
PARECER Nº. 81/2019

OBJETO:  PROJETO  DE  LEI  Nº  37/2019  – INSTITUI  O  RITO  DE
FISCALIZAÇÃO  AMBIENTAL  MUNICIPAL  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Ao serem incumbidos de analisar o Projeto de Lei nº. 37/2019, que institui o rito de
fiscalização ambiental municipal e dá outras providências , o qual deu entrada na Casa
no  dia  15  de  julho  do  corrente  ano  e  encaminhado  para  análise  das  Comissões
Permanentes,  estas  se  reuniram  no  dia  16  de  julho,  sob  a  presidência  da  Vereadora
Janayna, a qual solicitou à Servidora Maria Inês que realizasse a leitura do Projeto de Lei
nº 37/2019 e de seus anexos. Após a leitura, a Presidente colocou em discussão o Projeto,
o qual consta em anexo, para apreciação, os pareceres jurídicos dos Poderes Executivo e
Legislativo e o Parecer Contábil do Executivo, todos com parecer favorável. O presente
projeto tem por objetivo atender às determinações da LRF e, paralelamente, dar ao
contribuinte que possui débitos em atraso com a Fazenda Municipal, 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.  Ainda, destacam-
se os dispositivos previstos na Lei Orgânica do Município de Itapoá, conforme citados no
Parecer Jurídico do Poder Legislativo, conforme segue:

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.

Assim,  após  analisadas  as  normas  técnicas  da  proposição  e  sanadas  as  dúvidas,  a
Presidente  coloca  em  deliberação  o  Projeto  de  Lei  nº  37/2019,  e  os membros  da
Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  Final,  os  membros  da  Comissão  de
Obras e Serviços Públicos, os membros da Comissão de Orçamento e Finanças e os
membros da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, são de parecer favorável
ao Projeto de Lei nº 37/2019.

É O PARECER
                                                                                               Plenário, 16 de julho de 2019.
    
         COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

 Janayna Gomes Silvino             Jeferson Rubens Garcia         André Vinicius Araujo
             Presidente                               Vice-Presidente                             Membro
  [assinado digitalmente]                [assinado digitalmente]            [assinado digitalmente]

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
                                 

         Osni Ocker                         José Maria Caldeira                 André Vinicius Araujo
           Presidente                                Vice-Presidente                                  Membro
 [assinado digitalmente]               [assinado digitalmente]                 [assinado digitalmente] 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA
                                     
  José Maria Caldeira                   Janayna Gomes Silvino                   Osni Ocker         
            Presidente                                  Vice-Presidente                              Membro
  [assinado digitalmente]                  [assinado digitalmente]           [assinado digitalmente]

                          COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Jeferson Rubens Garcia                     Osni Ocker                       André Vinicius Araujo
           Presidente                                Vice-Presidente                                  Membro
[assinado digitalmente]            [assinado digitalmente]           [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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