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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO
MERCOSUL

PARECERN' (bZ/20-CEFOR

Inclui inc. Vll no art. 18-B da Lei
Complementar n' 7, de 7 de dezembro de
1973, e alterações posteriores, estabelecendo
a não incidência de ISSQN sobre a atividade
e os valores recebidos pela realização de
vistoria de veículos automotores para o
cadastramento de registro de veículos novos
ou usados realizados pelos Centros de
Registro de Veículos Automotores -- CRuAs.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe, de autoria do
vereador Márcio Bens Ely.

A Procuradoria da Câmara Municipal desta Capital em seu parecer
prévio, às fls. 18, informa que a matéria objeto da proposição se insere no âmbito
da competência do Município, na forma estabelecida no artigo 30, inciso ] e 111 da
Constituição da República, inexistindo óbice legal à tramitação, pois é de
competência Municipal legislar sobre ]natéria de interesse local, instituir e
arrecadar tributos de sua competência, mas ressalva apenas que a Lei Orgânica
estatui que a concessão de benefício ou incentivo que envolva matéria tributária
somente se pode dar por prazo determinado (artigo } 1 3, capa// e $1 3'), e que a Lei
Comp[ementar n' 10]/2000, no art. 14, impõe requisitos de cumprimento
obrigatório no que tange à concessão de benefícios de natureza tributária.

E o relatório

Considerando o parecer prévio da Procuradoria da CMPA, e também das
demais Comissões Permanentes deste Legislativo, inclusive da própria CEFOR
que já se manifestou anteriormente cinco vezes sobre o prometo em análise e
considerando que não houve novas manifestações após o último parecer desta
Comissão, este Relator mantém, no mérito, o entendimento pela rejeição do
Prometo .

Vice-Presidente e Relator
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