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PARECER CONJUNTO N2 /96 DAS COMISTOES REUNIDAS DE
CONSTITUIC40 E JUSTIÇA, DE POLíTIÇA URBANA, METROPOLITANA E MEIO
AMBIENTE E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI N2
777/96
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2, DEZ 1996

O presente projeto de lei,E4ÁiWdr.ia:dolExicutivo, visa
alterar a legislação relativa aos ImposE=Pred4é4--e Territorial
Urbano e às Taxas de Limpeza Pública, de Conservação de Vias e Lo-
gradouros Públicos e de Combate a Sinistros.

O projeto mantém a mesma alíquota (0,6%) e faixa de
isenção fixada para o exercício de 1.996.

Ao mesmo tempo, prop5e, utilizando sistemática identica
à estabelecida para o ano de 1996, a concessão de desconto de
21.720 UFIRs sobre o valor venal dos imóveis compreendidos entre
os limites de 21.720 UFIRs e 120.670 UFIRs.

Finalmente, o artigo 32 da proposta, ao conferir nova
redação ao inciso I dos artigos 20 e 40 da Lei n2 6989/66, com a
redação conferida pela Lei n2 11.457/93, objetiva reduzir para 10%
a multa moratória aplicada aos pagamentos atrasados do IPTU e das
Taxas.

Sob o ponto de vista legal nada obsta a presente propo-
situra, que encontra amparo nos artigos 13, incisos I e III; 37,
"caput", e 136, todos da Lei Orgânica da Município, bem como na
Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Por se tratar de projeto de lei que versa sabre matéria
tributária, é obrigatória a convocação de pelo menos duas audien-
cias públicas durante a sua tramitação pela Câmara, nos termos do
art. 41, V, da Lei Orgânica.

PELA LEGALIDADE.
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Am-

biente considera que a matéria vem ao encontro do interesse públi-
CO.

Com efeito, a propositura objetiva, fundamentalmente,
manter, de forma neutra, a sistemática vigente em 1996 para o
exercício financeiro de 1997. O número de contribuintes isentos,
segundo informaç5es do Executivo, é de cerca de 500 mil. O descon-
to-padrão, por seu turno, visa reduzir a carga fiscal incidente
sobre imóveis de menor valor, até o limite do valor de imóvel de
120.670 UFIRs, correspondente neste cries a R$ 106.756,75.

Outra alteração importante refere-se ao percentual de
multa, que é reduzido de 20% para 10%, permitindo que haja redução
do 'ónus incidente sobre os contribuintes que perderem o prazo de
pagamento, sem causar, ao que tudo indica, maiores transtornos à
arrecadação.

Favorável, portanto, o parecer.
A Comissão de Finanças e Orçamento entende que o projeto

é necessário, eis que, em não havendo lei específica para 1997,
todos os contribuintes estarão sujeitos à alíquota única de' 0,6%,
o que não se coaduna com a melhor justiça fiscal. Por outro lado,
a receita fica preservada, eis que, de acordo com informaçiies do
Executivo, haverá correção da Planta Genérica de Valores por de-
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creta, até a limite da inflação, conforme faculta a legislação
pertinente.

Quanto à redução da multa, o percentual de 10% se nos
afigura suficiente para inibir aumento da inadimplência.

Favorável ao projeto, destarte, é o parecer.
Sala das Camiss5es Reunidas, em

COMISSO DE CONSTITUIC40 E JUSTIÇA
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