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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DIREITOS HUMANOS E
SEGURANÇAURBANA

PARECERN'Jü</19-CEDECONDH
AO PROJETO E À EMENDA N' OI.

Altera o inc. XVll do capa/ do art. 70 da
Lei Complementar n' 7, de 7 de dezembro
de 1973 -- que institui e disciplina os
tributos de competência do Município -, e
alterações posteriores, incluindo as
pessoas com deficiência no rol de isenções
do pagamento do Imposto Sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana
(IPTU).

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto ein epígrafe, de autoria
do vereador Paulo Brum, e a Emenda n' 0] , de autoria do vereador José Frestas.

A douta Procuradoria, em fl. 07, apontou inexistência de óbice
jurídico para a devida tramitação da matéria, apenas ressaltando que a Lei
Complementar n' 101/2000 impõe requisitos de observância obrigatória para
concessão de benefícios de natureza tributária e que a Lei Orgânica estatua qu e as
isenções serão concedidas por prazo determinado (art. 1 13, li 3').

A Lei orgânica do Município declara ser competência do Município
prover tudo quanto conceme ao interesse local, visando o pleno desenvolvimento
de suas funções sociais, e estatua que deve promover o direito à cidadania e a
educação conforme art. 9' inc. 11, 111 e IV da mesma.

De outro lado, confomle parecer da CCJ em fls. 12-1 8, o conteúdo do
Projeto deixa de observar os ditames da Lei Complementar n' 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), mais especificadamente em seu art. 14 e seus incs. l e ll.

, que trata sobre a necessidade de demonstração de estimativa do impacto
orçamentário.

Ainda, ejn suas considerações e fündatnentações, a Comissão de

Constituição e Justiça (CCJ) junta precedentes jurisprudenciais do STF.
embasando sua tese.
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PARECERN'lü$/19-CEDECONDH
AO PROJETO E À EMENDA N' OI.

Assim, considerando os apontamentos trazidos pela Procuradoria fl.
07, bem como pela Comissão de Constituição e Justiça(CCJ), em fls. 12/18. cabe a
esta comissão parecer sob o prisma orçamentário da proposta apresentada.

Nesse diapasão, embora muito meritório o presente Projeto de Lei
Complementar em tela (PLCL), a inobservâncía dos requisitos supracitados
impede a aprovação desta Comissão.

Dessarte, concluímos pela rejeição do presente Projeto de Lei(PLL),
bem como da Emenda n' 0 1 .

Sala de Reuniões, 02 de outubro de 20 19
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