
DESPACHO 
Er) DOU CIÊNCIA 
C INCLUA-SE NO EXPEDIENTE 
C5C1 

EM  (f? / 

 

,267/.21  /20  /9  

   

PRESIDEN 

PREFEITURA DE UNAÍ 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

Ofício n.° 66/2019/Gabin 
	

Unaí, 1° de Abril de 2019. 

Referência: Processo n° 04373/2019 
Projeto de Lei Complementar n° 1/2019 
Ofício n° 7/Sacon 

Senhor Presidente, 

Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente em resposta ao ofício 
acima em referência para prestar-lhe as informações solicitadas referente ao Projeto de Lei n° 
1/2019 que altera dispositivos da Lei Complementar n° 75, de 29 de dezembro de 2017 que 
"Dispõe sobre o Sistema Tributário do Município de Unaí e dá outras providências". 

Segue anexo ofício n° 06/2019 da Secretaria Municipal da Fazenda em resposta aos 
itens objetos de questionamento nesta diligência. 

Sendo o que se apresenta para o momento, despeço-me com votos de elevada 
consideração e apreço, e coloco-nos à disposição para maiores esclarecimentos, caso sejam 
necessários. 

Atenciosamente, 
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Ao Senhor 
Vereador Professor Diego 
Presidente em Exercício 
Comissão de Constituição e Justiça 
Câmara Municipal 
38610-000 — Unaí-MG  

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38610-000 - Unaí - Minas Gerais 
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br  - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br  



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

CNN 18.125.161/0001-77 

Unaí - MG, 28 de Março de 2019 
Oficio n° 006/2019 

À 
Amalegis 

Att:. Celenita Martins Sobrinha Ribeiro 

Ref.: Oficio n° 07/SACOM 

O Oficio se refere ao questionamento (diligência) por parte da Comissão de 

Constituição, Legislação, Justiça, Redação e Direitos Humanos, uma vez que o Projeto 

de Lei Complementar n° 01/2019, altera dispositivos da Lei Complementar n° 75 de 29 de 

dezembro de 2017, que "Dispõe sobre o Sistema Tributário do Município de Unaí e dá 

outras providencias". 

O Projeto de Lei 01/2019 na verdade faz duas correções no Anexo III e uma no 

anexo VII da Lei Complementar n° 75/2017 - Tabela para Cobrança da Taxa de Licença e 

Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento - Alvará de Funcionamento e 

Tabela de Alvará Sanitário, respectivamente. 

Item 1 da diligência  

Cabe esclarecer que com relação ao item 2 do Anexo III, não está havendo 

redução das alíquotas, uma vez que se fez constar valor indevido na referida tabela. O 

novo código tributário buscou-se a fazer justiça fiscal, sendo que na tabela anexa ao 

código anterior, os pequenos pagavam muito e os grandes pagavam pouco. 

Vejamos a tabela abaixo do código antigo: 

Estabelecimentos comerciais, escritórios, lojas, prestadores de serviços em geral e 

atividades similares, por metro quadrado de área efetivamente utilizada: 

Até 50 m2 R$ 3,25 

De 51 a 100 m2 R$ 2,47 

De 101 a 200 m2 R$ 1,95 



De 201 a 400 m2 R$ 1,42 	4 	- 

De 401 a 800 m2 R$ 0,98 

De 801 a 1500 m2 R$ 0,61 

De 1501 a 3000 m2 R$ 0,44 

Acima de 3000 m2 R$ 0,33 

Veja que na tabela quanto maior o empreendimento, menos se pagava por metro 

quadrado. Inclusive as empresas acima de 3.000 m2 pagavam apenas 10% dos 

pequenos empreendimentos. 

Ao elaborar a proposta do novo código, buscou-se um valor médio onde a grande 

maioria das empresas (até 2.999 m2) pagariam um valor igual e depois uma pequena 

redução para as empresas até 9.999 m2 e novamente um pequena redução para as 

maiores com 10.000 m2. E mesmo esta pequena redução, para as empresas com mais 

de 3.000 m2, estas estariam pagando valor bem mais significativo. 

Durante a discussão dos preços por metro quadrado a intenção foi de constar o 

valor de R$ 2,21, correspondentes a 0,048 da UFMU* para as empresas com até 2.999 

m2 e R$ 1,79, correspondentes a 0,039 da UFMU para as empresas entre 3.000 e 9.999 

m2. Veja que o valor de R$ 2,21 corresponde a justamente a média do valor constante 

entre as empresas com 51 m2 a 200 m2. A intenção da lei foi de beneficiar os pequenos 

até 100 m2 e consequentemente os acima de 101 m2 acabariam pagando um valor mais 

justo para com os pequenos. 

Acontece que entre várias versões de estudos, por um lapso, acabou indo para a 

Câmara para aprovação uma versão errônea, onde constou 0,071 UFMU e 0,050 UFMU 

o que corresponde a R$ 3,27 e R$ 2,30 respectivamente, o que não reflete ao que foi 

proposto. Veja que se assim ficasse, todos os contribuintes desde o pequeno ao grande 

teriam um acréscimo no valor. O fato de na lei constar o valor em UFMU, contribuiu para 

o equívoco e acabou que o projeto de lei foi aprovado com o erro, constando imóveis até 

2.999 m2 o valor de 0,071 UFMU e imóveis entre 3.000 a 9.999 m2 o valor de 0,050 

UFMU. 

Sendo assim, se faz necessário a correção do código e não há que se falar em 

renúncia de receita, uma vez que mesmo corrigindo o código e comparando com o que 

era aplicado, todas as empresas acima de 101 m2 tiveram o valor por metro quadrado 

corrigido para mais de uma forma significativa, sendo que na realidade houve um 

acréscimo de receita. Repito, todas as 	presas com mais de 100 m2 tiveram o seu 

alvará corrigido para mais. 
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Se permanecer o erro (R$ 3,27 e R$ 2,30) ai sim, estaremos corrigindo inclu e €0 

as pequenas empresas (menores de 100 m2) o que não foi a intenção da lei. Intenção foi 

de beneficiar os pequenos, que na vigência do código antigo, sempre pagaram mais que 

os grandes. 

Item 2 da diligência  

A diligência questiona o aumento da alíquota tributária. Aqui não há o que se falar 

em aumento de alíquota, pois o que ocorreu foi apenas um erro material de digitação. A 

questão se refere ao item B3 do Anexo VII da Lei Complementar n° 75/2017 que trata de 

um item da tabela de Taxa de Alvará Sanitário, mais precisamente dos 

"Estabelecimentos Comerciais - B3 - Açougue e Casas de Carnes, Casa de Laticínios e 

Embutidos, Confeitarias, Cozinhas de Clubes, Hotéis, Pensões, Creches e Similares; 

Cozinhas de Industrias, Depósitos de Produtos Perecíveis, Lanchonetes e Similares, 

Padarias, Restaurante, Churrascarias, Pizzarias e Similares, Supermercados, 

Sorveterias, Depósitos de Bebidas" onde no código antigo o valor correspondia a R$ 

50,77, valor este anual e independente do tamanho físico. Com  o novo código, não houve 

a intenção em alterar este valor nem para mais, nem para menos e deveria ter constado 

na Lei Complementar n° 75/2017 o valor de 1,104 UFMU o que corresponde a 

exatamente R$ 50,77. Veja que realmente foi um erro de digitação ao constar 0,104 na 

lei. Até porque o valor de R$ 4,78 (resultado de 0,104 da uFmu) por alvará sanitário, não é 

viável economicamente ao município, uma vez que o custo dele ultrapassa o valor que 

constou erroneamente na lei. 

Sendo assim a correção na Lei 75/2017 através do Projeto de Lei Complementar 

01/2019, conforme demonstrado acima, não está fazendo renúncia de receita e nem tão 

pouco aumento de tributo, apenas corrigindo erros materiais. 

* UFMU - Unidade Fiscal do Município de Unaí na época do código correspondia à R$ 46,00 
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