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CCJ/CEFOR/CUTHAB

 

Vem a este Relator, para parecer, o PLCE 4/2022, processo 00192/2022, e a Mensagem Retificativa, em
epígrafe, de autoria do Executivo Municipal.

O presente projeto prevê diversas alterações na legislação tributária municipal, tais como: alteração da
fiscalização do IPTU; adequações de terminologia na Lei Complementar 07/73; inclusão do subitem 11.05 na
Lista dos Serviços do ISS; revogação de dispositivo da Lei Complementar nº 306/1993 -CPOM; alterações
na Lei Complementar 534/2005 – TART.

A alteração na fiscalização do IPTU permite que os contribuintes, por iniciativa própria, informem a
Secretaria da Fazenda as alterações cadastrais ocorridas no seu imóvel, não haverá lançamento retroativo de
IPTU e TCL, ocasião em que a majoração desses tributos, quando ocorrer, surtirá efeito somente no
lançamento da carga geral do exercício seguinte do cadastramento.

No que tange a alteração do caput do art. 59 da Lei Complementar 07/73 visa a adequação da
terminologia, substituindo a expressão “lançamento dos tributos e das infrações”, tem por objetivo a
uniformização.  

A inclusão do subitem 11.05 na Lista de Serviços – ISS prevê a inclusão do subitem na Lista de Serviços
anexas a Lei Complementar 07/73 que institui e disciplina os tributos de competência do Município.

A revogação de dispositivos da Lei Complementar 306/1993 – CPOM é necessária  em face ao trânsito
em julgado, no Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário 1.167.509 de São Paulo, cuja a tese de
repercussão geral ficou estabelecida.

As alterações na Lei Complementar 534/2005 – TART – altera dispositivos que criou e institucionalizou o
Tribunal Administrativo de Recursos Tributários do Município de Porto Alegre, visando atualizar



disposições legais, a fim de melhorar ainda mais a execução da função jurisdicional pelo órgão municipal.  

Por fim, na Mensagem Retificativa, visa revisar e atualizar a legislação tributária municipal, concedendo as
empresas de base tecnológica, empresas inovadoras e empresas de economia criativa, localizadas nos Bairros
Floresta, São Geraldo, Navegantes, Humaitá e Farrapos foi estendido aos imóveis objetos de comodato,
estendendo o período até 31 de dezembro de 2027.

O parecer prévio da Procuradoria (doc. 0383498), entende pela existência de óbice de natureza jurídica,
apontando duas questões: a mensagem retificativa trata de matéria que só pode ser veiculada por lei
específica nos termos do § 6º do art. 150 da Constituição e, o não atendimento do artigo 113 do ADCT e da
LRF.

  

É o relatório.

Respeitosamente, este Relator, diverge do entendimento da Procuradoria, senão vejamos:

No que tange a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Executivo, preencheu os requisitos, juntando os
documentos necessários a fim de demonstrar o artigo 113 do ADCT (documento 0379440 e 0385721).  

No que tange a mensagem retificativa, tem-se que a matéria enfrentada pelo Poder Executivo é a mesma
enfrentada pelo Projeto, ou seja, a alteração da Lei Complementar 07/1973, no caso da mensagem, alteração
do inciso XXX da Lei Complementar em questão.

Desta forma, trata -se o projeto de lei em questão sobre matéria tributária de competência municipal, nos
termos do art. 30, I, II e III c/c art. 156 da Constituição Federal.  

Assim sendo, quanto ao mérito, não vislumbro óbice de natureza jurídica para a tramitação do projeto e da
mensagem retificativa, tendo em vista que, conforme fundamentação acima, não há dispositivos
inconstitucionais ou inorgânicos para relatar. 

Desta forma, o parecer da Comissão Conjunta é pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a
tramitação e no mérito pela aprovação do projeto e da mensagem retificativa.

Documento assinado eletronicamente por Mauro Roberto Pinheiro, Vereador, em 22/06/2022, às
14:45, 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 0402198 e o código CRC FEDE5D19.

Referência: Processo nº 118.00223/2022-64 SEI nº 0402198

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 035/22 – CCJ/CEFOR/CUTHAB con�do no  doc 0402198 (SEI nº
118.00223/2022-64 – Proc. nº 0192/22 - PLCE nº 004), de autoria do vereador Mauro Pinheiro, 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 22 de junho de 2022. 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e
da Mensagem Re�fica�va e, quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto e da Mensagem Re�fica�va.

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Vereador Clàudio Janta – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Ramiro Rosário  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL

Vereador Felipe Camozzato: FAVORÁVEL

Vereador Leonel Radde: CONTRÁRIO

Vereador Márcio Bins Ely: FAVORÁVEL

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL

Vereador Mauro Zacher - Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Mari Pimentel - Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

Vereadora Bruna Rodrigues: CONTRÁRIO

Vereador Moisés Barboza: FAVORÁVEL

 

COMISSÃO DE URBANIZAÇÃO, TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Vereador Jessé Sangalli - Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Karen Santos - Vice-Presidente: CONTRÁRIO

Vereadora Cin�a Rockenbach: FAVORÁVEL

Vereadora Fernanda Barth: FAVORÁVEL



Vereador Cezar Augusto Schirmer: FAVORÁVEL

Vereador Pedro Ruas: CONTRÁRIO

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
22/06/2022, às 20:11, 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 0402527 e o código CRC 5831FAD7.

Referência: Processo nº 118.00223/2022-64 SEI nº 0402527

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

