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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL

PAjiECER N' ozv /19 - CEFOR
AO PROJETO E A EMENDA N' O]

Altera o inc. XX do capa/ do art. 21 da Lei
Complementar n' 7 -- que institui e
disciplina os tributos de competência do
Município --, de 7 de dezembro de 1973, e
alterações posteriores, dispondo acerca da
base de cálculo do Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza (ISSQN) para os
serviços que especifica.

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

A Procuradoria desta Casa manifestou, em seu parecer às f]s. ]0, a
inexistência de óbice jurídico para a tramitação da proposição em análise,
sinalizando, porém, que a Lei Complementar n' 101/2000, no art. 14, 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 Mandes Ribeiro, que ftlndamentou suas razões
em separado.

A Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação, conforme
parecer às fls. 34 e 35 concluiu pela aprovação do Prometo e da Emenda n' 0 1 .

Já a Comissão de Educação, Cultura, Exporte e Juventude opinou que,
apesar do seu mérito, a iniciativa ofende a ordem constitucional e
infraconstitucional vigentes especialmente os princípios da razoabilidade,
igualdade tributária, interesse público e capacidade contributiva, além de não
observar e descumprir os preceitos estabe]ecidos peia LC n' ]01/0] -- Impacto
Económico Financeiro, o que motivou a rejeição ao Prometo e à Emenda n' 0 1 .
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Esta Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul já
afirmava em seu parecer que este Prometo se constitui, na verdade, de duas
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.
Como já dissemos às f[s. 3 ] , 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' 101/2000 para a
concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária do qual
decorra renúncia de receita, mantemos nosso parecer pela rejeição do Prometo e da
Emenda n' 0 1 .

Sa[a de Reuniões, 20 de fevereiro de 20 ] 9

Aprovado pela Comissão em .%-04.#'i

VereadorAirto plÊ8blPresidente

Vereíidor Mauro Pinheiro
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