
CAMPO LARGO

PROIETO DE LEI N2 038/15.

Data: 04 de novembro de 2015.

Súmula: Prorroga até 31/12/2016, o prazo de
exclusão do ISSQN de que trata a Lei
Municipal nO 2640, de 21 de novembro de
2014, incidente sobre as receitas auferidas
pelos prestadores de serviços ao Sistema
Único de Saúde - SUS, conforme especifica.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, ESTADO

DO PARANÁ, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanc'ono a seguinte Lei:

Art. 12 - Fica prorrogado até 31/12/20'16, oprazo de exclusão do

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ~Bt~N, de que trata a Lei

Municipal nO2640, de 21 de novembro de 2014, L.<;;_:entesobre as receitas

auferidas pelos prestadores de serviços indicados no item 4.03 da Lista de

Serviços constantes no Anexo I, da Lei nº 2087, de 18 de dezembro de 2008,

referente aos serviços prestados ao Sistema Único de .:iõúde - SUS.

Art. 22 - Esta Lei entra vigor na data da sua publicação, em órgão

oficial do Município.

Edifício da

novembro de 2015.

em 04 de

Prefeito Mun~'::ip2:
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CAMPO LARGO

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para os efeitos do disposto no art. 14, inciso 11 da lei

Complementar 101, de 04 de maio de 2000, relativo à renúncia de receita tratada no

Projeto de lei nO 038/15, pertinentes ao recebimento dos valores do ISSQN, das

receitas do SUS, que a estimativa do impacto orçamentário-financeiro, para o

exercício de 2016, quando entrará em vigor os benefícios da isenção e visando suprir

esta receita ora renunciada no total de R$ 2.403.795,48 (dois milhões quatrocentos e

três mil setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos), que o

Município de Campo largo, está tomando medidas de compensação tributária, sendo

que os valores deixados de arrecadar serão compensados pelos valores oriundos das

receitas da cobrança do Estacionamento Rotativo - ESTAR, cujo montante previsto

para o exercício de 2016 é de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais)

ano e aqueles provenientes da concessão das funerárias, no valor previsto de R$

500.000,00 (quinhentos mil reais) ano, receitas estas que já estão sendo utilizadas

para a compensação do exercício de 2015.

Assim, para compensar a renúncia de receita provenientes dos prestadores de

serviços, tratado no Projeto de lei nO 038/2015, no total de R$ 2.403.795,48 (dois

milhões quatrocentos e três mil setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito

centavos), haverá uma aumento com receitas provenientes do ESTAR e das

Funerárias no valor total de R$ 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais).

Atenciosamente.
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