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PRO 1

REQUERIMENTO COMUM Nº 196/2020
Presidência
CONVOCAÇÃO
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, de acordo com o disposto na Resolução n.º
3.205, de 2 de abril de 2020, convoca as Senhoras e os Senhores Deputados para as sessões extraordinárias
híbridas a serem realizadas em 22-12-2020, às 9 horas e às 14 horas, destinada à apreciação dos seguintes
projetos:
Projeto de Lei nº 246/2020 – Institui o Código de Boas Práticas Tributárias do Estado do Rio Grande do
Sul, cria o Conselho de Boas Práticas Tributárias, autoriza a criação das Câmaras Técnicas Setoriais,
estabelece hipóteses de acordos setoriais de boas práticas, institui o Programa de Estímulo à Conformidade
Tributária - ”Nos Conformes RS”, estabelece regras de conformidade tributária, conforme especifica,
introduz modificações na Lei nº 6.537, de 27 de fevereiro de 1973, que dispõe sobre o procedimento
tributário administrativo e dá outras providências, na Lei nº 8.109, de 19 de dezembro de 1985, que dispõe
sobre a Taxa de Serviços Diversos, na Lei nº 8.115, de 30 de dezembro de 1985, que instituiu o Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores, na Lei nº 8.820, de 27 de janeiro de 1989, que instituiu o
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação e dá outras providências, na Lei nº 8.821, de
27 de janeiro de 1989, que instituiu o Imposto sobre a Transmissão, ”Causa Mortis” e Doação, de quaisquer
bens ou direitos, na Lei nº 9.298, de 9 de setembro de 1991, que dispõe sobre a cobrança judicial de créditos
inscritos em Dívida Ativa da Fazenda Pública Estadual, na Lei nº 13.036, de 19 de setembro de 2008, que
instituiu benefícios aplicáveis às empresas estabelecidas no Estado e enquadradas no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional, na Lei nº 13.711, de 6 de abril de 2011 que altera a Lei n.º 6.537, de 27
de fevereiro de 1973, que dispõe sobre o procedimento tributário administrativo e dá outras providências, na
Lei nº 14.020, de 25 de junho de 2012, que institui o Sistema Estadual de Cidadania Fiscal e o Programa de
Cidadania Fiscal, bem como autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no Orçamento do
Estado, na Lei nº 15.038, de 16 de novembro de 2017, que estabelece, nos termos do art. 105 do Ato das
Disposições Transitórias da Constituição Federal, os requisitos para a compensação de débitos inscritos em
dívida ativa de natureza tributária ou de outra natureza, com precatórios do Estado do Rio Grande do Sul,
suas autarquias e fundações e dá outras providências, bem como extingue créditos não tributários,
decorrentes de autuações com base no antigo Código Nacional de Trânsito que estejam prescritos. (SEI
7164.0100/20-0)
Projeto de Lei Complementar nº 5/2020 - Altera a Lei Complementar n.º 13.757, de 15 de julho de 2011,
que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Militares do Estado do Rio Grande
do Sul, institui o Fundo Previdenciário dos Servidores Militares – FUNDOPREV/MILITAR, e dá outras
providências. (SEI 7343.0100/20-0)
Projeto de Lei Complementar nº 264/2020 – Dispõe sobre incentivos à pesquisa, ao desenvolvimento
científico e tecnológico e à inovação no âmbito produtivo do Estado do Rio Grande do Sul e Institui o
Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, e dá outras providências. (SEI 7345.0100/20-6)
Projeto de Lei n.º 247/2020 – Altera a Lei n.° 8.109, de 19 de dezembro de 1985, que dispõe sobre a Taxa
de Serviços Diversos. (SEI 7166.0100/20-6)
Projeto de Lei n.º 248/2020 – Altera a Lei nº 8.109, de 19 de dezembro de 1985, que dispõe sobre a Taxa
de Serviços Diversos. (SEI 7167.0100/20-9)
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Projeto de Lei n.º 250/2020 – Altera a Lei nº 14.875, de 09 de junho de 2016, que autoriza o Poder
Executivo a conceder serviços de exploração das rodovias e infraestrutura de transportes terrestre, e dá
outras providências. (SEI 7170.0100/20-1)
Projeto de Lei n.º 251/2020 – Altera a Lei nº 15.228, de 25 de setembro de 2018, que dispõe sobre a
aplicação, no âmbito da Administração Pública Estadual, da Lei Federal n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013,
que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a
administração pública, nacional ou estrangeira e dá outras providências. (SEI 7169.0100/20-4)
Projeto de Lei n.º 260/2020 – Altera a Lei nº 7.747 de 22 de dezembro de 1982, que dispõe sobre o
controle de agrotóxicos e outros biocidas em nível estadual e dá outras providências. (SEI 7204.0100/20-8)
Projeto de Lei n.º 82/2019 – Dispõe sobre a transparência dos registros da área da segurança pública e dá
outras providências. (SEI 6047.100/20-0)
Projeto de Lei n.º 121/2015 – Considera imunes do ICMS, habitualmente incluído nas contas de luz, água,
telefone e gás, as Santas Casas e os Hospitais Filantrópicos. (SEI 4556.0100/20-5)
Projeto de Lei n.º 144/2020 – Reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais
para a população do Rio Grande do Sul em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa
finalidade, bem como em espaços públicos em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou
catástrofes naturais. (SEI 4376.0100/20-2)
Requerimentos Diversos n.º 60/2020 - Indica Deputados para comporem a Comissão Representativa nos
meses de dezembro de 2020, janeiro e julho de 2021.
Projeto de Lei n.º 123/2020 – Denomina “Rodovia Luiz Carlos Panosso” o trecho da RS 528,
compreendido entre os municípios de Pinheirinho do Vale e Palmitinho, numa extensão de 18 Km. (SEI
3808.0100/20-9)
Projeto de Lei n.º 183/2020 – Denomina ”Rodovia JAIME ALBARELLO” o trecho da RS 528,
compreendido entre os municípios de Pinheirinho do Vale e Palmitinho, numa extensão de 18Km.
(SEI 5336.0100/20-2)
Projeto de Lei n.º 127/2020 – Dispõe sobre o processo administrativo no Estado do Rio Grande do Sul.
(SEI 3916.0100/20-3)
Projeto de Lei Complementar n.º 30/2017 – Acresce artigo à Lei Complementar nº 14.836, de 14 de
janeiro de 2016, que dispõe sobre responsabilidade na gestão fiscal do Estado do Rio Grande do Sul. (SEI
4452.100/20-6)
Projeto de Lei n.º 150/2017 – Altera a Lei n.º 13.320, de 21 de dezembro de 2009, que consolida a
legislação relativa à pessoa com deficiência no Estado do Rio Grande do Sul. (SEI 6555.0100/20-7)
Projeto de Lei n.º 282/2019 – Dispõe sobre o uso do nome afetivo nos cadastros das instituições escolares,
de saúde, cultura e lazer, por crianças e adolescentes sob guarda provisória, no processo de adoção. (SEI
5095.0100/20-6)
Projeto de Lei n.º 459/2019 – Inclui a “Olimpíada Rural de Arroio do Tigre” no Calendário Oficial de
Eventos do Estado do Rio Grande do Sul. (SEI 5789.0100/20-2)
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Porto Alegre, 17 de dezembro de 2020.

Deputado Ernani Polo,
Presidente.
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