
PARECER JURÍDICO Nº 23/2017, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA  DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O
PROJETO DE LEI Nº 14/2017 – ORIUNDO DO PODER EXECUTIVO.

EMENTA DO PROJETO: ALTERA A LEI MUNICIPAL N° 071/1994, QUE
INSTITUI O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

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 nº 14/2017.

De autoria do Poder Executivo – Prefeito,  o presente Projeto de Lei tem por
objetivo alterar o Código Tributário de Itapoá (Lei Municipal nº 71/1994), com a inclusão da
possibilidade de parcelamento dos créditos tributários referentes ao Imposto Sobre Transmissão
de Bens Imóveis (ITBI). Se aprovado o presente Projeto de Lei, os contribuintes poderão efetuar
o pagamento de forma parcelada, do ITBI, da mesma forma como já acontece com o Imposto
Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviço (ISS), Taxas,
Tarifas de Água e Contribuição de Melhoria.

O  presente  Projeto  foi  protocolado  junto  ao  Setor  de  Protocolo  e  Controle
Documental do Poder Legislativo no dia 13 de abril de 2017, às 17h55min, sob protocolo nº
340/2017. 

Sobre a tramitação inicial do Projeto de Lei nº 14/2017, no dia 17 de abril de
2017, o 1º Secretário da Mesa Diretora Vereador José Maria Caldeira fez a leitura da Ementa e
da  Exposição  de  Motivos  do  Projeto,  e  na  sequência,  após  colocar  em  deliberação  e  ser
aprovado  pelo  plenário,  o  Presidente  Vereador  Jonecir  Soares  distribuiu  a  proposição  às
Comissões Permanentes da Casa, em regime de urgência.

É o relatório. Passo a análise jurídica.

II - ANÁLISE JURÍDICA

Conforme os arts. 47, 58 e inciso IV, do art. 68 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. Oportuno reforçar a necessidade da assinatura digital
dos pareceres tanto jurídico quanto contábil, ambos do Poder Executivo, conforme disposições
contidas na Resolução nº 14/2016. No mais, a Exposição de Motivos deverá remeter de forma
clara e inequívoca à mesma numeração do Projeto de Lei nº 14/2017. Assim, ressalvadas as
questões apresentadas, na sua forma, o presente Projeto de Lei não apresenta ilegalidades.
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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.

Quanto ao mérito, sobre a inclusão proposta pelo Poder Executivo, segue:
“Art.  248. Os créditos de natureza tributária,  decorrentes de débitos
relativos a Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano -
IPTU, Imposto Sobre Serviço – ISS,  Imposto Sobre a Transmissão de
Bens  Imóveis  –  ITBI,  Taxas,  Tarifas  de  água,  Contribuição  de
Melhoria, constituídos ou não, inscrito em dívida ativa, ajuizados ou a
ajuizar, protestados, com exigibilidade suspensa ou não, a critério da
autoridade  fazendária  e  à  vista  de  requerimento  do  sujeito  passivo,
poderão ser objeto de consolidação e pagamento parcelado, observadas
as normas previstas neste Código.”(redação dada pela Lei Municipal
nº 646/2016) (grifo e tachado nosso)

Após  análise  comparativa  entre  o  texto  da  Lei  Municipal  nº  646/2016  e  do
Projeto de Lei nº 14/2017, nota-se apenas a inclusão do Imposto Sobre a Transmissão de Bens
Imóveis – ITBI. No mais, é desnecessário a manutenção da “redação dada pela Lei Municipal
nº 646/2016”, já que tal indicativo não faz parte da Lei, sendo apenas um elemento indicador e
organizador.

Oportuno destacar a questão do art. 48 da Lei Orgânica de Itapoá:
Lei Orgânica de Itapoá
Art. 48. As leis complementares somente serão aprovadas se
obtiverem  maioria  absoluta  dos  votos  dos  membros  da
Câmara  Municipal,  observados  os  demais  termos  de
votação das leis ordinárias. 
Parágrafo único. Serão leis complementares, dentre outras
previstas nesta Lei Orgânica:
I - Código Tributário do Município; (grifo nosso)

Conforme explicitado no inciso I, do art. 48, da Lei Orgânica de Itapoá, o Código
Tributário do Município deverá ser apresentado como uma Lei Complementar. A Lei Ordinária
nº 71/1994 foi apresentada, s.m.j., equivocadamente, pois deveria ter sido instituída conforme
expressa determinação da Constituição  Municipal,  pela  categoria  de Lei  Complementar. Tal
situação  repercute  diretamente  no  quórum de  votação,  já  que  as  Lei  Complementares  são
aprovadas por maioria absoluta da Casa, e as Lei Ordinárias por maioria simples.

Entretanto,  após  a  aprovação  e  publicação  da  Lei  Ordinária  Municipal  nº
71/1994, já ocorreram cerca de 11 (onze) alterações, todas através de Projetos de Lei Ordinários,
conforme segue relação abaixo:

LO 71/1994 - Lei Ordinária - 03/11/1994
INSTITUI O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. 
Status:  Norma alterada pelo(a) LO 646/2016.   Norma revogada parcialmente pelo(a) LO 505/2014.  Norma revogada 

parcialmente pelo(a) LC 7/2003.   Norma correlata / regulamentadora: LO 134/2002.  Norma alterada 

pelo(a) LO 189/1999.   Norma alterada pelo(a) LO 127/1998.   Norma alterada pelo(a) LO 110/1998.   Norma alterada 

pelo(a) LO 78/1997.   Norma alterada pelo(a) LO 42/1997.   Norma alterada pelo(a) LO 107/1995.   Norma alterada 
pelo(a) LO 84/1994.

Portanto, trata-se de uma prática executada há mais de 2 (duas) décadas, e que até
a presente data não foi contestada. De qualquer forma, para atender às disposições contidas no
art. 48 da Lei Orgânica de Itapoá, esta procuradoria sugere a consolidação da Lei Ordinária nº
71/1994, e o encaminhamento de um Projeto de Lei Complementar para instituição do Código

Parecer Jurídico nº 23/2017 Fls. 2/3

http://sapl.camaraitapoa.sc.gov.br/consultas/norma_juridica/norma_juridica_mostrar_proc?cod_norma=1308
http://sapl.camaraitapoa.sc.gov.br/consultas/norma_juridica/norma_juridica_mostrar_proc?cod_norma=1281
http://sapl.camaraitapoa.sc.gov.br/consultas/norma_juridica/norma_juridica_mostrar_proc?cod_norma=1155
http://sapl.camaraitapoa.sc.gov.br/consultas/norma_juridica/norma_juridica_mostrar_proc?cod_norma=1120
http://sapl.camaraitapoa.sc.gov.br/consultas/norma_juridica/norma_juridica_mostrar_proc?cod_norma=1088
http://sapl.camaraitapoa.sc.gov.br/consultas/norma_juridica/norma_juridica_mostrar_proc?cod_norma=1071
http://sapl.camaraitapoa.sc.gov.br/consultas/norma_juridica/norma_juridica_mostrar_proc?cod_norma=1010
http://sapl.camaraitapoa.sc.gov.br/consultas/norma_juridica/norma_juridica_mostrar_proc?cod_norma=784
http://sapl.camaraitapoa.sc.gov.br/consultas/norma_juridica/norma_juridica_mostrar_proc?cod_norma=1583
http://sapl.camaraitapoa.sc.gov.br/consultas/norma_juridica/norma_juridica_mostrar_proc?cod_norma=1662
http://sapl.camaraitapoa.sc.gov.br/consultas/norma_juridica/norma_juridica_mostrar_proc?cod_norma=1943
http://sapl.camaraitapoa.sc.gov.br/consultas/norma_juridica/norma_juridica_mostrar_proc?cod_norma=1321


Tributário Municipal, com a revogação de todas as Leis acima indicadas. Tal ação dará maior
segurança jurídica, transparência e eficiência na aplicação da referida Norma, uma vez que já
existem muitas alterações e é necessário a consolidação.

Por fim, os apontamentos apresentados são sugestivos, mas não impeditivos à
tramitação do Projeto de Lei  nº  14/2017.  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, 18 de abril 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, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador
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