seguinte redação: 

"Ficam reduzidos a O (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 
licenclamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade 
técnica, ele vistoria e de fiscalização do exercício de profisslões regulamentadas." 

Considerando que a matéria da mensagem encaminhada já foi objeto de 

análise desta Procuradoria Geral através do memorando 511/2015, datado de 18 de 

dezembro de 2015, o qual se encontra em anexo. 

Considerando que não houve mudança de entendimento desta 

· Procuradoria Geral; 

Esta Procuradoria Geral serve-se da chamada motivação a/iunde, através 

da qual expressa concordância com os fundamentos exarados no Parecer Jurídico 

511/2015 desta Procuradoria Geral (em anexo), reiterando seus termos e podendo a 

mensagem ser encaminhada 35/2018 ao Poder Legislativo para análise. 

Senqo o que cumpria pra o presente, _..,. 
/Vl (IV\,,.:t~ ?-. r~L~'V\ ev, ,IA-. 

Marília Pilar Cézar -· 3" - ...... 

Procuradora Jurídica do Município 

OAB/PR 62.812 
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PROCURADORIA GERAL 
PARECER Nº 511/2015 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. CUSTOS 
DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO REDUZIDOS 
A ZERO. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.º 
147/2014. ISENÇÃO HETERÔNOMA. AUSÊNCIA 
DE DECLARAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA 
SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE 
OBSERVAR A LEI GERAL. 

Trata-se de memorando oriundo da Secretaria de 

Administração e Finanças deste Mmúcípio, através da Divisão de Fiscalização e 

Tributação, protocolado sob n. 0 340908, em 27 de março de 201 5, por meio do qual sol icita 

orientação, na forma de parecer jurídico, quanto à aplicabilielaele ela norma trazida pelo 

artigo 1°, ela Lei Complementar n.0 147, ele 07 de agosto de 2014, que altera a redação do 

artigo 4º, § 3°, da Lei Complementar n.0 123/2006, reduzindo "a O (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 [ ... ]'', tendo em vista que a legislação 

mmúcipal determina a incidência de taxas relativas a tais atividades. 

Verifica-se que a citada lei geral traz vedação à cobrança de 

tributos mu111c1pais, especificamente das Taxas de Licença para Localização e 

Funcionamento e de Vigilância Sanitária, ao estabelecer que as atividades relativas a 

inscrição, licença, alvará, cadastro, funcionamento, procedimentos de baixa e encerramento 

ou alterações, não terão custos para os Microempreencleclores Individuais. 

Com efeito, a dúvida quanto à aplicabilidade ela no1ma em 

questão é coerente, uma vez qu€,_ segundo dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 

151, III, à União é vedado "instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios", proibindo-se, assim, as chamadas isenções 

heterôuomas, concedidas por ente federativo diverso daquele que detém competência para 

a instituição do tributo. 

Conforme Roque Antônio Carrazza: 



Só a pessoa que validamente criou (ou pode criar), por meio de lei, o tributo 

é que pode criar a isenção, desde que o faça, também, por meio de lei . 

Assim, só a lei federal pode conceder isenções de tributos federais; só a lei 

estadual, de tributos estaduais; só a lei municipal, de tributos municipais; só 

a lei distrital, de tributos distritais. 1 

Esta prática, entretanto, já vem sendo adotada pela União 

Federal ao implementar gradualmente o sistema do SIMPLES Nacional, a exemplo das 

regras estabelecidas quanto ao ISSQN e às próprias taxas iniciais dos MEis, no que diz 

respeito aos municípios, além de tributos de competência dos estados e do Distrito Federal. 

Tal aspecto da Lei Complementar n.0 123/2006, além de outros, está sendo debatido na 

Ação Direta de Inconstitucionalidade n.0 3.91 O, em trâmite perante o Supremo Tribunal 

Federal desde o ano de 2007. 

Cabe destacar, outrossim, que a Corte Constitucional já 

manifestou entendimento favorável ao regime, ao julgar a ADI 4033, expondo que: "O 

fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio 

constitucional, de modo a orientar todos os entes federados a conferir tratamento 

favorecido aos empreendedores que _contam com menos recursos pam fazer frente a 

concorrência. Por tal motivo, a /item/idade da complexa legislação tributária deve ceder 

à i11te1pretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência 

de condições pam as empresas de menor porte" (STF, Pleno, Rei. Min. Joaquim Barbosa, 

julgado em 15/09/2010). 

De fato, a partir da Emenda Constitucional n.º 42/2003, a 

Constituição Federal passou a incumbir a lei complementar de estabelecer normas gerais 

em matéria tributária, especificamente no que tange à "definição ele tratamento 

diferenciado e favorecido para as microempresas e pam as empresas de pequeno 

porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 

155, II, das contribuições previstas no art. 195, 1 e§§ 12 e 13, e da contribuição a que 

se refere o art. 239" (art. 146, III, "ô"). 

Dispõe, ainda, o artigo 179 da Constituição, que : "A União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas 

de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a 

1CARRAZA, Roque Antonio. Curso de Direito constih1cional Tributário. São Paulo: Malheirns, 2003, p. 767. 
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pelo Egrégio STF, verifica-se que, apesar de cabível a c!iscussão no foro acadêmico, a 

perspectiva é de que, na prática, dificilmente seja declarado inconstitucional o regime 

diferenciado e favorecido instituído pela União Federal e imposto aos entes federados 

através ela Lei Complementar n.º 123/2006 e sucessivas alterações, incluindo a Lei 

Complementar n.º 147/2014 e eventuais isenções heterônomas. 

Desta forma, tendo em vista a norma geral instituída através 

da Lei Complementar n. 0 147/20 14, alterando a redação do art. 4º, § 3°, da Lei 

Complementar n.0 123/2006, para que sejam reduzidos "a O (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 [ .. . ]", esta Procuradoria Geral entende 

que a municipalidade deverá deixar de realizar os lançamentos das taxas relat ivas a tais 

atividades, independentemente da recepção da legislação federal por meio de lei intmicipal. 

Não obstante, o Município permanece responsável pela 

fi scalização elas práticas e posturas definidas na legislação municipal, sendo obrigado a 

exigir o cumprimento das normas vigentes, inclusive quanto à obrigatoriedade do alvará e 

·demais regras quanto à higiene, localização, funcionamento, etc, dos estabelecimentos, na 

forma da Lei Municipal n. 0 321/78 e respectivas alterações. 

' '1::> 
E o parecer, em duas-laudas, salvo melhor juízo. 

Pato Branco/PR, 18 de dezembro de 2015. 

Cu\.· - ~ 
\.___,)Ã;,~ ~Ja Erbes 

Procuradora Jurídica do Município 
· .. 

. OAB/PR n.º 47.11 6 
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Estado do Paraná 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Recebi nesta data, na condição de Presidente da 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, abaixo assinado, conforme 

estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder Legislativo 

Municipal, o projeto de ~º" ~f~Aue.-;_k.H 9..1'° J /m12. 

Pato Branco, r;i \ 105 /©18· 
' 

~~~DB 
PresiJe·~:~ u~ -

1 
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Estado do Paraná 

COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Recebi nesta data, na condição de Presidente da 

COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, abaixo assinado, conforme 

estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder Legislativo 

Municipal, o projeto de (h,:, <'.Q.m Fb "'º 1ili." ""--d ZDfR 

Pato Branco, & 2 lo t:J/ zo 1e · 

~~ell~P 
Presidente 

Rua Araribóia , 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail : legislativo@camarapatobranco.com.br 
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Estado do Paraná 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Recebi nesta data, na condição de Presidente da 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, abaixo assinado, 

conforme estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder 

Legislativo Municipal, o projeto de t1j di)>..uyl\ml,()~ >. 1 \ .\11 >lX . 

Pato Branco, ~{) lo C)~ Z[) 6 

José Gils/~ Silva - PT 

Presidente 

Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501 -262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legis lativo@camarapatobranco.com.br 
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Estado do Paraná 

PROCURADORIA JURÍDICA 

Recebi nesta data, na condição de PROCURADOR JURÍDICO, 

abaixo assinado, conforme estabelece o § 1° do a~o 133-A do Regimento 

Interno do Poder Legislativo Municipal, o Projeto de IJz, ©mflbi<f\~ 
nº J (z-0 f)(. . 

Pato Branco, 3f2(05(7fi) r8· 

Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail : legis lativo@camarapatobranco.com.br 
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~~Ili Câmara Municipal de Pato Branco 
~ Sede Administrativa: Carlos Almeida 

Projeto de Lei Complementar nº 1/2018 
Autoria: Executivo Municipal 

PARECER JURÍDICO 

O Poder Executivo, por meio da Mensagem n° 35/2018, propôs o projeto 
de lei complementar em epígrafe numerado, que tem por objetivo alterar dispositivo da Lei 
Complementar n°34, de 30 de setembro de 2009, notadamente no que diz respeito ao 
Microempreendedor Individual. 

Aduz, em justificativas, que a finalidade precípua é a adequação do 
regramento à legislação federal que trata do assunto, especificamente a Lei Complementar 
n° 147, de 7 de agosto de 2014. 

Fundamentam que a alteração visa estancar divergências de interpretações 
entre a legislação federal e a municipal. 

Passa-se à análise jurídica da matéria. 

A Comissão de Orçamento e Finanças, por meio de seu relator, encaminhou 
este projeto ao Jurídico para manifestação. 

Cabe-nos informar, preliminarmente, que a presente manifestação é 
estritamente técnica, sob um viés jurídico, não obtendo caráter vinculativo, mas tão
somente opinativo, o que fizemos na melhor forma do direito, salvo entendimento em 
contrário. 

A matéria, ao que parece, é de fácil análise e compreensão, porquanto 
busca apenas a adequação à Lei Complementar n° 147/2014, que alterou a Lei 
Complementar nº 123/2006. 

I 

Inclusive, a redação que se busca a alteração é a mesma da legislação 
federal, notadamente o §3º, do art. 4°, da Lei Complementar n° 123/2006. Vejamos: 

Art. 4° [ ... ] 

Rua Araribóia, 491 - Caixa Postal, 111 - 85505-030 - Pato Branco - PR 
Telefax: (46) 3224-2243 - www.camarapatobranco.com.br 



Câmara Municipal de Pato Branco 
Sede Administrativa: Carlos Almeida 

§ 3º Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a O 
(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, sindica is, de regulamentação, de anotação de 
responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de 
profissões regulamentadas. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, 
de 2014) 

Aliás, a redação do dispositivo que se pretende alterar é a mesma do 
alterado na legislação federal pela Lei Complementar nº 147/2014, o que reforça a 
necessidade de adequação. 

O que pode causar certa estranheza é a demora de envio de projeto para 
adequação a uma legislação alterada ainda em 2014, vale dizer, há 4 anos. 

Contudo, nesta seara não nos cabe adentrar. 

Sem delongas, é o parecer favorável à normal tramitação e deliberação da 
matéria em Plenário. 

Pato Branco, 4 de junho de 2018. 

r 

Luciano eltrame 
Procurador Legislativo 

~ 
\ 
V 

EM BRANCO 
José Renato Monteiro do Rosário 

Assessor Jurídico 

Rua Araribóia, 491 - Caixa Postal, 111 - 85505-030 - Pato Branco - PR 
Telefax: (46) 3224-2243 - www.camarapatobranco.com.br 



ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 
LEI Nº 5.155, DE 30 DE MAIO DE 2018 

Dispõe sobre a proibição de incentivos fiscais a 
empresas que tenham sido condenadas em processos 
judiciais transitados em julgado, por envolvimento 
em conupção de qualquer espécie ou ato de 
improbidade administrativa por agente público no 
Município de Pato Branco e dá outras providências. 

O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, 
nos teimas do § 5° do art. 36, da Lei Orgânica Municipal, promulga a 
seguinte Lei: 

Art. 1° O Município de Pato Branco fica proibido de conceder 
programas de incentivos fiscais a empresas que tenham sido 
condenadas em processos judiciais transitados em julgado, por 
envolvimento em corrupção de qualquer espécie ou ato de 
improbidade administrativa por agente público. 

Art. 2° As empresas que celebrarem acordo de leniência, após o 
cumprimento das sanções previstas na Lei Federal nº 12.846/2013 , 
especialmente o pagamento de multa pelos atos ilícitos praticados, 
terão suspensa a vedação prevista no ait. 1 º desta Lei. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Esta Lei é de autoria do Vereador Ronalce Moacir Dalchiavan - PP. 

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, em 30 
de maio de 2018. 

JOECIR BERNARDJ 
Presidente 

Publicado por: 
Eliana Scariot Amorim 

Código Identificador: 1AC89FFO 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 01 /06/2018. Edição 1517 
A ve1ificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.eom.br/amp/ 



1 :~1ado tio Paranú 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 01/2018. 

Autor: Executivo Municipal. 
Relator: Moacir Gregolin- MDB 
Entrada na Comissão: 22/05/2018 
Súmula: Altera dispositivos da Lei Complementar nº 34, de 30 de setembro de 2009. 

ANÁLISE 

O Executivo Municipal pretende alterar a referida Lei, para poder reduzir a O (zero), todos os 
custos relativos a atuais cobranças feitas atualmente pelo Município aos Microempreendedores 
Individuais, se adequando a Lei Complementar Federal nº 147/2014. 

VOTO DO RELATOR ~ i 
Após análise do projeto, e entendendo ser de interesse público e estando dentro da ~ ~ 

legalidade, optamos por exarar PARECER FAVORÁVEL, à sua tramitação e aprovação por ; i 
esta Casa de Leis. e, , 

É o nosso parecer. 

Pato Branco, 30 de maio de 2018. 

,t 
Ronalce Moacir Dalchiavan- SP 

Membro 

Carlinho An ~azzo- PROS Memb~olê 

d~ff!l{Aµ 
Presidente erh,,t-~OB 

ílr-..rl k 1 00 (_~ 
R~o~ Correia - PSC 
Membro 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-262 Pato Branco Paraná 
e-mail: legislativo@wln.com.br - site: www.camarapatobranco.com.br 

~ 



Es111do do Paraná 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
Parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 01/2018 

Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento se reuniram para analisar 

e emitir parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 1/2018, de 17 de maio de 2018 
- Mensagem nº 35/2018 - Altera dispositivos da Lei Complementar nº 34, de 30 de 

setembro de 2009. 
O referido projeto tem como objetivo recepcionar a Lei Complementar 

Federal nº 147 /2014 que prevê custo zero para os Micro Empreendedores 
Individuais, sejam eles 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. 

E desta forma, findar a divergência entre as redações da Lei Complementar 
147 /2014 (artigo 4º,§3º) com a Lei Geral Municipal 34/2009 (artigo 16, §2º) no que 
refere-se a cobrança das taxas de alvará de licença, localização e funcionamento, e 
taxa de Vigilância Sanitária para os Micro empreendedores individuais estabelecidos 
em nosso Município. 

Ademais, em relação à proposição em tela, verificando as informações que o 
referido Projeto de Lei complementar visa estabelecer, não foi observada nenhuma 
ilegalidade. Após análise, emitimos PARECER FAVORÁVEL, à tramitação do presente 
ao Projeto de Lei Complementar. 

José 
( 

É o parecer, Salvo Maior Juízo. 
Pato Branco, 30 de maio de 2018. 

Marco Antoni 
(Me 

J 
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COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARECER: Projeto de Lei Complementar nº 1/2018 

SÚMULA: Altera dispositivos da Lei Complementar nº 34, de 30 de setembro 
de 2009. 

Autor: Executivo Municipal. 

Pretende o Executivo Municipal , através do Projeto de Lei em 
epígrafe, obter autorização legislativa para alterar a redação do §2º do art. 16 
da Lei Complementar nº 34, de 30 de setembro de 2009, que "Institui o 
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e as 
empresas de pequeno porte no âmbito do Município de Pato Branco, Estado do 
Paraná, na conformidade das normas gerais previstas no Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte instituído pela Lei 
Complementar (federal) nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei 
Complementar (Federal) nº 127 de 14 de agosto de 2007 e Lei Complementar 
(Federal) nº 128 de 19 de dezembro de 2008 e revoga a Lei Complementar nº 
22, de 14 de novembro de 2007". 

A proposição tem por finalidade, adequar à legislação municipal 
em conformidade com a Lei Complementar Federal nº 147/2014, que prevê 
custo zero para os Micro Empreendedores Individuais 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 Micro Empreendedor Individual 

Considerando que o Projeto de Lei Complementar é de interesse 
público, haja vista que isentará a população de taxas relativas à abertura , 
funcionamento e fechamento de MEls, optamos por exarar PARECER 
FAVORÁVEL à regular tramitação e aprovação. 

Nestes termos, pedem deferimento. 
Pato Branco, 04 de junho de 2018. 
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Membro 
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