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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

Telefone: - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

PARECER Nº  
PROCESSO Nº 118.00386/2022-47
INTERESSADO:
  

 

  

 

O Projeto de Lei visa ins�tuir incen�vo para a
regularização de transações de compra e venda,
de permuta e de dação em pagamento, por meio
da concessão de redução da alíquota do Imposto
de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

  

Senhor Presidente da Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação – CUTHAB,

Vereador Jessé Sangalli.

I. RELATÓRIO

Vem, ao presente relator, Projeto de Lei Complementar de autoria do Execu�vo Municipal, que prevê a
ins�tuição de incen�vo para a regularização de transações de compra e venda, de permuta e de dação
em pagamento, por meio da concessão de redução da alíquota do Imposto de Transmissão de Bens
Imóveis (ITBI).

O referido incen�vo abrange contratos de promessa de compra e venda, de permuta e de dação em
pagamento realizados até 31 de dezembro de 2021 e que não foram formalizadas junto aos Tabelionatos
de Registros de Imóveis e, consequentemente, junto ao Cadastro Imobiliário e Fiscal do Município.

Sobrevindo parecer prévio da Procuradoria da Casa Legisla�va, o mesmo apontou a existência de
incons�tucionalidade na proposta, colacionando manifestação anterior em Projeto de mesmo conteúdo,
limitado, contudo, as transações de compra e venda, de permuta e de dação em pagamento, realizadas
até 31 de dezembro de 2020. Na época assim manifestou-se a Procuradoria:   

“No aspecto material, a proposição encontra óbice de cons�tucionalidade, a impedir sua tramitação
na forma como apresentada. O projeto, ao criar a isenção tributária ou desconto para regularização
no valor de tributos devidos aos Cofres Públicos, não veio acompanhado da necessária es�ma�va do
impacto orçamentário-financeiro decorrente da renúncia fiscal, na forma do que es�pula o art. 14
da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar nº 101/2000)....

O projeto, a par de criar desconto ou isenção tributária, não veio acompanhado de qualquer
demonstração de que não irá, de fato, afetar as metas de resultado fiscal previstas na lei de
diretrizes orçamentárias; tampouco trouxe as medidas de compensação que confiram, na redução
da receita tributária es�mada, a correspondente elevação por meio do aumento de alíquotas ou
ampliação da base de cálculo de tributos (incisos I e II do caput do art. 14 da LRF)”.
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Seguindo o mesmo entendimento, no presente Projeto de Lei Complementar, assim concluiu a
Procuradoria:

“Da mesma forma, impõe-se aqui a mesma conclusão, uma vez que a proposição não vem instruída
com as informações, estudos e documentos exigidos pelas normas de direito financeiro apontados
no parecer transcrito acima.

Isso posto, entendo que há óbice de natureza jurídica para aprovação da proposição em questão,
havendo, contudo, a possibilidade de vir aos autos as informações, estudos e
documentos necessários a fim de se atender as normas de direito financeiro conforme registrado
acima sanando-se, assim, os vícios apontados”.

Ainda, a presente proposição contou com parecer da Comissão de Cons�tuição e Jus�ça – CCJ, sob a
relatoria da Vereadora Comandante Nádia, que assim concluiu: 

“O referido incen�vo fiscal não traduz renúncia de receita, pois a legislação proposta
obje�va justamente a regularização de situação fá�ca informal, sobre a qual não incidiu o fato
gerador do ITBI, qual seja, efe�va transferência da propriedade imobiliária. Ainda, inexiste
expecta�va razoável de ingresso da receita, seja pela imprecisão de es�mar as transações
imobiliárias ocorridas no período, seja pela dificuldade de se prever eventual dívida a�va oriunda de
uma transação juridicamente inexistente. Assim, entendo que o referido projeto excetua-se da
incidência do mencionado art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ante o exposto, entendo não
haver óbice de natureza jurídica à tramitação da proposição em epígrafe, destacando-se os
argumentos supramencionados”.

É o relatório.

 

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

Tendo em vista a competência desta Comissão para tratar de assuntos relacionados ao serviço público
municipal, conforme previsto no ar�go 38, inciso VI, do Regimento Interno da Câmara Municipal, vem ao
presente relator o Projeto de Lei Complementar em questão.

Cumpre ressaltar apenas, tendo em vista que tal argumento já foi exposto com clareza na Exposição de
Mo�vos da proposição, bem como, acertadamente concluiu o parecer da Comissão de Cons�tuição e
Jus�ça – CCJ, que o Projeto em questão visa es�mular a regularização de débitos, com incremento de
receita, especialmente na arrecadação do ITBI, não havendo que se falar em renúncia de receita,
portanto, não incidindo em violação aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ainda, frisa-se que a legislação proposta obje�va a regularização de uma situação fá�ca informal, sobre a
qual não incidiu o fato gerador do ITBI, ou seja, a efe�va transferência da propriedade imobiliária.

Sendo assim, diante dos argumentos expostos, e uma vez comprovado o bene�cio claro ao cidadão que
será contemplado com a proposição, concluo pela INEXISTÊNCIA DE ÓBICE à con�nuidade da tramitação,
manifestando-me pela APROVAÇÃO do Projeto.

 

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por Hamilton Sossmeier, Vereador, em 03/11/2022, às 14:22,
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 0459712 e o código CRC 15BBD32F.

Referência: Processo nº 118.00386/2022-47 SEI nº 0459712

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 nº 200/22 – CUTHAB con�do no doc 0459712 (SEI nº 118.00386/2022-47 –
Proc. nº 0631/22 – PLCE nº 010/22), de autoria do vereador Hamilton Sossmeier foi APROVADO através
do Sistema de Deliberação Remota, com votação encerrada no dia 07 de novembro de 2022, tendo
ob�do 04 votos FAVORÁVEIS e 00 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

 

Vereador Jessé Sangalli – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Karen Santos  – Vice-Presidente: NÃO VOTOU

Vereador Cezar Augusto Schirmer: FAVORÁVEL

Vereadora Fernanda Barth: FAVORÁVEL

Vereador Hamilton Sossmeier: FAVORÁVEL

Vereador Pedro Ruas: NÃO VOTOU

Documento assinado eletronicamente por Josiane Castellan de Oliveira, Assistente Legisla�vo II, em
07/11/2022, às 16:21, 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 0461268 e o código CRC AC64C448.

Referência: Processo nº 118.00386/2022-47 SEI nº 0461268

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

