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PARECER Nº

PROCESSO Nº: 118.00307/2022-06

 
                                                                                           CCJ, CEFOR e
CUTHAB

 

 

INSTITUI A DECLARACAO ELETRONICA DE
SERVICOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS E O
CONTROLE ELETRONICO DE SERVICOS TOMADOS
POR INSTITUICOES FINANCEIRAS.

  

Vem a esta Comissão, para parecer o Projeto de Lei do Execu�vo em epígrafe, de autoria do Sr. Prefeito
Sebas�ão Melo.

 

I. RELATÓRIO

A procuradoria da Casa analisou o teor da presente proposta, e em seu Parecer, registra que a matéria é
de competência legisla�va do Município e, nesse exame preliminar e perfunctório, não
vislumbra incons�tucionalidade ou ilegalidade na proposição que impeça, nesta fase inicial, a sua
tramitação ou que atraia a incidência do art. 19, inc. II, alínea “j” do Regimento Interno.

É o sucinto relatório.

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

Conforme relato da procuradoria, não vislumbro qualquer �po de incons�tucionalidade, ilegalidade ou
inorganicidade que venha barrar a tramitação do Projeto.

Importante ressaltar que o inciso XII, do art. 94, da LOMPA prevê que compete priva�vamente ao Prefeito
administrar os bens e as rendas municipais, e promover o lançamento, a fiscalização e a arrecadação de
tributos. Portanto, cabe a SMF (Secretaria Municipal da Fazenda), sendo ela parte da administração direta
do Município, ins�tuir a Declaração Eletrônica de Serviços de Ins�tuições Financeiras e o Controle



Eletrônico de Serviços Tomados por Ins�tuições Financeiras, através da competência legisla�va do
Execu�vo para tratar sobre a matéria exposta.

Quanto ao mérito, é de suma importância a matéria, pois, trará maior detalhamento e direcionamento a
tal setor da a�vidade econômica, correspondendo às suas especificidades agilizando a cobrança do
ISSQN.

Em sua jus�fica�va, o Execu�vo Municipal expõe que a nova declaração eletrônica visa aprimorar
tecnologicamente o cumprimento das suas obrigações tributárias e melhorar o controle e fiscalização das
informações, aperfeiçoando comunicação entre o Município e os contribuintes. Por fim, todo o conteúdo
norma�vo exposto no projeto de lei é meritório, mas caberá a soberania do plenário definir o desfecho
de suas diretrizes.

 

III. CONCLUSÃO

Portanto, considerando o Projeto méritório e se tratando de matéria livre de incons�tucionalidades,
ilegalidades ou inorganicidades, este relator se manifesta pela inexistência de óbice jurídico à tramitação
do Projeto e em seu mérito, pela aprovação da matéria.

Documento assinado eletronicamente por Clàudio Janta, Vereador, em 11/07/2022, às 10:37,
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 0411011 e o código CRC 56CECCAB.

Referência: Processo nº 118.00307/2022-06 SEI nº 0411011

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 060/22 – CCJ/CEFOR/CUTHAB con�do no  doc 0411011 (SEI nº
118.00307/2022-06 – Proc. nº 0446/22 - PLCE nº 008), de autoria do vereador Clàudio Janta, foi
APROVADO em votação simbólica 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 11 de julho de 2022. 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e,
quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto.

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
12/07/2022, às 00:53, 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 0411644 e o código CRC A3EE66CD.

Referência: Processo nº 118.00307/2022-06 SEI nº 0411644

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

