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DECRETO Nº 12.452 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2016.  

    

REVOGA O DECRETO Nº 11.826 DE 18 

DE NOVEMBRO DE 2015, QUE 

REGULAMENTA O INCISO II DO ARTIGO 

117 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 

005/2008. 

 

  O PREFEITO DE NOVA VENÉCIA, no uso de suas atribuições 

legais, conferidas pelo art. 64, inciso XXI, da Lei Orgânica 

Municipal, e considerando o solicitado através do Mem. nº 

273/2016/SEFI/GAB, protocolizado sob o nº 478749, datado de 01 

de dezembro de 2016, 

 

Considerando que o Decreto nº 11.826 de 18 de novembro de 2015, 

que regulamenta o Inciso II do artigo 117 da LC nº 005/2008, 

não alcançou a devida publicidade aos interessados para as 

devidas providências previstas no artigo 1º do referido 

decreto; 

 

Considerando as dificuldades expressadas pelos representantes 

dos contabilistas e Câmara de Diretores Lojistas-CDL, em 

relação ao tempo hábil de apresentar a Certidão de Habite-se 

para a Divisão de Tributação possa emitir o Alvará de 

Funcionamento referente ao exercício de 2017; 

 

Considerando outros pontos relevantes que não foram observados 

na edição do referido decreto, quando do tratamento 

diferenciado da qual trata a Lei 123/2006 conhecida como a Lei 

Geral das Micro e Pequenas Empresas, discutidos em reunião 

realizada no dia 29/11/2016, na prefeitura com as classes 

interessadas; 

 

Considerando que ficou acordada a edição de um novo decreto, 

onde será estabelecido além do prazo para a regularização do 

Habite-se para o exercício de 2018,outros pontos importantes 

como a separação de empresas que atuam no segmento comercial, 

industrial e serviços, além das empresas instaladas na Zona 

Rural do município.    

 

 DECRETA: 

 

  Art.1º-Fica revogado o Decreto nº 11.826 de 18 de 

novembro de 2015, que regulamenta o Inciso II do Artigo 117 da 

Lei Complementar nº 005/2008. 

 

 Art.2º-Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

  PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

  

     GABINETE DO PREFEITO DE NOVA VENÉCIA, aos 02 dias do mês 

de dezembro de 2016. 

Mário Sérgio Lubiana 

Prefeito 


