
CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACA
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO N° 03, DE 28.01.2019.

ASSUNTO:  PRO]ETO  DE  LEI  - AUTORIZA  0  SERVICO  AUTONOMO  DE  AGUA  E  ESGOTO  DO  MUNIcipIO  DE

jACAREi A CONCEDER REMISSAO DOS VALORES REFERENTE A TARIFA DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, NAS

CONDIC6ES QUE ESTABELECE.

AUTORIA,. PREFEITO MUNICIPAL DR. IZAIAS ]OSE DE SANTANA.

PARECER N° 15 -RRV -SAl -01/2019

I-     RELAT6RIO

Trata-se de  Projeto  de  Lei  de autoria do  Nobre  Prefeito, Dr.  Jzai'as/ose' de Scmtona,  que  "autoriza a

servigo aut6nomo de dgua e esgoto do Munic{pio de ]acarei a conceder remissao dos valores roferente a

tarifa de dgua e coleta de esgoto dos im6veis pr6prios e os tornados em aluguel ou comodato pela Secretaria

Municipal de Educa9ao, vencidos ate 31 de dezembro de 2018, ajuizados ou nao, com valores atualizados

monetariamente. ".

Acompanhando o referido Projeto de Lei, segue justificativa que embasou a iniciativa do Nobre Chefe do

Executivo  Mun±ctpal,  cu]o  obietivo,  em  apartada  sl'ntese.  6  corrigir  erro  hist6rico,  desde  a  ediFdo  da  Lei

Municipal n° 1.761/1976, que em seu artigo 14, pardgrafo 2°, excluia da isenFao da tarifia de dgua e coleta

de esgoto os im6veis pr6prios e os tornados em aluguel ou comodato pela Secretaria Municipal de Educa9ao,

de forma discriminat6ria e nco justificada.

Com a aprovacao da Lei Orcament&ria Anual no ano passado (2018), referido dispositivo legal foi

revogado, mas s dividas passadas nco foram abrangidas.

0 presente Projeto foi remetido a essa Secrctar!.a para estudo juridico.

E a sintese do necessdrio. Passamos a andlise e manifesta¢ao.

11 - FUNDAMENTAcho

Analisando a presente propositura, entendemos. salvo me   or jHfzo. ser cabivel a remi.ss6o pretendida,

posto  que  o  orgamento  do  SAAE  integra  o  orpemento  global  do  Munici'pio,  consoante  se  verifica  na  Lei

Orgamentiria Anual aprovada em 2018. I mars,



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAR
PALACIO DA LIBERDADE

0 perddo daL taLTi[a de agua e co\eta\ de esgoto Tefere-se a im6veis pr6prios e os tornados em aluguel ou

comodato pela Secretaria Municipal de EducaFao, e nao a particulares.

Diante  disso,  a  receita  empreendida  para  o  pagamento  dessa  tarifa  pela  Secretaria  Municipal  de

Educagao, sat dos cofres ptiblicos municipais, indo para o orgamento do SAAE (autarquia municipal), integrando,

assim, o orgamento global do Municipio.

Segundo o artigo 60 da LOM.. "ao Prefeito, como chofe da administraFao, compete dar cumprimento

ds delibera96es da Camara, dirigir, fiscalizar e dofender os interesses do Municipio, bern como adotar, de

acordo  com  a  lei,  todas  as  medidas  administrativas  de  utilidade  ptiblica,  sem  exceder  as  verbas

orqumentdrias. " .

Ill - CONCLUSAO

Posto isto, e tendo em vista todo o acima exposto, enfendemos. ±mf que o presente Projeto de Lei

noderf Drosseaufr. submetendo-se, contudo, a Hm trrilo de disclissfio a votocfio. necessitando, para a sua

aprova9ao, do voto fiavordvel da  maioria dos  membros da CGmara Municipal\ mos termos do R.egtmento

lntemo da Camara Municipal.

Antes, por6m, deve ser objeto de analise das Comiss6es Permanentes de Constituicao e |ustica e

Finanfas e Or€amentos.

Sem mais para o momento, 6 este o nosso entendimento, sub censura.

Jacarei, 29 de janeiro de 2019.

Renata Ramos Vieira

Consultor Juridico-Legislativo

OAB/SP n° 235.902
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Projeto de Lei do Executivo n° 003/2019

Emerfua'.   Projeto   de   Lei   de   autoria   do

Prefeito   que   autoriza   a   concessao   de

remissao    dos    d6bitos    que    especifica.

Inaplicabilidade              da              Lei              de

Responsabilidade     Fiscal.     Possibilidade.

Legalidade.                       Constitucionalidade.

Prosseguimento.

DESPACHO

Aprovo o parecer de n° 015 -RRV -SAJ -01/2019

(fls. 09/10) por seus pr6prios fundamentos.

Destaco  a  inaplicabilidade  do  quanto  disposto  pelo

artigo      14     da      Lei      Federal     Complementar     n°      101/2000,      Lei     de

Responsabilidade  Fiscal  (LRF),  uma vez que  a tarifa  de  agua  e  esgoto  nao

configura credito tributario.

Em   que   pese   a   delicada   divergencia   acerca   do

correto   instituto   no   caso   em   questao   (se   taxa   ou   tarifa),   filio-me   ao

entendimento de que se trata de tarifa,  razao pela qual  inaplicavel o disposto

pela LRF.
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