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Altera o inc. XVll do capas do art. 70 da
Lei Complementar n' 7, de 7 de dezembro
de 1973 -- que instituiu e disciplina os
tributos de competência do Município --, e
alteração posteriores, incluindo no rol de
isentos do pagamento do Imposto sobre
Propriedade Predial e Territorial Urbana
(IPTU) as pessoas portadoras de neoplasia
maligna cuja renda seja igual ou inferior a
5 (cinco) salários mínimos.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
dos vereadores Pedro Ruas e Fernanda Melchionna.

Por uma questão de ordem, o PLCL n' 013/13, tramita nesta Casa
Legislativa desde o ano de 2013, os há época vereadores proponentes, não mais
estão na Casa, seguiram suas vidas políticas e, o PLCL n' 013/13, está indo para o
seu sexto ano legislativo sem a devida votação ou não em plenário.

Seu protocolo de partida é datado de 27 de março de 2013, de forma
enxuta, seguiram-se os trâmites procedimentais referentes ao andamento
instrumental do processo legislativo, sendo encaminhado o expediente à
Procuradoria da CMPA.

Em razões, fundamentou o setor jurídico que, do ponto de vista
subjetivo, a Proposição se insere no âmbito da competência municipal. Transcorreu
tese, o nobre procurador, passando pelo art. 30, incisos l e 11, ans. 145 e 156 da
Constituição e art. 6' do Código Tributário Nacional.

Por sua vez ao adestrar na análise de mérito, a procuradoria apontou
óbice de natureza jurídica por entender que o art. 1 13 capuz e g 3', impõe que
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concessões e/ou benefícios de natureza tributária, caso este em tela, somente pode-
se dar por prazo determinado, e mais, tal matéria, tendo por aporte o art. ] 4 da Lei
Complementar n' IO1/2000, haverão de respeitar requisitos obrigatórios como
estudo de impacto financeiro.

Seguindo, o Projeto foi rementido aos proponentes, lhes dando ciência
do parecer da Procuradoria e abrindo prazo à apresentação de contestação. Está
apresentada à fls. 09/10.

Após, a CCJ (fls. 12/13) seguiu entendimento da Procuradoria
apontando existência de óbice de natureza jurídica à tramitação do feito.

Novamente, em atenção ao art. 56 do Regimento, o PLCL em
discussão, foi encaminhado aos proponentes para ciência e abertura de prazo para
apresentação de contestação ao Parecer n' 1 1 3/14 -- CCJ.

Neste curso, o Prometo de Lei Colnpleinentar seguiu as demais
comissões permanentes deste legislativo, sendo que todas se manifestaram pela
existência de óbice de natureza jurídica e consequente rejeição ao Projeto,
basicamente pelos fundamentos expostos pela Procuradoria.

Quanto à tramitação é a síntese do necessário

E o relatório

A Proposição em aná]ise, PLCL n' 013/] 3, visa instituir a isenção do
pagamento do JPTU às pessoas portadoras de neoplastia maligna -- Câncer --, e que,
cuja renda não ultrapasse cinco salários mínimos.

Há que se considerar o parecer prévio da Procuradoria deste

Legislativo e o parecer da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), conexos no
que diz respeito ao apontamento infraconsticional e requisitos à concessão de
benefícios tributários apresentados pela Procuradoria.

Da mesma sorte, ein outras oportunidades, esta Comissão, .já tinha
exaurido pareceres (fls. 15/20 - 30/31 - 36/37 - 40/41 - 44/45), assentando
posicionamento no sentido da existência de óbice jurídico à tramitação do Projeto,
tendo como alicerce a fundamentação apresentada pela procuradoria e demais
comissões permanentes deste Legislativo.
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Neste sentido cumpre colacionarmos parte do parecer confeccionado
pelo vereador Jogo Carlos Nedel, o qual de forma didática e atrelado aos preceitos
jurídicos explicita:

''Nesse decurso de tempo não foram acrescentados ao Projeto, nem
ocos"leram .fatos circunstanciais com a capacidade de altel'ar a posição da
=EFOR mini/estada nos pat'eceres anteriores. ''

Imperioso se faz neste contexto citarmos as lições
Ricardo de Barcos Leonel, sobre o fato novo do sistemajurídico:

do Professor

1...) onde a ê+l.fase não é dada ao Jhto, mas ao dit'eito que surge no
=ul"se do processo, notadamente proveniente de alteração na legislação. Para este
estudo. o lato superveniente também tem relação direta e imediata cota o direito
que porventuY'a nasça deste fato novo... (LEONEL, Ricardo de Berros. Causa de

Pedir e Pedido O Dil'eito StLperveniente: São PauLo. Método, 2006. pg. 96). ''

Seguindo tal entendimento, ao observamos o expediente, não
constatamos no curso da tramitação do Projeto, algum fato novo ou mudança
jurídica compilada na Lei Complementar n' IO1/2000, a qual em seu artigo 14,
incisos l e ll', reza que, quando da concessão de benefícios de ordem tributária
alguns requisitos devem ser observados pelo proponente, os quais no Projeto em
análise não se encontram apertados.

Assim, avaliadas as considerações apresentadas pela Douta
Procuradoria desta Casa e pela CCJ, pareceres anteriores devidamente aprovados
pelo pleno desta Comissão, este Relator, tem, no mérito, entendimento

l AiT. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de

receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva
iniciar sua vigência e nos dois seguintes. atender ao disposto na lel de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma
das seguitttes condições

1 - demonstração pelo proponente de que a renúncia fbi considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária, na forma do art. 12. e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da
iei de diretlizes orçamentárias:

11 - estar acompanhada de medidas de compensação. no período mencionado no capa//. por meio do aumento de
receita. proveniente da elevação de alíquoras. ampliação da base de cálculo. maloração ou criação de tributo ou
contribuição.
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desfavorável à aprovação do PLCL n' 013/1 3.

Diante do exposto, somos pela rejeição do Prometo

Sala de Reuniões, 21 de fevereiro de 2020.

Ferronato,
Relator.

Aprovado pela Comissão em 03.03..RcW.O
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