
« 

CÂMARA MUNICIPAL DE ELISIÁ RIO 
ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ: 01.606.197/0001-70 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE ELISIÁRIO, ELISIÁRIO - 

pROl OCOLU 

ft.o 	D;aP 

- 
A  jo 

- INDICAÇÃO 	/2021 - 

OS VEREADORES, subscritos, INDICAM, nos termos regimental, ao 

Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, que estude a possibilidade de adequar as aliquotas 

do ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, a realidade da população 

de nosso município, do que citamos, de modo especial, a exorbitante aliquota dos 

Serviços de Registros públicos, Cartorários e Notários,  cujo valor cobrado é de 5% 

(cinco por cento). 

JUSTIFICATIVA: 

Sabemos que os valores cobrados a título de ISSQN, em especial a citada 

aliquota dos Serviços Cartorários, são repassados aos contribuintes, que, no final, 

acabam pagando referido valor, embutido, no preço final dos serviços cartorários. 

Assim, é notório que o elevado valor cobrado (5%) acaba onerando, sobremaneira, o 

contribuinte final, no caso, os munícipes de Elisiário, dependentes direto de tais 

serviços, do que citamos, escrituras de imóveis, certidões em geral (Casamento, 

Nascimento, óbito), reconhecimento de firmas, autenticação de documentos, dentre 

outros. 

Por tais motivos, muitos munícipes tem nos procurado e relatado que 

está sendo inviável utilizar os serviços cartorários de nosso município, levando-os, 
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assim, a procurarem tais serviços, quando possível, nos cartórios das cidades vizinhas, 

que, em sua maioria, conseguem preços menores e mais atrativos. 

Indagado sobre tal pelos Vereadores que subscrevem, o Oficial 

de Registrador de nosso município, relatou, na tribuna dessa Casa, que o motivo maior 

era o valor cobrado a título de ISSQN, posto que, em outros municípios, referida 

aliquota é de 2%, citando, inclusive, a capital paulista, São Paulo. 

Não obstante, informou-nos, citado Oficial, que o valor de citada 

aliquota torna inviável a concorrência com outros cartórios do estado, o que acaba por 

não gerar renda ao município, que poderia, ainda que com uma aliquota menor, 

arrecadar muito mais do que arrecada, em razão do aumento de serviços do Cartório 

local, posto que os preços cobrados, com isso, certamente serão menores, favorecendo, 

assim, não só arrecadação municipal, como também a população em geral, que pagarão 

menos pelos serviços cartorários, não precisando mais procurarem tais serviços em 

outros municípios. 

Disto, vemos que a adequação de referida aliquota em um valor 

menor, proporcionará não só uma maior arrecadação tributária, como mais comodidade 

a população elisiarense, que não mais precisará sair de Elisiário a busca de melhores 

preços. 

Sala das Sessões 'Pedro Boner<i Fernande'  (neno)", 
aos 05 de maio de 2021. 

- VEREADORES - 

ADIMAR ALVES DE MORAIS 
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