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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901
Telefone: (51) 3220-4221 - http://www.camarapoa.rs.gov.br/
PARECER CEFOR Nº

/2020

PROCESSO Nº: 038.00086/2020-03

Suspensão da Exigibilidade de Crédito Tributário
mediante inclusão do ar go 82 C, na Lei
Complementar 7\1973.
Senhor Vereador Idenir Cecchim, Presidente da CEFOR;

Vem a esta Comissão, para parecer, a indicação em epígrafe, de autoria da Vereadora Monica Leal.

É o relatório.

Trata-se o presente feito, de indicação ao Poder Executivo Municipal de projeto de lei com o objetivo de
incluir art. 82–C na Lei Complementar nº 07, de 7 de dezembro de 1973, que institui e disciplina os tributos
de competência do Município, nos moldes abaixo:

Inclui art. 82-C da Lei Complementar nº 07, de 7 de dezembro de 1973, que institui e disciplina os tributos
de competência do Município, com a seguinte redação:

Art. 82-C Ficam suspensas a cobranças de créditos tributários de qualquer natureza a todos
contribuintes:
I - cujas atividades econômicas descritas em alvará sejam restringidas ou impedidas de funcionamento
em virtude de declaração de estado de calamidade;
II - cujos imóveis não sejam isentos nos termos desta lei.
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Parágrafo único. A suspensão será por prazo determinado de até 90 dias a conta da publicação do
decreto de calamidade, devendo os poderes municipais, tão logo da publicação, rever a Lei
Orçamentária do correspondente ano para fins de adequação às necessidades que o estado de
calamidade requer.

Imperioso se faz, visto a excepcionalidade que este legislativo, demais órgãos públicos e privados e toda a
população brasileira em uma acepção geral vem enfrentado, em função do Covid-19, simplificarmos –
respeitando é claro preceitos constitucionais e infraconstitucionais – os andamentos processuais de
competência desta CEFOR.
Neste sentido, calha ao caso em tela, trazermos a lume o art. 96 § 1 do Regimento CMPA, o qual apresenta e
regulariza a proposição indicação, vejamos:

Art. 96. Indicação é a proposição que tem por finalidade sugerir à União, ao Estado ou ao Município a
realização, no âmbito do Município de Porto Alegre, de atos de gestão, de políticas públicas e projetos
que lhes sejam próprios.
§ 1º A Indicação será encaminhada ao destinatário mediante ofício da Presidência, independentemente
do resultado da votação, devendo constar o nome do autor e o número de votos favoráveis e de votos
contrários.

O artigo supra, clareia que a indicação proposta por membros desta casa legislativa, seguirá para seu
destinatário independente do resultado da votação. Assim, portanto, à matéria apresentada, postula ser
encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal.
A única ressalva técnica que este vereador apresenta tange, que, a suspensão de créditos tributários, seja por
concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita –
caso em tela, visto a suspensão incondicionada proposta - 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 condições expostas no art. 14 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, colaciono:

“Art. 14. A concessão ou ampliação 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:

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no
anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
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II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do
aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição.

§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento
diferenciado.

§ 2o Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo
decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as
medidas referidas no mencionado inciso.

(...)”

Neste curso, também registramos que o Supremo Tribunal Federal, em decisão prolatada em sede liminar
pelo Ministro Alexandre de Moraes – Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.357
Distrito Federal – flexibilizou a incidência dos arts. 14, 16, 17 e 24 da Lei Complementar 101/2000, enquanto
persistirem os efeitos colaterais oriundos da COVID-19. Colaciono parte final do voto do Eminente Ministro:

Diante do exposto, CONCEDO A MEDIDA CAUTELAR na presente ação direta de
inconstitucionalidade, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, com base no art. 21, V, do
RISTF, para CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, aos
artigos 14, 16, 17 e 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal e 114, caput, in fine e § 14, da Lei de Diretrizes
Orçamentárias/2020, para, durante a emergência em Saúde Pública de importância nacional e o estado
de calamidade pública decorrente de COVID-19, afastar a exigência de demonstração de adequação e
compensação orçamentárias em relação à criação/expansão de programas públicos destinados ao
enfrentamento do contexto de calamidade gerado pela disseminação de COVID-19. Ressalto que, a
presente MEDIDA CAUTELAR se aplica a todos os entes federativos que, nos termos constitucionais e
legais, tenham decretado estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19.

Assim, avaliadas as considerações acima apresentadas e, também, as competências impostas a esta CEFOR
explicitadas no art. 37 do Regimento Interno deste legislativo, atrelando fato de não ser esta Comissão
responsável pelo filtro de legalidade e constitucionalidade de matérias em tramitação nesta Câmara
Municipal, este relator tem, no mérito, entendimento favorável à aprovação da Indicação 22/20, no sentido
desta, ser encaminhada ao nobre Prefeito Municipal para deliberação, por competência.

Diante do exposto, somos pela
aprovação da Indicação 22/20.
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Porto Alegre, 19 de maio de 2020.
Airto Ferronato,
Vereador/Relator.
Documento assinado eletronicamente por Airto João Ferronato, Vereador, em 19/05/2020, às 18:58,
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 0142911 e o código CRC 7E87B1CC.

Referência: Processo nº 038.00086/2020-03
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CERTIDÃO
CERTIDÃO
CERTIFICO que o Parecer 0142911 (SEI nº 038.00086/2020-03 – Proc. nº 00111/20 – IND. nº 22/20), de
autoria da vereadora Mônica Leal, foi APROVADO através do Sistema de Deliberação Remota no dia 22 de
maio de 2020, tendo ob do 03 votos FAVORÁVEIS E 00 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de
Votação abaixo:
Vereador Idenir Cecchim – Presidente: Não votou
Vereador João Carlos Nedel – Vice-Presidente: FAVORÁVEL
Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL
Vereador Felipe Camozzato: FAVORÁVEL, COM RESTRIÇÕES
Vereador Valter Nagelstein: Não votou
Documento assinado eletronicamente por Rosemeri Essi, Assistente Legisla vo, em 22/05/2020, às
17:37, 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 0143922 e o código CRC 3868CF13.

Referência: Processo nº 038.00086/2020-03
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