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CCJ/CEFOR/CUTHAB

 

Inclui o inc. XXXI e o § 15 no art. 70 na Lei Complementar nº 7, de 7 de dezembro de 1973,
estabelecendo a isenção de IPTU a concessionários; e concede remissão do Imposto Sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e anistia de infrações referentes aos imóveis
localizados na Avenida Severo Dullius, 90010 – Terminal – Anchieta, inscrição do imobiliário
100172001 e na Avenida Severo Dullius, 90010 – Novo Terminal – Anchieta inscrição do imobiliário
11381868.

 

 

          Vem a este Relator-Geral, para parecer, o Projeto de Lei Complementar em epígrafe, de autoria do
Executivo Municipal, que Inclui o inc. XXXI e o § 15 no art. 70 na Lei Complementar nº 7, de 7 de
dezembro de 1973, estabelecendo a isenção de IPTU a concessionários; e concede remissão do Imposto



Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e anistia de infrações referentes aos imóveis
localizados na Avenida Severo Dullius, 90010 – Terminal – Anchieta, inscrição do imobiliário 100172001 e
na Avenida Severo Dullius, 90010 – Novo Terminal – Anchieta inscrição do imobiliário 11381868.

 

         Em síntese, as alterações propostas visam reequacionar as obrigações tributárias ligadas ao Aeroporto
Internacional Salgado Filho à luz da razoabilidade e do julgamento, em sede de repercussão geral, do Tema
nº 473, por parte do Supremo Tribunal Federal. Para tanto, o Executivo Municipal propõe a remissão de
tributos ligados às áreas essenciais à prestação de serviço público concedido e a sua isenção para os anos
vindouros, sem prejuízo da tributação das áreas do imóvel exploradas economicamente pelo concessionário
em atividades tipicamente privadas, tais como lojas, restaurantes, estacionamento e bares.

 

         A Procuradoria exarou seu parecer, reconhecendo a inexistência de óbice jurídica para a tramitação da
proposição, contanto que, ao longo do trâmite legislativo, fosse juntada a estimativa de impacto
orçamentário-financeiro da modificação tributária proposta.

 

         É o relatório.

 

         Primeiramente, há de se analisar a constitucionalidade da matéria apresentada, tendo em vista a
competência regimental da CCJ, estabelecida no art. 36 do Regimento Interno.

 

         A Constituição da República, em seu art. 30, III, estabelece que compete aos Municípios instituir e
arrecadar tributos de sua competência, o que também é reproduzido no âmbito da Lei Orgânica do
Município, mais especificamente em seu art. 8º, II.

 

         Nesse sentido, não resta dúvida de que o Município é competente para legislar sobre o tema em
questão. Ademais, a proposição também não padece de vício de ordem subjetiva, uma vez que foi
apresentada pelo Executivo Municipal, que detém competência para tanto nos termos da Lei Orgânica.

 

         Observa-se, ainda, que a via normativa adotada pela Administração se mostra adequada, uma vez que
os projetos de leis complementares precisam de maioria absoluta dos parlamentares para a sua aprovação, o
que atende ao disposto no art. 113 da Lei Orgânica do Município.

 

         Quanto ao apontamento feito pela Procuradoria, incumbe a este Relator-Geral algumas ilações.
Inicialmente, há de se observar que o Executivo Municipal juntou ao presente feito a estimativa de impacto
arrecadatório da remissão de tributos.

 

         Contudo, conforme apontado pelo Procurador-Geral, não teria ocorrido o adimplemento integral dos
requisitos do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e do art. 113, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional nº 95/16. Isso porque, para além da remissão, o projeto
também estabelece isenção tributária, a qual se lançará sobre a arrecadação tributária futura do Município.

 



         Sabe-se, pelo teor do Despacho Executivo (0355782), que “ainda há discussões, no âmbito da
Mediação com a Fraport, quanto à definição das áreas operacionais e não operacionais, assim como também
quanto a uma possível incidência da imunidade em áreas específicas, tanto do Terminal quanto do
Complexo”. Nesse sentido, é natural que ainda não tenha sido possível aferir, com maior precisão, nesse
momento, o impacto da proposição.

 

         Contudo, também se faz necessário ponderar que, no presente momento, não há inconstitucionalidade
sobre o tema pois, conforme também entendeu a Procuradoria, “a partir das devidas adequações sob o
aspecto do Direito Financeiro, não haverá óbice jurídico à tramitação da presente proposição”.

 

         Em síntese, a inconstitucionalidade ou ilegalidade da norma decorrente de não atendimento de requisito
atrelado ao processo legislativo só pode ser constatada uma vez que precluso o direito do proponente, ou de
outras instâncias administrativas, de sanar o referido vício.

 

         Ante o exposto, entendo inexistir vício de ordem jurídica no presente momento da tramitação, em que
pese reitere o apontamento da Procuradoria de que, até o final do processo legislativo, deve ser juntada a
estimativa de impacto orçamentário-financeiro da proposição, sob pena de macular eventual Lei
Complementar aprovada.

 

         De outra banda, por se tratar de parecer conjunto das comissões, impõe-se a análise, ainda que sintética,
do mérito da proposição.

 

         No atinente ao mérito, a proposta se mostra adequada, pois, ao reorganizar as obrigações tributárias
incidentes sobre os concessionários de imóveis públicos, a Administração Pública está assegurando a
manutenção da viabilidade econômica das concessões realizadas pelo Poder Público que, a partir do
julgamento do Tema nº 437, pelo STF, sofreram um desequilíbrio econômico e financeiro.

 

         Salienta-se que a proposta isenta de IPTU tão somente a área que será utilizada para o desempenho do
serviço público, o que possui certa lógica. Ora, não fosse assim eventuais concessionários de rodovias teriam
de recolher IPTU sempre que a pista de rolamento estivesse em território municipal, o que inviabilizaria
qualquer formato de desestatização e submeteria a Administração Pública a uma lógica estatista de
provimento dos direitos atrelados à cidadania.

 

         Nessa toada, eventuais áreas exploradas para atividades tipicamente privadas, como lojas, restaurantes,
estacionamentos e bares, seguirão sendo tributadas.

 

         Desta feita, entendemos pela inexistência de óbice de natureza jurídica à tramitação do projeto no
presente momento e, no mérito, pela sua aprovação.

 

 

Sala das Sessões, 22 de junho de 2022.



 

 

Vereador Felipe Camozzato

Relator-Geral

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Felipe Zortea Camozzato, Vereador, em 22/06/2022, às
14:35, 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 0402182 e o código CRC A6008F2F.

Referência: Processo nº 118.00224/2022-17 SEI nº 0402182

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 030/22 – CCJ/CEFOR/CUTHAB con�do no doc 0402182 (SEI
nº 118.00224/2022-17 – Proc. nº 0193/22 - PLCE 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 22 de junho
de 2022. 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e,
quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto.
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