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PARECER CCJ

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

 

PARECER Nº          /21

AO PROJETO

 

 

Revoga o inc. XX e o § 2º do art. 21 da Lei Complementar nº 7, de 7 de dezembro de 1973.

 

Vem a esta Comissão, para parecer, o projeto em epígrafe, de autoria do Execu�vo Municipal, que revoga
o inciso XX e o §2º do art. 21 da Lei Complementar nº 07/73, os quais dispõem sobre bene�cio fiscal para
as prestadoras de serviços de ensino superior �pificados no subitem 8.01 da lista de serviços do Código
Tributário Municipal.

 

A Procuradoria da Casa exarou o seu parecer, opinando que a matéria objeto da proposição, portanto,
está inserida no âmbito de competência municipal, inexis�ndo óbice jurídico à tramitação.

 

É o Relatório.

 

Nos termos do art. 36, I, do Regimento Interno da Câmara Municipal, incumbe a Comissão de
Cons�tuição e Jus�ça a análise de conformidade das proposições com o ordenamento jurídico vigente.
No caso em tela, o próprio intuito da proposição é suprimir disposi�vo do Código Tributário Municipal
que ins�tuiu programa que, segundo o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul no Processo de
Inspeção Especial nº 017106-0200/19-2, deve ser descon�nuado.

 

Ocorre que a renúncia fiscal mediante redução da alíquota do ISS para as universidades integrantes do
programa não atendeu as condições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal quando da proposição
do PLCL 024/16, de autoria da Vereadora Sofia Cavedon. Tal óbice, maculou a lei complementar
superveniente, inviabilizando a con�nuidade do programa.

 

Nesse sen�do, considerando a competência legisla�va municipal para ins�tui e modificar tributos da sua
competência e a inexistência de renúncia fiscal na presente proposição, o que dispensa eventuais estudos
de impacto orçamentário, não há que se falar em vício de ordem jurídica.

Ante o exposto, entendo pela inexistência de óbice jurídica para a tramitação da matéria.
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Sala de Reuniões Virtual, 17 de setembro de 2021.

 

 

           Vereador Felipe Camozzato

                            Relator

Documento assinado eletronicamente por Felipe Zortea Camozzato, Presidente de Comissão, em
17/09/2021, às 17:51, 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 0279336 e o código CRC D8651AAC.

Referência: Processo nº 118.00215/2021-37 SEI nº 0279336

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) 3220-4344 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 154/21 – CCJ con�do no doc 0279336 (SEI nº 118.00215/2021-37 – Proc. nº
0717/21 - PLCE nº 016), de autoria do vereador Felipe Camozzato, foi APROVADO durante Reunião
Ordinária da Comissão de Cons�tuição e Jus�ça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia  21
de setembro de 2021, tendo ob�do 05 votos FAVORÁVEIS e 02 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório
de Votação abaixo: 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

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

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
21/09/2021, às 15:05, 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 0279751 e o código CRC 26D8AED7.

Referência: Processo nº 118.00215/2021-37 SEI nº 0279751

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

