
PARECER JURÍDICO Nº 321/2019, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O
PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIO  Nº  37/2019  –  ORIUNDO  DO  PODER
EXECUTIVO.

EMENTA  DO  PROJETO: INSTITUI  O  PROGRAMA  DE
REGULARIZAÇÃO FISCAL – REFIS -  NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE
ITAPOÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

I - RELATÓRIO

Conforme requisição  de  análise  jurídica  promovida  pela  Presidência  da  Mesa
Diretora, e pelos vereadores membros das Comissões Permanentes da Casa, o presente parecer
traz análise ao Projeto de Lei Ordinário nº 37/2019.

De  autoria  do  Poder  Executivo  –  Prefeito  Marlon  Roberto  Neuber  (PR),  o
presente Projeto de Lei foi protocolado junto ao Setor de Protocolo e Controle Documental do
Poder Legislativo no dia 12 de julho de 2019, sob protocolo nº 453/2019, com o pedido de
urgência, nos termos do Art. 51, da Lei Orgânica de Itapoá.

No dia 15 de julho de 2019, a Proposição deu entrada no expediente da Reunião
Ordinária. O Presidente Vereador Geraldo Rene Behlau Weber (PSDB) solicitou a leitura da
Proposição pelo 1º Secretário ad hoc Vereador André Vinicius Araújo (PSD).

Ao final do expediente, a Presidência distribuiu a Proposição para as Comissões
Permanentes, em regime de urgência, nos termos do Art. 51, da Lei Orgânica de Itapoá.

É o sucinto relatório. Passo a análise jurídica.

II - ANÁLISE JURÍDICA

2.1 – Dos aspectos da Proposição em relação à forma prescrita em Lei

Conforme os Arts. 47, 58 e 68 da Lei Orgânica de Itapoá, trata-se de matéria de
iniciativa do Poder Executivo – Prefeito.

A Proposição consta instruída com Exposição de Motivos,   Parecer Jurídico e
Parecer Contábil, todos do Poder Executivo, sendo estes os documentos necessários para análise
e tramitação.

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.

O Projeto está em conformidade com os Arts. 126 e 127 do Regimento Interno da
Casa, que trata do processo legislativo digital, bem como estão em conformidade com os Arts.
110 e 117 do Regimento Interno da Casa.

Por fim, em análise textual da redação da Proposição, nota-se a observância em
relação à Lei Municipal nº 747/2017, que dispõe sobre a técnica legislativa para elaboração de
Projetos de Lei. 

Assim, na sua forma, a Proposição não apresenta ilegalidades.
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2.2 – Dos aspectos da Proposição em relação ao mérito administrativo

De  autoria  do  Poder  Executivo  –  Prefeito,  o  presente  Projeto  de  Lei  busca
instituir o Programa de Regularização Fiscal – REFIS - no âmbito do município de Itapoá e dá
outras providências.

De forma sucinta, conforme a Exposição de Motivos e Justificativa, a Proposição
oportunizará o pagamento com os descontos  para os cidadãos que tenham parcelamento de
dívidas em andamento ou débitos em atraso com a Fazenda Municipal, com a possibilidade de
regularizar sua situação, através de adoção de regime especial de parcelamento, com redução de
multa e juros incidentes sobre os valores lançados. A medida também beneficia a Administração
Pública, ao poupar os elevados custos despendidos nas tentativas de cobrança administrativa e
judicial.

Conforme análise do Parecer Contábil do Poder Executivo, o Projeto respeita os
limites e disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000, e
consta instruído com Parecer Favorável do contador João Garcia de Souza.

Inclusive, ainda conforme análise contábil, nas demonstrações dos valores de
Divida Ativa e de Multa e Juros de Mora, orçados e arrecadados pelo município de Itapoá
nos dois últimos exercícios; 2017 e 2018, os valores apresentados demonstram que nesses
dois  últimos  exercícios  houve deficit  na  arrecadação de  Dívida Ativa /Juros  e  Multas.
Dessa forma, com a implementação do REFIS, será possível atingir as metas estabelecidas
na LOA 2019.

A Proposição  em análise  não conflita  com a competência  privativa  da União
Federal (artigo 22 da CF/88) e também não conflita com a competência concorrente entre a
União Federal, Estados e Distrito Federal (Art. 24, da CF/88).

Em relação às demais disposições contidas na Lei Orgânica de Itapoá (LOM),
destaca-se as seguintes disposições:

Art. 13. Compete ao Município:
I - legislar sobre assuntos de interesse local; […] 
IV - instituir e arrecadar os tributos municipais, bem como
aplicar  suas  rendas,  sem  prejuízo  da  obrigatoriedade  de
prestar contas, e publicar balancetes nos prazos fixados por
lei; [...]
VII - dispor sobre a organização, administração e execução
dos serviços municipais;

Art.  28.  Cabe  à  Câmara  Municipal,  com  a  sanção  do
Prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do
Município, especialmente sobre:
[...]
II -  isenção e anistia em matéria tributária,  bem como
remissão de dívidas;

Art. 68. Compete privativamente ao Prefeito Municipal:
[...]
XXI - superintender a arrecadação de tributos, a guarda
e  a  aplicação  da  receita,  autorizando  despesas  e
pagamentos  dentro  das  disponibilidades  orçamentárias
ou dos créditos aprovados;

Art.  109. A administração tributária é atividade vinculada,
essencial  ao  Município,  deverá  estar  dotada  de  recursos
humanos e  materiais  necessários  ao  fiel  exercício de suas
atribuições, principalmente no que se refere a: […]
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IV  -  inscrição  dos  inadimplentes  em  dívida  ativa  e
respectiva cobrança amigável ou encaminhamento para
cobrança judicial. 

Art.  112.  A concessão  de  isenção  e  anistia  de  tributos
municipais dependerá de autorização legislativa, através
de lei específica.

Art.  114.  A concessão de  isenção,  anistia  ou moratória
não  gera  direito  adquirido  e  será  revogada  de  ofício,
sempre que se  apure que o  beneficio  não satisfazia  ou
deixou de satisfazer as condições, não cumpria ou deixou
de cumprir os requisitos para sua concessão.

Em análise textual da Proposição, nota-se a busca pela Administração em obter as
receitas de dívida ativa que foram frustradas de arrecadação. E que sobre o valor principal da
obrigação  tributária  devida  e  não  paga  tempestivamente  incidem sua  atualização  monetária
(atualização do valor por índices legais existentes) – que não é acréscimo, nem pena acessória, e
que está mantido pela presente Proposição. O Projeto de Lei objetiva exclusivamente propor
incentivos sobre as penas consideradas acessórias, ou seja, juros e multa.

Por fim, oportuno destacar a decisão do Prefeito em manter o limite de anistia
para pagamento à vista  em 80% (oitenta  por cento),  e  assim,  ainda manter  uma penalidade
administrativa de pelo menos 20% (vinte por cento) aos contribuintes inadimplentes. Tal medida
é  de  bom  senso  para  aqueles  contribuintes  que  satisfizeram  suas  obrigações  junto  à
municipalidade com seus pagamentos em dia.

Assim, após análise, destaca-se que o Projeto de Lei Ordinário nº 37/2019 não
apresenta ilegalidades. O objeto do texto é legal e constitucional, e está elaborado conforme os
ditames regimentais da Câmara Municipal de Itapoá. Desta feita, opino pela regular tramitação,
nos termos do Regimento Interno da Casa.

É o entendimento deste assessor, s.m.j.
Itapoá/SC, 16 de julho de 2019.

Francisco Xavier Soares – OAB/SC 7105
Assessor 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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