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PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES REUNIDAS DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA; POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE 
E FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0657/08. 
        Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Exmo. Sr. Alcaide, que concede isenção 
do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU nas condições que especifica; altera 
dispositivos das Leis nº 6.989, de 29 de dezembro de 1966, nº 11.154, de 30 de 
dezembro de 1991, nº 13.476, de 30 de dezembro de 2002, nº 13.701, de 24 de 
dezembro de 2003, nº 14.097, de 8 de dezembro de 2005, e nº 14.107, de 12 de 
dezembro de 2005, com as respectivas alterações posteriores; autoriza a reabertura 
de prazo para ingresso no Programa de Parcelamento Incentivado – PPI; revoga os 
dispositivos e leis que especifica. 
        Versa o projeto sobre matéria tributária, sobre a qual compete ao Município 
legislar, nos termos do art. 30, I e III, da Constituição Federal, que dispõe caber à 
comuna legislar sobre assuntos de interesse local e instituir e arrecadar os tributos de 
sua competência. 
        A propósito assevera M. Seabra Fagundes “a competência constitucional para 
tributar supõe a opção entre criar tributos ou não, e implica, por igual, a faculdade de 
isentar da incidência tributária determinadas pessoas, coisas ou situações” (RDA 58/1). 
        Em outro aspecto, a proposta cuida de matéria relativa à dívida pública e forma 
de arrecadação da receita do Município, assuntos que competem privativamente ao Sr. 
Prefeito disciplinar, nos termos dos arts. 69, X, e 70, VI da Lei Orgânica do Município. 
        De fato, conforme ensina Hely Lopes Meirelles, “ao prefeito, como chefe do 
Executivo local, complete superintender a arrecadação, guarda e aplicação da receita 
municipal (...) O prefeito deverá regulamentar minuciosamente a forma de 
arrecadação, guarda e recolhimento dos dinheiros municipais” (in “Direito Municipal 
Brasileiro”, 6ª ed., Ed. Malheiros, págs, 548 e 550) 
        Por se tratar de projeto de lei que versa sobre matéria tributária, é obrigatória a 
convocação de pelo menos duas audiências públicas durante a sua tramitação pela 
Câmara, nos termos do art. 41, V, da LOM. 
        Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE. 
        Quanto ao mérito, a Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, 
Turismo, Lazer e Gastronomia entende inegável o interesse público da proposta, razão 
pela qual manifesta-se 
        FAVORAVELMENTE. 
        Quanto aos aspectos financeiros a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem 
a opor. 
        FAVORÁVEL, portanto, o parecer. 
        Sala das Comissões Reunidas, 
        COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 
        Ademir da Guia (PR) 
        Agnaldo Timóteo (PR) 
        Carlos Alberto Bezerra Jr. (PSDB) 
        Celso Jatene (PTB) 
        Russomanno (PP) 
        COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE 
        Arselino Tatto (PT) 
        Dalton Silvano (PSDB) 
        Farhat (PTB) 
        Juscelino Gadelha (PSDB) 



        COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
        Adolfo Quintas (PSDB) 
        Aurélio Miguel (PR) 
        Francisco Chagas (PT) 
        José Police Neto (PSDB) 
        Paulo Fiorilo (PT) 
        Paulo Frange (PTB) 
        Wadih Mutran (PP)” 
 


