
Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

Telefone: (51) 3220-4209 - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

PARECER Nº  
PROCESSO Nº 220.00023/2021-07
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

ao PROJETO e EMENDAS 01 e 02

PROCESSO Nº: 220.00023/2021-07

  

  

          Vem a este Relator, para parecer conjunto, o Projeto em epígrafe, de autoria do Vereador Jessé
Sangalli, e as emendas 01 e 02, ambas igualmente apresentadas pelo mesmo.

              O Projeto em análise tem como obje�vo ex�nguir a Taxa de Fiscalização de Localização e
Funcionamento (TFLF) em Porto Alegre.

           Para tanto, propõe a revogação dos arts. 45 a 48-B da Lei Complementar nº 7, de 7 de dezembro de
1973, que ins�tui e disciplina os tributos de competência do Município de Porto Alegre e estabelece, com
base no Código Tributário Nacional, normas gerais de Direito Tributário a eles aplicáveis.

            Subme�do à Procuradoria da Casa, esta, em se Parecer Prévio, manifestou acerca da ausência de
estudos e medidas de compensação a que se refere a lei de responsabilidade fiscal. Destacou o art. 113
do Ato das Disposições Cons�tucionais Transitórias, o qual estabelece que toda proposição legisla�va que
crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deve ser precedida da es�ma�va do seu
impacto orçamentário-financeiro.

            Em atendimento ao apontamento da Procuradoria da Casa, foi então juntada pelo Vereador
Es�ma�va de Impacto Financeiro.

         Posteriormente, foram ainda apresentadas duas emendas. A emenda 01, propõe a alteração da
alínea 'b' do inciso II do ar�go 3º e a emenda 02 a revogação da alínea 'e' do inciso II do ar�go 2º e as
tabelas II e III, todos disposi�vos da Lei Complementar nº 7, de 7 de dezembro de 1973.

           Ambas emendas foram apresentadas para sanar algumas omissões do projeto original, tendo em
vista foi proposta a revogação da TFLF apenas no capítulo próprio, deixando de observar a existência de
outros disposi�vos no texto do Código Tributário Municipal, com vocábulos e tabelas, mencionando a
“Taxa de Fiscalização e Localização e Funcionamento (TFLF).

            Por fim, cumpre destacar, que, conforme esclarecido pelo proponente na exposição de mo�vos, as
referidas emendas foram replicadas do PLCE 017/2021 (SEI 118.00244/2021-07), que trata do mesmo
tema. 

 



É o relatório.

 

             Primeiramente, há de se observar que a matéria é de interesse local e de competência legisla�va
concorrente (matéria tributária), sendo compa�vel com o texto cons�tucional tanto formal, quanto
materialmente.

           Não há violação à competência priva�va do Chefe do Execu�vo, seja quanto a inicia�va legisla�va,
seja quanto a chamada reserva da administração.

         A matéria é oportuna e vem ao encontro do interesse público, pois a ex�nção da TFLF visa respeitar
preceitos de o�mização e racionalidade tributária, eliminando �pos fiscais anacrônicos que reduzem a
eficiência tributária.

                A cobrança da TFLF, sobretudo antes do início das a�vidades, é muitas vezes mais um obstáculo,
que deses�mula cidadãos que pensam em empreender em Porto Alegre. Aumenta custos e a burocracia
de forma ineficiente, prejudicando o direito cons�tucional da livre inicia�va consagrado no ar�go 170 da
Cons�tuição Federal.

              Argumenta o proponente na exposição de mo�vos que sequer é possível avaliar com certeza se a
cobrança da TFLF se dá em razão do exercício do poder de polícia ou da u�lização efe�va ou potencial de
um serviço público. No entanto, pela prá�ca, sabe-se que é cobrada toda vez que um estabelecimento
comercial, industrial, profissional ou de prestação de serviço decide instalar-se no Município, e necessita
da autorização para funcionamento.

              Se par�rmos dessa premissa prá�ca, tem-se que a TFLF amolda-se à incidência de ser uma taxa
cobrada em razão do poder de polícia, que não só existe em razão de exames, vistorias ou fiscalizações,
mas também pela necessidade de licenciamentos, homologações, permissões, etc. Ou seja, pelo simples
fato de verificar os documentos e homologar a autorização de funcionamento de um estabelecimento
comercial, industrial, profissional ou de prestação de serviço no Município, já seria possível cobrar a TFLF.

           Sob o ponto de vista de u�lização efe�va ou potencial do serviço público, temos que, na prá�ca,
hoje, serviço algum é prestado, nem mesmo em potencial. Logo, temos que o texto da lei nem dispõe
que a TFLF tem caráter de serviço meramente homologatório de documentos, pois u�liza a expressão
“fiscalização”, nem dispõe de modo pormenorizado e específico que �po de serviço é prestado.

               O Projeto é meritório.

            Com o advento da pandemia, ficou mais ní�da ainda a necessidade de ex�nguir determinadas
taxas e impostos e eliminar burocracias que dificultam a vida dos cidadãos que sonham em empreender
em Porto Alegre.

             Diante do exposto, concluo pela inexistência de óbice de natureza jurídica e, no mérito, pela
aprovação do Projeto e das Emendas 01 e 02.

 

Sala de Sessões, 25 de agosto de 2021.

 

           Vereador Felipe Camozzato

                             Relator.

 

Documento assinado eletronicamente por Felipe Zortea Camozzato, Vereador, em 25/08/2021, às
14:36, 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,

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


informando o código verificador 0270452 e o código CRC FC4506BB.

Referência: Processo nº 220.00023/2021-07 SEI nº 0270452
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer Conjunto nº 054/21 – CCJ/CEFOR/CUTHAB con�do no 
doc 0270452 (SEI 220.00023/2021-07 nº  – Proc. nº 0177/21 - PLCL nº 005), de autoria do vereador Felipe
Camozzato, foi APROVADO em votação nominal durante Reunião Conjunta Extraordinária da Comissão
de Cons�tuição e Jus�ça, da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul e da Comissão
de Urbanização, Transportes e Habitação, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 25 de
agosto de 2021. 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e
das Emendas nos 01 e 02, quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto e das Emendas nos 01 e 02.

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Vereador Felipe Camozzato – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Claudio Janta  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL

Vereador Leonel Radde: CONTRÁRIO

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

Vereador Pedro Ruas: CONTRÁRIO

Vereador Ramiro Rosário: FAVORÁVEL

 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL

Vereadora Bruna Rodrigues - Presidente: CONTRÁRIO

Vereador Mauro Zacher - Vice-Presidente: NÃO VOTOU

Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

Vereador Idenir Cecchin: NÃO VOTOU

Vereador Moisés Barboza: JUSTIFICATIVA DE FALTA

 

COMISSÃO DE URBANIZAÇÃO, TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Vereador Cassiá Carpes - Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Karen Santos - Vice-Presidente: CONTRÁRIO

Vereador Gilson Padeiro: FAVORÁVEL



Vereador Hamilton Sossmeier: FAVORÁVEL

Vereador Pablo Melo: NÃO VOTOU

Vereador Roberto Robaina: CONTRÁRIO

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
25/08/2021, às 19:38, 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 0270785 e o código CRC 1D7C6E15.

Referência: Processo nº 220.00023/2021-07 SEI nº 0270785

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

