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PROPOSTAS A SEREM ENCAMINHADAS AO EXECUTIVO MUNICIPAL 

Sanção e Promulgação da Lei da Liberdade Econômica votada através 
do Projeto de Lei Legislativo 22/2020 em 04/05/2020; Também deverá 
ser verificada a possibilidade de excluir necessidade de licenciamento 
ambiental para algumas atividades e de revogar legislações que regram 
os alvarás e licenciamentos, em especial os artigos da Lei municipal 
6.680/2019: Art. 14, Art.16, Art. 17, Art 18, Art 20 inciso I, Art 24 inciso 

XIV; 
Revogar o Art 17 da lei 6.680/2019 para implementar junto a Lei da 
Liberdade Econômica a possibilidade de emissão de Alvará Sanitário 
com prazo de validade indeterminado, sendo que após cadastro de 
atividade ou licenciamento o Alvará Sanitário não precise ser renovado, 
ficando sujeito as fiscalizações do executivo para acompanhamento de 
atividades e obrigações do contribuinte. Hoje o Alvará Sanitário possui 
validade de 1 ano e a legislação fala em renovação após fiscalização; 

Implantação de 100% dos serviços oferecidos a comunidade e também 
para a abertura e tramitação de processos administrativos (protocolos, 
solicitações de serviço, emissão de boletos, solicitação de alvarás e 
licenças, etc.) de forma digital. Os processos eletrônicos atualmente 
não oferecem acesso do conteúdo integral, como despachos e 
documentos anexos. A prestadora de serviços que atualmente 
disponibiliza o sistema de gestão da prefeitura demonstrou ter 
capacidade de abertura de protocolos, exibição de despachos e 
documentos anexados via digital em todos processos, inclusive no 
protocolo de projetos de construção. Importante também a 
possibilidade de emissão de boletos de taxas via eletrônica pois em 
alguns casos o contribuinte tem que se deslocar até a prefeitura para 
emissão de boletos para abertura de processos administrativos, bem 
como para atualizar boletos de cobrança de taxas ou impostos; 

Unificação nos sistemas de gestão em todas as secretarias municipais, 
pois atualmente existem secretarias com sistemas de gestão ou 
controle que não são integrados ao sistema de gestão geral. Ainda 
existe a preocupação de que continua em andamento um edital de 
licitação de sistema de gestão que não exige a utilização de um mesmo 
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sistema em todas as secretarias, o que pode manter secretarias sem 
integração de sistema; 

Desenvolver aplicativo via celular ou tablets para interação com a 
comunidade, onde a população possa enviar fotos, denúncias, 
sugestões, bem como receber informações sobre serviços em nossa 

cidade; 

Redefinição do Layout do site da Prefeitura, destacando inicialmente os 
serviços oferecidos aos contribuintes, aos moldes do modelo do site do 
Governo Estadual do RS https://www.rs.gov.bdinicial, visto que os 
contribuintes quando acessam sites oficiais estão preocupados 
inicialmente em procurar algum serviço oferecido aos contribuintes, para 
definição de quais serviços estarem disponíveis na pagina de acesso 
principal, a Frente Parlamentar sugere que se verifique quais os serviços 
mais buscados pelos contribuintes e disponibiliza-los na capa do site, 
sendo atualizado conforme necessidade e busca de serviços pelos 

contribuintes; 

Criação de grupo de trabalho junto ao Poder Executivo e Contadores 
para analisar a Lei municipal N.° 4.596/2009 que institui o tratamento 
jurídico diferenciado, simplificado e favorecido assegurados para as 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores 
Individuais, e propor adequações conforme as alterações da Lei 
Federal, Lei Complementar n°. 123/2006 — Estatuto da micro e 
pequena empresa, pois a mesma já foi atualizada várias vezes sem 
revisão legal da Lei Municipal. Este grupo de trabalho poderia também 
discutir, a luz da legislação federal e estadual, possíveis alterações do 
layout da nota de emissão do ISS, pois na visão de alguns profissionais 
faltam opções de preenchimento e campos para digitação, por exemplo 
quando uma empresa optante pelo simples excede limite de 
enquadramento e não tem opção de preenchimento para explicação; 

Rever a retenção de ISS quando o prestador é contribuinte optante pelo 
simples do nosso município, pois legislação municipal está em desacordo 
com a LC 116/03 e suas alterações; 
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Realizar Baixa da inscrição municipal no momento da solicitação, sem 
necessidade de apresentação de documentos, estando o contribuinte 
sujeito a fiscalização sobre final de atividade, para evitar que por não 
apresentação de documentação fique pendente por exemplo a entrega 

de GlAs sem atividade; 

Realizar alteração da Lei 4.856/10 Art. 145, inciso VI: Art 145 As 

infrações tributárias formais serão cominadas com as seguintes 
multas: VI — A não apresentação da GIA/ISS, nos prazos 
estabelecidos em regulamento, incidirá multa formal, na quantidade 
de 70 URM's (setenta Unidades de Referência Municipal), por GIA, 
para os fatos geradores que ocorrerão a partir de janeiro de 

2014.(Inciso incluído pela Lei n.° 5.527/2013). A Frente Parlamentar 

sugere a retirada da multa de 70 URM's, sendo está extinta ou diminuída 
e realizar a baixa de oficio do contribuinte caso não se verifique GIAS 
entregues em um determinado período (exemplo 3 meses) Sugestão: VI-
A não apresentação da GIA/ISS, nos prazos estabelecidos em 
regulamento, implicará em uma notificação para apresentação das 
mesmas. A não apresentação das GIA dos últimos 3 meses em 15 
dias após a notificação implicará em multa de 50 URM por GIA, para 
os fatos geradores que ocorrerão a partir de Janeiro de 2014 - 

devendo ser feita a baixa de oficio. 

Implementar troca de endereço de atividade no momento da solicitação 
pelo contribuinte (se de acordo com zoneamento do município), levando 
em consideração a Lei de Liberdade Econômica, com posterior 
fiscalização, sem taxa para troca de endereço como forma de incentivar o 
contribuinte a manter sua atividade econômica e diminuir a burocracia. 

Efetivar o previsto no item I do Art. 5° da Lei Municipal 4.596/2009 que 
institui o tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido 
assegurados para as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e 

Microempreendedores Individuais - Art. 5.0  Com o objetivo de 

orientar os empreendedores, simplificando os procedimentos de 
registro de empresas no Município de Erechim, fica criado o 
Balcão do Empreendedor, que tem as seguintes atribuições: I — 
desenvolver ações conjuntas das Secretarias Municipais 
envolvidas no processo de licenciamento, bem como, dialogar 
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com os órgãos externos à Administração. Para que isto se efetive 

sugerimos ao Poder Executivo que centralize todos setores envolvidos 
no balcão do empreendedor em um só local (mesmo que sejam 
encontros uma ou mais vezes por semana, dependendo da demanda), 
com representantes de todas secretarias envolvidas com a abertura e 
funcionamento de Micro e Pequenas empresas e ainda que este 
Balcão do Empreendedor se torne a fonte de informação para toda e 
qualquer solicitação referente as Microempresas, Empresas de 
Pequeno Pode e Microempreendedores Individuais de Erechim. 
Inclusive com informações registradas por meio eletrônico e/ou fisico. 
Dificuldade de alinhar os setores, informações desencontradas em 
mesmo setor ou setores diferenciados. Assim como para 
atividades de fiscalização, além de oferecer 100% dos processos 
vinculados a micro e pequenas empresas na forma digital; 

Como em Erechim a maioria das empresas é assessorada por 
escritórios de contabilidade ou contadores, para assuntos de abertura 
de empresa, solicitação de licenças, e encerramento de atividades por 
exemplo, a Frente parlamentar sugere a criação de um canal exclusivo 
de contato para os contadores com o e Executivo, garantindo assim 
resposta segura e rápida, canal este que pode fazer parte do Balcão do 

Empreendedor; 

Apesar de entender que a prefeitura de Erechim já disponibiliza os 
boletos de pagamento para renovação de alvará e boleto para 
licenciamento de atividade no site e por e-mail, seria importante 
encaminhar estes boletos em formato eletrônico aos escritórios de 
contabilidade/contadores que cuidam das empresas para agilizar a 
cobrança dos empreendedores, pois hoje são encaminhados as 
próprias empresas e gera um retrabalho; 

Em relação a Taxa de Funcionamento das empresas prevista na Lei 
Municipal 4.856/2010 em seu Art 67 a mesma prevê o pagamento 
antecipado da Taxa de Funcionamento para todo o ano sem previsão de 
devolução em caso de enceramento de atividade: Art. 67. A taxa será 
lançada proporcionalmente ao número de meses no ano de inicio 
das atividades e, para os exercícios seguintes, anualmente. § 1.° No 
início das atividades, o vencimento da taxa ocorre 30 (trinta) dias 
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após o lançamento, que ocorrerá na data da inscrição no Cadastro 
Geral de Contribuintes de Tributos Municipais "CGCTTM". (Redação 
dada pela Lei Complementar n.° 016/2019) § 2.° O vencimento da 
taxa, para os exercícios seguintes, será sempre no dia 31 de janeiro 
de cada ano. (Redação dada pela Lei n.° 6.069/2015) § 3.° Não será 
devida a Taxa de Funcionamento no exercício em que o contribuinte 
solicitar a baixa de suas atividades, desde que o pedido de baixa 
seja realizado até o dia 31 de janeiro daquele exercício. (Parágrafo 
incluído pela Lei n.° 6.359/2017). Portanto a Frente parlamentar vem 
sugerir que se encaminhe projeto alterando o § 4.° possibilitando a 
devolução de valores no caso de encerramento das atividades após o 
período de 31 de Janeiro, onde será devolvida Taxa de Funcionamento 
proporcionalmente ao numero de meses cheios até o final do exercício a 
partir da data de solicitação de encerramento de atividade, ficando este 
valor disponível para abatimento de outras taxas ou impostos. 

Alterar a LEI N.° 4.856, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010 que 
Consolida a Legislação Tributária e Institui o Código Tributário 
Municipal para possibilitar a alternância na presidência da JARF em 
períodos determinados (a cada 3 ou 6 meses). Existe uma queixa de 
que os julgamentos da JARF geralmente não vem apresentando 
julgamentos técnicos, pois sempre que há empate no julgamento entre 
os litigantes não há uma vitória sequer para os contribuintes 
(desempate pelo presidente), de forma que foram sugeridas algumas 
possibilidades de solução para possibilitar julgamentos mais técnicos e 
menos políticos bem como evitar demandas judiciais, abrindo 
possibilidade de termos a presidência sendo ocupada por um 
representante da sociedade. Em relação a JARF também a Frente 
Parlamentar entende ser importante a disponibilização de um uma 
unificação no entendimento de jurisprudências administrativas e JARF; 

Adequar legislação municipal ao Novo Código Ambiental do RS 
sancionado em Jan/2020. Atualmente a legislação municipal prevê 
valores de licenciamento ambiental (LP, LI, LO) muito altos e em 
algumas atividades não segue a mesma lógica da tabela estadual 
(Proporção dos valores das licenças). Exemplo: nas atividades de porte 
mínimo no RS todos licenciamentos tem o mesmo valor, já na 
municipal não. Mesmo que as tarifas estaduais sejam maiores que as 
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municipais ainda é um custo alto para licenciamento desestimulando 
novos empreendimentos ou regularizações. A Frente Parlamentar 
sugere uma diminuição dos valores das Taxas de licenciamento para 

estimular o crescimento; 

A frente Parlamentar sugere ao Executivo que sempre retorne 
informações aos contribuintes de forma pessoal e com registro de 
identificação de quem está emitindo a informação por parte do 
executivo, formalmente, seja por meio eletrônico e/ou físico. Além de 
responder aos contribuintes entendemos importante compartilhar todas 
duvidas de contribuintes com as devidas informações por parte do 
Executivo, através de um banco de dados de acesso ao publico em 
geral, pois a duvida de um pode ser a mesma de outros contribuintes. 
Isto serviria também para padronização na orientação ao contribuinte, 
pois hoje ocorrem orientações divergentes entre secretarias e setores, 
ou seja, informações incorretas saídas da própria prefeitura. Por 
exemplo: contribuinte sofre vistoria de um fiscal que orienta de uma 
forma sem estar registrado e na próxima fiscalização vem outro fiscal e 
orienta e cobra soluções de forma diferente; 

Entendemos ser necessário que o Executivo reforçe a necessidade de 
padronização na fiscalização, com perfil educacional e orientador em 
primeiro lugar, e com definição de critérios objetivos para atividades de 
fiscalização por parte dos fiscais, realizando o registro de notificações e 
orientações para solucionar as não conformidades formalmente, em 
forma eletrônica e/ou física. Em relação as penalidades que possuem 
graduação de valores, utilizar critérios objetivos para definição da 
aplicação das penalidades sempre em acordo com a legislação. 
Sugerimos a realização de treinamentos frequentes visando a 
padronização. Houveram por parte de contribuintes algumas 
reclamações em relação a falta de orientação e educação por parte de 
alguns fiscais e ainda que as penalidades não estão sendo aplicadas 
conforme critérios objetivos; 

PROJEFACIL. Em relação ao Projefácil a Frente Parlamentar sugere a 
criação de vide aulas e de um manual online sobre como protocolar 
projetos via Projefácil e alteração da Lei Municipal 6.410/2017 que 
implementa o Projefacil em seu Art. 30, Paragrafo único: Art. 30 Para 
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abertura de Processo Administrativo, deverão ser apresentados os 
termos de responsabilidade, declarações e demais documentos 
legais e técnicos especificados no Decreto, o qual definirá, 
também, os prazos de tramitação e demais questões 
técnicas/legais pertinentes. Parágrafo único. Para fins de 
atendimento da solicitação, documentos complementares poderão 
ser exigidos, de modo a elucidar eventuais dúvidas relacionada 
aos projetos, sem interferência nos prazos de analise dos  

projetos. (acrescentar este trecho)  e alteração do Decreto Municipal 

4.878/2020 que regulamenta o Projefácil em seu Art. 13: Art. 13. O 

Poder Executivo Municipal poderá solicitar, a qualquer tempo, o 
projeto arquitetõnico completo, assim como seus 
complementares, laudos, declarações, bem como documentações 
atreladas ao imóvel, para conferência, em caso de divergência 
para emissão do habite-se. (acrescentar este trecho).  Pela 

explanação dos técnicos do Executivo a frente parlamentar realmente 
parece que o Projefacil exige menos burocracia e documentos que a 
forma de protocolo anterior, por isto a importância da criação de vídeos 

e manuais explicativos; 

A Frente parlamentar solicita que quando for detectada qualquer 
irregularidade em qualquer imóvel do município, seja o proprietário 
notificado com as devidas considerações, pois em relação a liberação de 
atividades, algumas construções mais antigas, geralmente possuem 
habite-se somente para atividades residenciais, entretanto o 
contribuinte/empreendedor só será informado desta situação na 
secretaria de desenvolvimento (na conferência dos documentos) 
geralmente depois de alugar o imóvel inclusive e já tendo analisado o 
zoneamento do endereço, entretanto contribuinte sai tentando resolver a 
situação sem nenhum tipo de notificação ao proprietário (no caso de 
locação de imóvel) o que dificulta a regularização se não houver 

cientificação do proprietário do imóvel; 

A Frente parlamentar exalta o trabalho realizado na edição do novo 
plano diretor de Erechim em relação a liberação de atividades 
conforme zoneamento da cidade, entretanto verificou-se uma 
dificuldade ainda em relação a empresas de transporte (cargas ou 
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passageiros), que devem emitir declaração conjunta com local de 
abrigo de veículos, informando que os veículos ficarão estacionados 
em lugar autorizado pelo zoneamento, entretanto muitas destas 
empresas nem possuem veículos próprios, ou os mesmos nunca estão 
parados no endereço da empresa. Portanto sugere-se a possibilidade 
de liberação de atividade com uma declaração apensa do proprietário 
da empresa, reforçando que a declaração estará sujeita a fiscalização. 

Cl- RAÈILMA T S AYUB 
Presidente Frente Iarlamentar pela Desburocratização 

RENAN AUGUSTO SOCCOL 
Vice-Presidente Frente Parlamentar pela Desburocratização 

ENI SCANDOLARA 
Secretária Frente Parlamentar pela Desburocratização 
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