Câmara.-NTunicipal

dePorto '
Alegre

PROA. N' 0618/17
PLCL N' 005/17

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL
PARECER N'

04q /]9 - CEFOR

Inclui $ ]8 no art. 5' da Lei
Complementar n' 7, de 7 de dezembro de
]973 - que institui e disciplina os tributos
de competência
do Município
--, e
alterações posteriores, dispondo sobre a

alíquota do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial

Urbana -- IPTU -- de

imóvel
residencial que permanecer
desocupado por mais de l(um) ano.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe, de autoria
dos vereadores Roberto Robaina, Prof. Alex Fraga e demanda Melchionna.

O presenteprojeto objetiva garantir a ftlnção social da propriedadee
diminuir o c&Ú/ habitacional na Cidade por meio do incentivo à utilização de
imóveis residenciais. Para isso, propõe-se que soam estabelecidas alíquotas

progressivasno ]PTU, a fim de demover os proprietários de imóveis residenciais
de deixa-los fechados, atendendo apenas interesses especulativos.

A Procuradoria desta Casa, no parecer n' 6 18/1 7, entende que a norma
do artigo 182, $ 4' da CF, referenciada solo urbano, não incide sobre imóveis já
edificados e, diante disso, entende que o conteúdo normativo da preposição defere
intervenção no direito de propriedade não prevista constitucionalmente, atraindo
violação aos preceitos que os resguardam.
Em parecer conjunto da CCJ, CEFOR e CUTHAB,
opinaram

pela aprovação

n' 11/2017,

do prometo.

No parecer n' 105/20] 8, fls. 16/19, diante da ausência de fundamentos
que possam dar sustentaçãoao mérito do Prometode Lei Complementar, opinou
pela rejeição

do Prometo.

E o relatório
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PARECER N' olq /19 - CEFOR
Considerando os apontamentos e justificativas apresentadas, a
Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul -- CEFOR -- mantém
o parecerjá

exarado por esta Comissão,

pela rejeição

do Prometo.

Sala de Reuniões, 12 de fevereiro de 2019
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