
 

 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE LUZERNA  

 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS 

 

 
O MUNICÍPIO DE LUZERNA, Estado de Santa Catarina, 

pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 

01.613.428/0001-72, com sede na Avenida 16 de Fevereiro, nº 151, Centro, 

representado neste ato por seu Prefeito, Sr. Moisés Diersmann torna público que 

realizará CHAMAMENTO PÚBLICO e estará recebendo os requerimentos 

solicitando a Concessão de Isenção de Impostos e Taxas Municipais para a 

instalação e expansão às pessoas jurídicas, consideradas importantes para 

consolidação ou expansão das atividades produtivas do Município, com 

fundamento no art. 5º, inciso V da Lei nº 615 de 20 de outubro de 2005 e 

alterações posteriores e nos Anexos do Decreto nº 2243 de 14 de julho de 2016. 

 

1. Objetivo 

 

Este Edital tem por objetivo divulgar a todos os interessados que o 

Município de Luzerna, através da Sala do Empreendedor, estará recebendo os 

Requerimentos de Incentivos Fiscais destinados às empresas em início de 

atividade ou que promovam expansão de suas atividades produtivas. 

 

2. Do Local e horário 

 

Os interessados deverão protocolar requerimento padrão 

acompanhado de cópia dos documentos comprobatórios, conforme 

estabelece Decreto nº 2243 de 14 de julho de 2016 e seus anexos, e endereçado 

ao Prefeito Municipal, junto a Sala do Empreendedor na Prefeitura Municipal de 

Luzerna(SC), no horário das 07h45min às 11h45min e das 13h30min às 17h30min 

de segunda a sexta-feira. 

 

3. Das Disposições Finais 

 

Os modelos de requerimento padrão estão disponíveis no site do 

Município de Luzerna e na Sala do Empreendedor. 

Informações complementares poderão ser obtidas no Setor de 

Tributação da Prefeitura Municipal de Luzerna, localizado na Avenida 16 de 

Fevereiro, 151, Centro, Luzerna(SC), de segunda a sexta-feira das 07h45min às 

11h45min e das 13h30min às 17h30min, ou ainda pelo telefone (49) 3551-4700. 

 

Luzerna(SC), 10 de agosto de 2016. 

 

 
MOISÉS DIERSMANN 
Prefeito de Luzerna  




