
PARECER JURÍDICO Nº 04/2017, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE JURÍDICA DO PODER LEGISLATIVO SOBRE O
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 02/2017 – ORIUNDO DO PODER
EXECUTIVO.

EMENTA  DO  PROJETO: QUE  DISPÕE  SOBRE  A  TAXA  DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS.

I - RELATÓRIO

Conforme requisição de análise jurídica promovida pelo Presidente da Mesa
Diretora Vereador Jonecir Soares, e pelos vereadores membros das Comissões Permanentes
da Casa,  o presente parecer traz uma análise jurídica ao Projeto de Lei Complementar nº
02/2017.

De autoria do Poder Executivo – Prefeito Municipal, o presente Projeto de Lei
Complementar tem por objetivo criar a taxa de prestação de serviços ambientais, em nível
municipal, tendo como fato gerador o exercício do poder de polícia e a prestação de serviços
pelo  Órgão  Ambiental  Municipal,  decorrentes  da  análise  prévia  de  licenças  ambientais,
análise de estudos de impacto ambiental, autorização de corte de vegetação, autorização para
tratamento ou disposição de resíduos, pareceres técnicos e outras atividades de acordo com a
legislação ambiental vigente.

O presente  Projeto  foi  protocolado junto  ao  Setor  de  Protocolo  e  Controle
Documental do Poder Legislativo no dia 01 de fevereiro de 2017, sob protocolo nº 61/2017.

No dia 06 de fevereiro de 2017, o 1º Secretário da Mesa Diretora Vereador José
Maria Caldeira fez a leitura da ementa do Projeto,  e na sequência,  o Presidente Vereador
Jonecir  Soares  distribuiu  a  proposição  às  Comissões  Permanentes  da  Casa,  em  regime
ordinário.

É o sucinto relatório. Passo a análise jurídica.

II - ANÁLISE JURÍDICA

Conforme o arts. 47, 138 e 141 da Lei Orgânica de Itapoá, trata-se de matéria
de iniciativa do Poder Executivo - Prefeito, e que está devidamente instruído com Exposição
de Motivos, Parecer Jurídico e Parecer Contábil, sendo estes os documentos indispensáveis
para análise e aprovação legislativa.

O Projeto está em conformidade com os Arts. 126 e 127 do Regimento Interno
da Casa, que trata do processo legislativo digital, bem como está em conformidade com os
Arts. 110 e 117 do Regimento Interno da Casa. Portanto, na sua forma, o presente Projeto de
Lei não apresenta ilegalidades.

O Projeto foi devidamente publicado na pauta com 48h de antecedência, de
maneira  a  garantir  o  princípio  da  publicidade  e  com observância  do  Art.  152,  §  1°,  do
Regimento Interno da Casa.
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Quanto ao mérito, a proposta visa instituir uma taxa de prestação de serviços
ambientais,  em  nível  municipal,  relacionados  aos  diversos  serviços  do  Órgão  Ambiental
Municipal.  É  imprescindível  para  a  eficiência  da  administração  pública,  que  os  serviços
públicos  prestados  individualmente  aos  munícipes  e  que  gerem  despesas,  tenho  uma
compensação através de taxas, de maneira a equilibrar as despesas e receitas, para tornar o
processo eficiente.

O contribuinte da taxa é a pessoa física ou jurídica cuja atividade esteja sujeita
às leis ambientais e que requerer serviço sujeito à sua incidência ou for o destinatário do
exercício do poder de polícia, e os serviços e atividades sujeitas à mesma estão especificados
em um anexo que faz parte do projeto.

Sobre as taxas públicas, destaca-se que taxa é uma modalidade de tributo. A
contraprestação  pelo  serviço  é  devida  independentemente  da  vontade  do  contribuinte,
conforme o Art. 145, II, da Constituição Federal. Portanto, a taxa é modelo de tributo, que
quando paga, corresponde a uma direta contraprestação, cobrada pelo Estado.

Assim, no mérito, o Projeto de Lei Complementar nº 02/2017 não apresenta
ilegalidades, em que opino pela normal tramitação do Projeto.

Por  fim,  destaca-se  que  o  objeto  do  texto  é  legal  e  constitucional,  e  está
elaborado conforme os ditames legais. Desta feita, opino pela regular tramitação, nos termos
do Regimento Interno da Casa.

É o entendimento deste procurador, s.m.j.
Itapoá/SC, 07 de fevereiro de 2017.

Francisco Xavier Soares – OAB/SC 7105
Procurador Jurídico do Legislativo

[assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3º e
§4º, da Lei Orgânica de Itapoá, Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 

Para consultar a autenticidade e integridade do documento, os usuários podem consultar o
site https://verificador.iti.gov.br/ ou link que vier a substituir o serviço, provido pelo Instituto
Nacional  de  Tecnologia  da  Informação  –  ITI,  em que  disponibiliza  de  forma  gratuita  o
Verificador de Conformidade do Padrão Brasileiro de Assinatura Digital padrão ICP-Brasil.
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