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PARECER Nº

PROCESSO Nº: 118.00095/2020-97

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Dispõe  sobre  o  parcelamento  de  créditos  não
tributários  no  âmbito  do  Departamento
Municipal de Limpeza Urbana (DMLU); autoriza o
DMLU  a  não  ajuizar  execuções  e  ações  de
cobrança  em  relação  a  créditos  cujo  montante
seja  igual  ou  inferior  a  500  (quinhentas)
Unidades  Financeiras  Municipais  (UFMs)  e  a
desis r das execuções com o mesmo valor; bem
como autoriza o DMLU a reconhecer, de o cio, a
prescrição dos créditos  não tributários inscritos
em Dívida A va; levar a protesto a Cer dão da
Dívida  A va  de  créditos  não  tributários,  desde
que não estejam com a exigibilidade suspensa e a
celebrar convênios com entes públicos e privados
para a divulgação das informações referentes aos
créditos  inscritos  em  Dívida  A va,  e  dá  outras
providências.

   Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe, apresentado pelo Poder Executivo Municipal.

   O Projeto de Lei visa dispor sobre o parcelamento de créditos não tributários no âmbito do Departamento
Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), inclusive de créditos já ajuizados ou que tenham sido parcelamento
anterior não integralmente quitados, por meio de Termo de Confissão de Dívida firmado com o responsável
pelo débito, ou seu representante legal. O débito, objeto do parcelamento, acrescido de todos os encargos
legais, poderá ser pago em até 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas, observado o valor mínimo de
R$ 100,00 (cem reais) por parcela, ficando sujeito à correção monetária anual atrelada à variação da Unidade
Financeira Municipal (UFM).

   O PLE fixa regras para as penalidades incidentes pela falta de pagamento de parcela na data aprazada, bem
como a revogação do parcelamento em caso do inadimplemento das parcelas for superior a 60 (sessenta) dias,
sendo que ao se concretizar a revogação, serão reestabelecidos os débitos não pagos, a contar da data de
vencimento original da obrigação, com o DMLU prosseguindo com a cobrança, administrativa ou judicial,
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dos valores ainda devido, com os acréscimo legais.  

   A proposição também autoriza a possibilidade do DMLU deixar de ajuizar execuções e ações de cobrança
em relação a créditos cujo montante seja igual ou inferior a 500 (quinhentas) Unidades Financeiras
Municipais (UFMs) e a desistir das execuções com o mesmo valor, ao mesmo tempo que permite levar a
protesto a Certidão da Dívida Ativa de créditos não tributários junto ao referido Departamento Municipal,
desde que não estejam com a exigibilidade suspensa, e a celebrar convênios com entes públicos e privados
para a divulgação das informações referentes aos créditos inscritos em Dívida Ativa

   O Projeto de Lei autoriza o DMLU a reconhecer, de ofício, a prescrição dos créditos não tributários
inscritos em Dívida Ativa, bem como determina que os parcelamentos anteriores à vigência desta lei serão
mantidos sob as regras da época da celebração do correspondente termo.

  Cabe referir que o parcelamento proposto no PLE não depende de apresentação de garantias, exceto quando
houver penhora em processo de execução movida pelo DMLU, a qual ficará mantida até a quitação do
parcelamento ou convertida em renda no caso de penhora em dinheiro, mediante abatimento proporcional do
crédito devido. Além disso, se o crédito estiver em cobrança judicial, o honorários advocatícios fixados em
juízo deverão ser quitados para a para a quitação ou parcelamento da dívida junto ao DMLU.

   Calha salientar, ainda, que a projeto estipula um período de “vacatio legis”, isto é, a lei somente entrará em
vigor após a data da sua publicação.   

   Inicialmente, cumpre frisar que o Projeto de Lei Complementar 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.

   A proposição encontra guarida, sob seu aspecto formal, no artigo 101, do Regimento desta Casa e na Lei
Complementar nº 95/1998 e suas respectivas alterações.

   No tocante à competência para o Município propor o projeto de lei em estudo, esta resta consagrada pelo
art. 30, inciso I, da Constituição Federal, permite que o Município proveja tudo quanto concerne ao interesse
local, o qual foi replicado em atenção ao princípio da simetria no art. 13, inciso I, da Constituição do Estado
do Rio Grande do Sul, bem como o art. 9º, incisos II e III, da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre.

   Quanto a iniciativa do Prefeito para propor o Projeto sobre a matéria, a mesma resta assegurada no artigo
94, incisos IV, VII, alínea “c”, e XII, da Lei Orgânica de Porto Alegre, que atribui, privativamente, ao Chefe
do Executivo Municipal, a iniciativa para dispor sobre a estrutura, a organização do Município, bem como
administrar os bens e rendas municipais.

   Conforme a exposição de motivos, a presente iniciativa visa atender questionamentos do Tribunal de
Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE/RS), a fim de seja criada uma legislação municipal que preveja
e discipline, especificamente, a possibilidade de parcelamento de créditos mão tributários do DMLU, entre
outras providências acima citadas, em observância aos princípios constitucionais da igualdade e da isonomia,
porquanto já existe tal possibilidade quantos aos créditos tributários do Município.

   É importante salientar que por se tratar de créditos não tributários, fica dispensada a apresentação 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 as demais condições previstas nos art. 14 da
Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

   Diferentemente do crédito tributário, que decorre de uma obrigação principal cujo objeto são os tributos
(impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais), ou, seus
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respectivos adicionais e multas, o crédito não tributário são os decorrentes de uma relação jurídica que não
tem fundo tributário, ou seja, são receitas originárias que não decorrem da coerção e soberania estatais sobre
o patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas, ou seja, de forma geral, os créditos não tributários são aqueles
obtidos com a exploração do próprio patrimônio da administração pública, por meio da alienação de bens, ou,
como no caso do DMLU, pelo exercício do poder de polícia administrativa (multas) e pela prestação de
serviços.

   Ademais, é importante dizer que os créditos não tributários, mesmo após inscritos em Dívida Ativa e
sujeitos à cobrança judicia, não perdem a natureza jurídica da relação que a gerou.

   Por outro prisma, sobre a questão de que a apresentação do presente PLE  poderia afrontar a Resolução nº
2.582/20, que instituiu o Sistema de Deliberação Virtual (SDR) no âmbito desta Casa Legislativa, mais
especificamente ao §3º do art. 1º da supracitada Resolução, ou seja, que estabelece que somente poderão ser
apreciadas matérias que guardem estrita pertinência com as ações a serem tomadas pelo Poder Público
Municipal em relação ao estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do novo coronavírus
(COVID-19), entendo que não há irregularidade formal que impeça a tramitação da presente proposição,
visto que a mesma vem acompanhada do pedido de urgência, cuja faculdade é garantida pela Constituição
Federal e replicada no art. 95 da nossa Lei Orgânica Municipal, no sentido de que existindo o pedido de
urgência em projeto de Lei de iniciativa do Prefeito, este deverá ser apreciados em quarenta e cinco dias, em
que pese a existência de eventual restrição regimental.

   Além disso, tenho refletivo, inclusive, sobre a constitucionalidade da restrição imposta no § 3º, do art. 1º da
Resolução que instituiu o SDR em relação aos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito, uma vez a Câmara
Municipal poderia, salvo melhor juízo, estar impedindo ações da administração municipal que fogem ao tema
da pandemia do COVID-19, mas que têm que ser enfrentadas e tomadas pelo Executivo, visto que a gestão e
as necessidades da cidade continuam, mesmo que não haja vínculo com o problema da pandemia.

   Dessa forma, vislumbro que uma regra meramente formal decorrente de um regimento, por mais que a
situação que enfrentamos atualmente seja de extrema e excepcional dificuldade, não pode afetar ou impedir
que a Câmara delibere sobre projetos de lei apresentados pelo Prefeito, que visem ações do Poder Executivo
quanto a administração da cidade como um todo, sob pena causar o engessamento da gestão, o que, de certo
ponto, violaria o princípio da separação dos poderes.

   Diante do acima exposto, examinado os aspectos constitucionais, legais e regimentais, manifesto parecer
pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

Documento assinado eletronicamente por Pablo Fraga Mendes Ribeiro, Vereador, em 14/06/2020,
às 16:48, 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 0147467 e o código CRC 741C36A9.

Referência: Processo nº 118.00095/2020-97 SEI nº 0147467
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer 0147467 (SEI nº 118.00095/2020-97 – Proc. nº  0204/20 - PLE 010), de autoria
do vereador Mendes Ribeiro, foi APROVADO durante Reunião Extraordinária da Comissão de
Constituição e Justiça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 15 de junho de 2020, tendo
obtido 07 votos FAVORÁVEIS e 00 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

Vereador Cassio Trogildo – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Mendes Ribeiro – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Adeli Sell: FAVORÁVEL, COM RESTRIÇÕES

Vereador Clàudio Janta: FAVORÁVEL

Vereador Márcio Bins Ely: FAVORÁVEL, COM RESTRIÇÕES

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

Vereador Ricardo Gomes: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla vo, em
15/06/2020, às 08:33, 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 0147473 e o código CRC A73C2611.

Referência: Processo nº 118.00095/2020-97 SEI nº 0147473
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