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PARECER nº 2021/2013 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº601/13.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Nobre Vereador George Hato, que altera 
a Lei nº 14.107/2005, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal e cria o 
Conselho Municipal de Tributos.  
Consoante se depreende da justificativa, o objetivo do projeto é estabelecer que a 
intimação no âmbito do processo administrativo fiscal efetuada por meio do Diário 
Oficial da Cidade ocorra de forma subsidiária às demais formas previstas pela Lei nº 
14.107/05, a fim de assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa aos 
contribuintes.  
Sob o aspecto jurídico, o projeto pode prosseguir em tramitação, com respaldo no 
artigo 30, I, da Constituição Federal e nos artigos 13, I; e 37, caput, da Lei 
Orgânica do Município.  
Com efeito, o projeto estabelece disciplina relativa à forma de intimação das 
decisões proferidas no âmbito do processo administrativo fiscal, matéria de típico 
interesse local relacionada à arrecadação tributária e, portanto, inserida na 
competência legislativa do Município.  
Importante consignar que o projeto não inova em relação às formas de intimação, 
mantendo aquelas já previstas pelo dispositivo que se pretende alterar e se 
limitando a estabelecer que a publicação da decisão no Diário Oficial da Cidade 
deverá ser, dentre as previstas, a última forma a ser utilizada para a intimação do 
sujeito passivo, após terem restado infrutíferas as demais formas previstas.  
Sendo assim, a alteração proposta consiste no estabelecimento de um critério geral 
norteador da ação administrativa e que não representa ingerência indevida na 
esfera da organização administrativa propriamente dita, a qual está reservada com  
exclusividade ao Prefeito, nos termos dos artigos 37, § 2, IV e 69, XVI da Lei 
Orgânica do Município.  
Note-se, por fim, que a alteração proposta pelo projeto em análise compatibiliza-se 
com o atendimento do princípio constitucional da publicidade, o qual deve reger a 
atuação da Administração Pública de todos os Poderes, na medida em que é cediço 
que a publicação no diário oficial não é, dentre os previstos, o meio mais efetivo e 
abrangente de conferir publicidade à atuação administrativa.  
Durante a tramitação do projeto será necessária a realização de ao menos duas 
audiências públicas, em cumprimento ao art. 41, V, da Lei Orgânica do Município.  
Para ser aprovado o projeto dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, I da Lei Orgânica do Município.  
Em vista do exposto, somos pela LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
02/10/2013.  
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