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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 025.00017/2022-66
INTERESSADO:
  

 

PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES Nº      /2022

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - CCJ

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL -  CEFOR

COMISSÃO DE URBANIZAÇÃO, TRANSPORTES E HABITAÇÃO - CUTHAB

PROCESSO Nº: 0183/22

PLCL Nº: 009/22

 

Vem a esta Relatora, para parecer, o Projeto de Lei Complementar , de autoria da Vereadora Comandante
Nádia, em que altera o caput e os §§1° e 2° do art. 11 da Lei Complementar n° 197, de 21 de março de 1989
- que institui e disciplina o imposto sobre a transmissão “inter–vivos”, por ato oneroso, de bens imóveis e de
direitos reais a eles relativos -, e alterações posteriores, estabelecendo que a base de cálculo do imposto é o
valor venal do imóvel objeto da transmissão ou da cessão de direitos reais a ele relativos informado na
declaração prestada pelo contribuinte na guia de imposto e dando outras providências. 

A Procuradoria da casa manifestou pela constitucionalidade do projeto nesta fase inicial, tendo em vista que
o  mesmo não trata de matéria cuja iniciativa é reservada ao Chefe do Poder e é de competência dos
Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, assim como instituir ou arrecadar tributos de sua
competência. 

Quanto ao mérito, não vislumbro óbice de natureza jurídica para a tramitação do projeto, tendo em vista que
o mesmo já possui Recurso Especial Repetitivo (Tema 1.113) no STJ, em que estabelece a base de cálculo do
ITBI declarado pelo contribuinte presume-se correto, cabendo ao município, por meio de processo
administrativo próprio, prova a existência de eventual fraude.  

Não obstante, o projeto apresenta alteração no §2° da legislação apontada, de forma que o prazo para a
Fazenda Municipal verifique ou determine a estimativa fiscal para o pagamento do imposto será de 30 dias,
isto posto, prazo apropriado. 

No que se refere à Emenda 01 de autoria da proponente em alterar o inciso IV, do art. 12 da Legislação, se
faz necessário para que seja, também, como base de cálculo do ITBI o preço pago na arrematação,
correspondente ao valor venal do imóvel, do bem vendido judicialmente.   
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Portanto, por essa alteração necessária na legislação municipal, concluo diante o exposto, opino pela
inexistência de óbice de natureza jurídica e no mérito, pela APROVAÇÃO do projeto e da Emenda 01.

 

Documento assinado eletronicamente por Fernanda da Cunha Barth, Vereador(a), em 17/10/2022,
às 12:45, 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 0451755 e o código CRC 457ED583.

Referência: Processo nº 025.00017/2022-66 SEI nº 0451755

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

CERTIFICO que o Parecer Conjunto nº 071/22 – CCJ/CEFOR/CUTHAB con�do no  doc 0451755  (SEI
nº 025.00017/2022-66 – Proc. nº 0183/2022 - PLCL 009), de autoria da vereadora Fernanda Barth, foi
APROVADO em votação simbólica durante Reunião Conjunta Extraordinária da Comissão de Cons�tuição
e Jus�ça, Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul e Comissão de Urbanização,
Transportes e Habitação,  realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 31 de outubro de 2022. 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e
da Emenda n. 01, quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto e da Emenda n. 01.

 

Documento assinado eletronicamente por Lisie Ane dos Santos, Assistente Legisla�vo IV, em
31/10/2022, às 18:59, 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 0458586 e o código CRC 7118ED57.

Referência: Processo nº 025.00017/2022-66 SEI nº 0458586

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

