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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 050.00030/2020-28
INTERESSADO:
  

 

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.

  

Senhor Vereador Idenir Cecchim, Presidente da CEFOR.

 

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe, de autoria do vereador Roberto Robaina.

Por força da Resolução 2.582/2020 a qual instituiu o Sistema de Deliberação Remota a tramitações de proposição
nesta Casa Legislativa, o Projeto de Lei em análise foi alçado diretamente à Comissão de Constituição e Justiça
para formulação de parecer sobre existência ou não de óbices de natureza jurídica que por ventura permeiam á
proposição.

Neste viés, foi designado como Relator – CCJ - o Vereador Adeli Sell, o qual manifestou-se pela inexistência de
óbice jurídico à tramitação da matéria basicamente por entender que proposição esta centrada no rol de direitos
sociais ao art. 6º da CF[1], parte final do parecer “in verbis”:

“Não obstante a visão social expressa em sua preposição, o vereador na sua ação legislativa pode se utilizar
da coerência legislativa concorrente para tratar de matéria tributária como já foi pacificado nesta CCJ.

Soma-se, ainda, in casu, o interesse local e as decorrências do perigo iminente lançado pela pandemia.

O poder público não perderá receita, pois esta é apenas postergada, sendo que os valores serão recuperados.

Cabe salientar que a União aportara recursos superiores a 1 (um) bilhão de reais para fazer frente a perdas
que são visíveis.
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Por se colocar no escopo do interesse local, pela resposta positiva aos princípios constitucionais, não
invadindo outras competências, o Projeto segue os preceitos, portando não há óbice de natureza legal para
sua tramitação”.

Ocorre que o Parecer CCJ nº 00139825 de lavra do Vereador Adeli, durante Reunião Extraordinária da Comissão
de Constituição e Justiça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 04 de maio de 2020, contou com
05 (cinco) votos contrários, o que ensejou sua rejeição – certidão pg. 11 – e, consequente redistribuição a outro
vereador membro da comissão – despacho presidente CCJ, pg. 12.

Devidamente redistribuído o Projeto de Lei nº 061/20, restou como “novo” relator o Vereador Mauro Pinheiro, o
qual, em parecer didático, exarou entendimento pela existência de óbice a tramitação do Projeto, por entender
que:  “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”.

Em curso o Parecer CCJ nº 0142454 de lavra do estimado Vereador Mauro Pinheiro foi aprovado pelo pleno da
Comissão em Reunião Extraordinária realizada pelo Sistema de Deliberação Remota na data de 21/05/20 – certidão
pg. 15. 

Alçado as demais Comissões  que compete formulação de parecer ante o mérito proposto, aportada à matéria na
CEFOR, este Vereador, foi designado relator, sendo está à síntese necessária de tramitação do expediente até o
ensejo.

Passo a opinar.

É o relatório.

A proposição em análise, PLL nº 058/20, em apertada síntese, intenciona adiar e parcelar 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 em 10
(dez) vezes, sendo tais débitos pagos com as parcelas vincendas a partir do mês de agosto de 2020 (art. 2º do
Projeto).

Imperioso ao caso que mesmo tendo sido, em função da Pandemia ocasionada pela COVID-19, flexibilizada as
imposições expressas na Lei Complementar 101/2000, conforme muito bem colocado pelo Verador Mauro Pinheiro
em seu Parecer “(...) 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”.   

Neste sentido, compulsando os autos, não constatamos o devido acompanhamento ao Projeto da análise de
impactos financeiros oriundos da suspensão de arrecadações pretendidas pelo o PLL nº 058/20. Entendemos que
por extrapolar tal “isenção” mesmo que temporária, o exercício financeiro de 2020 – fracionamento da cobrança de
IPTU em 10 (dez) vezes –, necessário se faz a apresentação de estimativa do impacto orçamentário-financeiro, nos
moldes do art. 14, da Lei 101/2000[2].

Por fim, evidente, há que se considerar o Parecer devidamente aprovado pela CCJ, por ser tal comissão a
responsável pelo filtro de legalidade e constitucionalidade de matérias em tramitação neste legislativo. Por sua vez, e,
dentro das competências imposta a esta CEFOR - art. 37 do Regimento Interno -, este relator tem, no mérito,
entendimento desfavorável à aprovação do PLL nº 061/20.

Diante do exposto, somos pela REJEIÇÃO do Projeto.

Sala de Reuniões, 20 de agosto de 2020.
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Airto Ferronato,

Vereador/ Relator.

                              

 

 

[1] Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma
desta Constituição.

[2] 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;

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.

§ 3o O disposto neste artigo não se aplica:

I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma
do seu § 1º;

II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

 

Documento assinado eletronicamente por Airto João Ferronato, Vereador, em 20/08/2020, às
07:40, 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 0159927 e o código CRC 959B4D33.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art153i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art153ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art153iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art153v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art153%C2%A71
https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 050.00030/2020-28 SEI nº 0159927
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 089/20 – CEFOR con�do no doc 0159927 (SEI nº 050.00030/2020-28 – Proc.
nº 0147/20 – PLL 058), de autoria do vereador Airto Ferronato, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 25 de agosto de 2020, tendo ob�do 03 votos FAVORÁVEIS E 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: pela rejeição do Projeto.

Vereador Idenir Cecchim – Presidente: Não votou

Vereador João Carlos Nedel – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

Vereador Felipe Camozzato: FAVORÁVEL

Vereador Valter Nagelstein:  Não votou

Documento assinado eletronicamente por Rosemeri Essi, Assistente Legisla�vo, em 26/08/2020,
às 17:52, 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 0161307 e o código CRC 1A420E43.

Referência: Processo nº 050.00030/2020-28 SEI nº 0161307
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