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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO
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PARECER N' (h3 /20 - CEFOR
AO PROMETO E À EMENDA N' OI

Altera o inc. XX do c'arar do art. 21 da Lei
Complementar n' 7 -- que institui e
disciplina os tributos de competência do
TWunicípio --, de 7 de dezembro de ]973, e
alterações posteriores, dispondo acerca da
base de cálculo do Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza (ISSQX) para os
serviços que especifica.

Vêm a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe e a Emenda
n' 0 1 , ambos de autoria da vereadora Sofra Cavedon.

A Procuradoria desta Casa manifestou, em seu parecer n' 528/]6, a
inexistência de óbice jurídico para a tramitação da proposição em análise,

sinalizando, porém, que a Lei Complementar n' 101/2000, no art. ]4, impõe
requisitos de cumprimento obrigatório no que tange à concessão de benefícios de
natureza tributária.

A Comissão de Constituição e Justiça também se manifestou
acompanhando o parecer da Procuradoria pela inexistência de óbice à tramitação,
com o voto contrário do Vereador Mendes Ribeiro, que fundamentou suas razões
em separado.

A Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação, conforme
parecer às fls. 34 e 35 concluiu peia aprovação do Projeto e da Emenda n' 0] .

A Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude opinou que,
apesar do seu mérito, a iniciativa ofende a Ol-dem constitucional e
inüraconstitucional vigentes, o que motivou a rejeição ao Projeto e à Emenda n' 01 .

Esta Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul já
afirmava em seus pareceres que este Projeto se constitui, na verdade, de duas
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propostas distintas: a primeira extinguindo a concessão de bolsas de estudo para
estudantes carentes e a segunda criando bolsas de estudo para agentes de educação.
Comojá dissemos às fls. 3 1e 45, nada impediria a aprovação da primeira proposta,
não fosse o fato de ser iníqua e injusta. Quanto à segunda já havíamos alertado que
há obstáculo legal por tratar-se de novo benefício tributário.

Considerando que ainda não foram apresentados fatos novos e
tampouco os documentos exigidos pela Lei Complementar n' IO1/2000 para a
concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária do qual
decorra renúncia de receita conforme prevê o seu art. 1 4, transcrito a seguir:

Art. 14. A concessão ou aJnpliação 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 lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes
condições:

1 - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa
de receita da lei orçamentária, na forma do art. 1 2. e de que não af'etará as metas dc resultados
fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçam-Dentárias;

1] - estar acompanhada de medidas de compensação: no período mencionado no
cq)&rr. por meio do aumento de receita: proveniente da elevação de alíquotas; ampliação da base
de cálculo: majoração ou criação de tributo ou contribuição. '

l\cantemos nosso parecer pela rejeição do Projeto e da Emenda n' 0]

Sala de Reuniões, 07 de f'evereiro de 2020

Vice-Presidente e Relator.
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