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PARECER Nº

PROCESSO Nº: 050.00030/2020-28

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

Vem a esta Comissão de Constituição e Justiça, para parecer, Projeto de Lei SEI nº 050.00030/2020-28 de
autoria do Vereador Roberto Robaina.

O Projeto de Lei adia e parcela o pagamento do IPTU dos imóveis residenciais com valor venal menor ou
igual a 186.823 UFM para os vencimentos dos meses de abril a julho de 2020.

Acrescenta que, aos contribuintes que desejarem manter o pagamento do parcelamento em dia, deverá ser
disponibilizada a opção através do “site” da Prefeitura, bem como, determina que os pagamentos
suspensos serão parcelados em dez vezes e, pagos juntos com as parcelas vincendas a partir do mês de
agosto de 2020.

Por fim, veda o registo no SPC SERASA, por falta de pagamento, de todos os contribuintes, no período
de abril a julho de 2020.

O presente projeto de lei traz uma análise sobre a competência da iniciativa, que trata de matéria
tributária, tendo em vista o estado de calamidade pública e as excepcionalidades previstas na Lei de
Responsabilidade Fiscal e na Lei Eleitoral.

Neste sentido, tem-se que a dúvida quanto ao vício de iniciativa formal já foi esclarecida pelo STF e
Tribunais de Justiça Estaduais como: iniciativa comum ou concorrente entre o Executivo e o Legislativo.
Contudo, tem-se que, permanece o entendimento que havendo redução da arrecadação, seja para
exercícios presentes e futuros, é preciso a análise de impactos nas finanças públicas.

Inclusive, a Emenda Constitucional que instituiu o Novo Regime Fiscal, incluindo na Constituição
Federal – ADCT -, no artigo 113, prevê que a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória
ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.

Importante ainda, informar que o PL extrapola a matéria tributária, ao interferir diretamente na
programação orçamentária, isto porque, ao adentrar nesta matéria, é preciso observar a competência
exclusiva do Poder Executivo para a inciativa do projeto de lei, não excluindo a competência do
Legislativo para propor emendas.
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Assim, o Projeto de Lei, em epígrafe, trata de matéria de competência privativa do Chefe do Executivo
Municipal, dispondo sobre administrar os bens e as rendas municipais, promover o lançamento, a
fiscalização e a arrecadação de tributos, forte no artigo 94, IV e XII da Lei Orgânica e, por simetria no
artigo 82, VII da Constituição Estadual, não Podendo o Poder Legislativo interferir no tema em que se
pretende legislar.

Desta forma o parecer deste Relator é pela existência de óbice de natureza jurídica.

Porto Alegre, 17 de maio de 2020.

Ver. Mauro Pinheiro

PL

Documento assinado eletronicamente por Mauro Roberto Pinheiro, Vereador(a), em
17/05/2020, às 21:19, 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 0142454 e o código CRC FC250211.

Referência: Processo nº 050.00030/2020-28 SEI nº 0142454
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer 0142454 (SEI nº 050.00030/2020-28 – Proc. nº  0147/20 - PLL 058), de
autoria do vereador Mauro Pinheiro, foi APROVADO durante Reunião Extraordinária da Comissão
de Constituição e Justiça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 21 de maio de 2020,
tendo obtido 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 IV, em
21/05/2020, às 11:02, 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 0143368 e o código CRC D3ECB0C8.

Referência: Processo nº 050.00030/2020-28 SEI nº 0143368
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