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PARECER CUTHAB

Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação (CUTHAB)

 

 

PROCESSO SEI
Nº 050.00030/2020-28

 

 

 

ADIA E PARCELA O PAGAMENTO DE IPTU DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS DE VALOR
VENAL MENOR OU IGUAL A 186.823 UFM, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2020

 

 

 

 

Vem à Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação (CUTHAB), para parecer, Projeto de Lei do
Legislativo, de autoria do vereador Roberto Robaina, que visa adiar e parcelar a cobrança do Imposto Predial
e Territorial Urbano (IPTU) nos meses de abril a julho de 2020, tendo como síntese de justificativa que
“frente à grave crise causada pela pandemia de coronavírus, é fundamental que o Executivo Municipal
estabeleça medidas que evitem o endividamento população de baixa renda e, mesmo, dos setores de classe
média do Município, atingidos pela crise econômica do presente momento”

O PLL foi processado inicialmente pelas regras do Sistema de Deliberação Remota, sendo o primeiro
parecer da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), de relatoria do vereador Adeli Sell, foi no sentido da
inexistência de óbice de natureza jurídica sendo, contudo, rejeitado pelo voto da maioria dos membros da
Comissão. Após redistribuição, parecer do vereador Mauro Pinheiro, com conclusão pela existência de óbice
jurídica, foi aprovado por maioria na CCJ.

O setor de comissões encaminhou o PLL para ser apreciado pela CEFOR e esta CUTHAB.

O vereador Airton Ferronato, membro da CEFOR, exarou parecer no sentido da rejeição do projeto, sendo o
mesmo aprovado pelos vereadores daquela Comissão.

Nesta CUTHAB, a vereadora Karen Santos foi designada como relatora para parecer.

É
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É o relatório.

 

Passa-se à análise e apresenta-se conclusão:

De início, adianta-se posição pela aprovação do projeto aqui analisado!

Em primeiro lugar, importante destacar que à CUTHAB cabe análise de mérito do conteúdo das proposições,
não sendo atribuição da Comissão avaliar os aspectos formais de legalidade dos projetos. A pertinência da
referida ressalva se faz porque se observa que em muitos dos pareceres das Comissões da Casa, os relatores
justificam suas posições a partir do exposto pela CCJ. Referidas justificativas – com base em indicações de
existência ou não de aparente ilegalidade – desrespeitam o Regimento Interno desta Câmara municipal, pois
as Comissões, que não a CCJ, tem por função analisar o mérito dos projetos de lei, caso contrário, há
desvirtuamento de competências e as justificativas perdem seus fundamentos de legitimidade.

Assim, ratifica-se que a apreciação do presente PLL será realizada com base no disposto no artigo 38 do
Regimento Interno da Casa:

 

Regimento Interno. CMPA. Art. 38. Compete à Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação
examinar e emitir parecer sobre:

I - denominação de próprios municipais, vias e logradouros públicos;

II - planejamento urbano: planos diretores, em especial planejamento e controle do parcelamento, uso e
ocupação do solo;

III - organização do território municipal: especialmente divisão em distritos, observada a legislação estadual
e delimitação do perímetro urbano;

IV - bens imóveis municipais: concessão de uso, retomada de bens cedidos às instituições filantrópicas e de
utilidade pública, com a finalidade de prática de programas de relevante interesse social, alienação e
aquisição, salvo quando se tratar de doação, sem encargo, ao Município;

V - permutas;

VI - obras e serviços públicos;

VII - assuntos referentes à habitação;

VIII - assuntos referentes a transportes coletivos, individuais, frete e carga, vias urbanas e estradas
municipais e à respectiva sinalização;

IX - atividades econômicas desenvolvidas no Município;

X - economia urbana e desenvolvimento técnico-científico.

 

Pois bem. Em síntese, o PLL em apreço tem como objetivo possibilitar a suspensão do pagamento do IPTU
entre os meses de abril e julho de 2020 de valor venal menor ou igual a 124.549 UFM, sendo possível o
parcelamento do imposto do período assinalado em até 10 vezes.

Partindo-se da realidade de dificuldades econômicas da população em decorrência das medidas restritivas de
circulação e das atividades econômicas – fundamentais para a preservação da saúde coletiva e da vida, nos
termos das recomendações da OMS -, a medida é absolutamente salutar e necessária, uma vez que possibilita
o não pagamento de imposto daqueles que pagam valores menores (o que indica pessoas físicas que têm
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imóveis menores e em áreas mais periféricas, e pessoas jurídicas de micro e pequeno porte) durante período
crítico do ponto de vista das economias dos contribuintes do município.

Por outro lado, a proposição também é salutar para a administração e os cofres públicos do município.
Explica-se:

Mover a máquina do Estado para cobrar judicial e/ou extrajudicialmente possíveis atrasos de um período
curto de meses é muito mais custoso do que a possibilidade de adiamento da cobrança como proposto pelo
PLL aqui analisado.

Dito de outra maneira, o adiamento e parcelamento proposto é uma medida de diminuição de custo e
racionalização da máquina pública, simplesmente porque não compensam movimentos processuais jurídicos
para (tentar) cobrar pequenos valores do ponto de vista da administração pública e erário de um município
com o porte de Porto Alegre.

Facilitar prazos e formas de pagamento é medida inteligente de gestão publica - e justa para os contribuintes
- efetivando a dignidade e a cidadania dos administrados do município.

Por fim, importante referir que o Projeto de Lei não propõe que o município abra mão de receitas, mas,
simplesmente – e de forma coerente e com base na realidade trazida pela pandemia – possibilitar que os
contribuintes tenham prazo um pouco mais alargado para cumprirem com seus deveres tributários.

Desta forma, o parecer é pela aprovação do projeto de lei do legislativo 058/20.

 

 

Porto Alegre, 08 de setembro de 2020.

 

 

 

VEREADORA KAREN SANTOS

Relatora.

 

Documento assinado eletronicamente por Karen Santos, Vereador(a), em 08/09/2020, às 18:12,
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 0163826 e o código CRC 3268E5D0.

Referência: Processo nº 050.00030/2020-28 SEI nº 0163826

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4345 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 024/20 – CUTHAB contido no doc 0163826 (SEI nº 050.00030/2020-28 –
Proc. nº 0147/20 – PLL nº 058/20), de autoria da vereadora Karen Santos, foi APROVADO através do
Sistema de Deliberação Remota no dia 24 de setembro de 2020, tendo obtido 04 votos FAVORÁVEIS e
00 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

 

Vereador Roberto Robaina – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Professor Wambert  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Dr. Goulart: NÃO VOTOU

Vereadora Karen Santos: FAVORÁVEL

Vereador Paulinho Motorista: NÃO VOTOU

Vereador Ramiro Rosário: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Josiane Castellan de Oliveira, Assistente Legisla�vo II, em
24/09/2020, às 12:12, 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 0167645 e o código CRC 02BEB372.

Referência: Processo nº 050.00030/2020-28 SEI nº 0167645

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

