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PARECER Nº

PROCESSO Nº: 042.00009/2020-31

                    COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Dispõe  sobre  a  suspensão  da  cobrança  do
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza –
ISS,  Imposto  Predial  Territorial  Urbano  -  IPTU,
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI,
Taxa  de  Coleta  de  Lixo  TCL,  Tarifas  de  Água  e
Esgoto,  de competência  do Município  de  Porto
Alegre  –  RS,  enquanto  perdurarem  as  medidas
emergenciais de prevenção e enfrentamento do
COVID-19.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei em epígrafe, apresentado pelo Vereador Mauro Cesar
Zacher.

      O Projeto tem a finalidade de suspender as cobranças dos seguintes impostos: Serviços de Qualquer
Natureza – ISS, Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI,
Taxa de Coleta de Lixo TCL, Tarifas de Água e Esgoto, de competência do Município de Porto Alegre – RS,
enquanto perdurarem as medidas emergenciais de prevenção e enfrentamento do COVID-19,  sem o
acréscimo de juros e multa. 

       É o relatório, sucinto.

      Inicialmente, cumpre frisar que o Projeto de Lei apresentado deve ser examinado pela CCJ, por força do
artigo 36, inciso I, alínea “a”, do Regimento da Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre, combinado
com o art. 2º, inciso IX, alínea “a”, da Resolução nº 2.582, de 17 de abril de 2020, que instituiu o Sistema de
Deliberação Remota (SDR), na Câmara Municipal de Porto Alegre.

   O Projeto de Lei em epígrafe, trata-se de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal
para encaminhamento de matérias que dispunham sobre a estrutura organização e o funcionamento da
administração municipal, bem como, administrar os bens e as rendas municipais e promover o lançamento, a
fiscalização e a arrecadação de tributos, forte no artigo 94, inc IV e XII da Lei Orgânica e, por simetria no
artigo 82, inc. VII, da Constituição Estadual, não Podendo o Poder Legislativo interferir no tema em que se
pretende legislar.
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Como é sabido, em situações de calamidade pública, compete, como regra, ao Poder Público conceder
moratória - sendo a sua natureza de dilatação do prazo de pagamento do tributo -, seja geral ou específica,
tratando-se, por assim dizer, de ato exclusivo do Poder Executivo, conforme art. 152 e seguintes do CTN. 

 Art. 152. A moratória somente pode ser concedida:

I - em caráter geral:

a) pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira;

b) pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quando
simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado;

II - em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei nas
condições do inciso anterior.

 Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade à
determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a determinada classe
ou categoria de sujeitos passivos.

 Embora a moratória se destine a situações excepcionais que inviabilizam ou dificultam o pagamento de
tributos, a sua concessão, conforme preceitua o CTN ( Código Tributário Nacional)  deve ocorrer por meio do
Chefe do Poder Executivo que é competente para instituir o tributo. 

 Assim, detendo os dados necessários para analisar os impactos ocasionados, em situações de Estado de
Calamidade Pública, apreciando os tributos que efetivamente teriam a sua cobrança suspensa. Isso porque os
diversos setores da economia foram impactados de modo distinto, enquanto alguns estabelecimentos se
encontram inviabilizados de funcionar, outros podem, até mesmo, ter vivenciado o aumento de sua demanda,
de modo que não se mostra razoável impactar, ainda mais, severamente as contas públicas, sem a análise
concreta e efetiva dos impactos gerados nas distintas atividades empresariais.

Ademais, conceder  moratória geral e genérica, atingindo milhares de contribuintes, sob pena de inviabilizar
excessivamente a adoção de medidas eficazes por parte do Município no combate à COVID-19. Cada caso
deve ser individual e concretamente analisado, assim como, qual o tributo que se pretende a suspensão de
exigibilidade e o motivo, tudo isso em relação a cada contribuinte, dentro de sua capacidade contributiva, na
seara do processo de conhecimento demonstrada por provas documentais. 

 Revela-se, que as questões atinentes à capacidade contributiva e a tributação  devem ser analisadas a partir
do caso concreto e individualizado, não cabendo editar normas de modo genérica e abstratamente em um
amplo rol de contribuintes, dentre os quais, evidentemente, parcela considerável, não sofreu impacto na sua
atividade econômica.

Diante do exposto, ao analisar os aspectos constitucionais, legais e regimentais, manifesto parecer
pela existência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do presente Projeto de Lei.
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Documento assinado eletronicamente por Cassio de Jesus Trogildo, Vereador, em 22/04/2020, às
08:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0138472 e o código CRC 34DA85E4.

Referência: Processo nº 042.00009/2020-31 SEI nº 0138472
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer 0138472 (SEI nº 042.00009/2020-31 – Proc. nº 0101/20 – PLL nº
042/20),  de  autoria  do  vereador  Cassio  Trogildo,  foi  APROVADO  durante  Reunião  Extraordinária  da
Comissão de Cons tuição e Jus ça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 22 de abril de
2020, tendo ob do 04 votos FAVORÁVEIS e 03 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

Vereador Cassio Trogildo – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Mendes Ribeiro – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Adeli Sell: CONTRÁRIO

Vereador Clàudio Janta: FAVORÁVEL

Vereador Márcio Bins Ely: CONTRÁRIO

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

Vereador Ricardo Gomes: CONTRÁRIO

Documento assinado eletronicamente por Lisie Ane dos Santos, Assistente Legisla vo, em
22/04/2020, às 13:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0138534 e o código CRC 324591E4.

Referência: Processo nº 042.00009/2020-31 SEI nº 0138534
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