
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf
PALACI0  DA  LIBERDADE

SHCRETARIA  DE  ASSUNTOS  JURIDICOS

Referente:  PLE n° 026/2021  -Projeto de Lei do  Executivo.

Autoria do  projeto:  Prefeito  Municipal lsafas Jose de Santana.

Assunto  do  projeto:  Autoriza  o  Poder  Executivo  a  conceder  anistia  total  de  multa  e juros  de  cr6ditos

tribut5rios   e   nao  tributarios  do   Municip.io   de  Jacarei,   em   razao   da   situa¢ao   de   calamidade   pablica

decorrente da pandemia da  COVID-19, e d6 outras providencias.

PARECER N° 308.1 /2021 /SAJ/RRV

Ementa:   Projeto   de   Lei   Municipal.   Anistia   total   de

multa     e    juros     de     cr6ditos     tributarios     e     nao

tributarios,  em  razao da  pandemia  da  COVID-19. Art.

30,  I,  CF/88.  Art.  40,  lv,  e  Art.  60,  e  incisos  I  e  Ill,  do

art.    61,    da    LOM.    Inciso    I,    do    art.    27,    da    LOM.

Possibilidade.

I.        DORELAT6RIO

1.        Trata-se de projeto de Lei, de autoria  do  prefeito Isafas,  pelo

qual  se  busca  autoriza€ao  para  concessao  de  anistia  total  de  cr6ditos tributarios e  n5o

tributarios  do  Munic(pjo,  em  razao  da  situa€ao  de  calamidade  ptlblica  decorrente  da

pandemia da COVID-19.

2.        Na  Mensagem  que  acompanha  o  texto  do  projeto,  o  autor

irrforrne a(ne airrrfen¢ac a atender a indica€5o de Vereadores da Casa.

3.        A  concessao  da  anistia  sera  realizada  a  partir  do  ano  que

vein    (2022),    sendo   que, conforme  daclara '5o   em   an fls.08

tribut6rid'   encoITtra-se  em  adequaF5o  orFament6ri!g_e
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RE        ca             i

Camara  Municipat!

de Jacarei

d6bitos  relacionados  coma  lmpacto  OrFament6rio  relativos  aos  exercicios  de

2020 a 2021.

n.       DAFUNDAMENTACAo

1.        0   art.    30,    inciso   I,    da    Constituic5o    Federal    autoriza    o

Nlul+frtyro a legislar sabre assuntos de interesse local.

2.        A   Lei   Organica   do   Municipio   -   LOM,   em   seu   artigo  40,

•inctso IV , ds;p~oe  que;. " Art. 40 Sao de iniciativa  exclusiva  do  Prefeito as  leis que

disponham sobre:  IV   -   mat6ria orFament6ria,  e a que autorize a aberfura de

cr6d;tos ou conceda auxilios, premios a subven£6es,. " (g.n.).

3.       Ja  o  art.  60  da  LOM  estabelece  que  compete  ao  Prefeito

defender os interesses do lvlunicipiof .

4.      O art. 61, incisosleHf , eo art. 27, inciso i, ambosda

LOM,  estabelecem,   respectivamente,  a  competencia  legislativa  do  Chefe  do

Executivo Local para a apresenta€§o de proposituras, e a competencia legislativa

da Camara Municipal para autorizar anistias fiseais.

5.        A  anistia  6  hip6tese  de  exclusao  de  cr6dito  tributario,  onde

esse  (cr6dito tributario)ja fora constituido,  mas ainda  nao adimplido  pelo contribuinte.

Sendo  assim,  necessario  que  o  contribuinte  perfaca  algumas  condi€6es  dispostas  em

lei.

`  "LOM, Artigo 60 - Ao Prefelto, como cheife da administragdo, compute dar cumprlmento ds deliberacoes dr

C&mara, dirlgir, fiscalizar e dofender os interesses do Munic[|)io, be:in coma adotar, de acordo com a lei, todas
as medldas adninistrativas de utilidade pdblica, sern excedeT as vet.bus or€arrlentdrias. ".
2  "LOM, Artigo  61 -  Compete  ao  Profeito, entre  outras  atribui¢6es:  I       -   a  iniciativa  dos  leis, ria forma e

casos  previstos  nesta  Lei  Org&nica;  Ill   -   sanclonar,  I)romulgar  e faker  publicar  as  leis  aprovadas  pela
Camara e apedir os regulanentas I)ara sua fiel execuc@o; ".
3   "LOM,  Artigo  27-Compete  a  Camara  Municipal,  com  a  sa[ncdo  de  Profeito,  ndo  exlgida  esta  para  o

especiflcado  no  inciso  IV  do  artigo  28,  dispor  sobre  todas  as  mat6rias  de
es|ieclalmente: 1 - autorizar isencoes, anistias fiscais e remissdo de dtvidas; ". (g.
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6.        Em  termos  gerais,  a  anistia  6  mais  que  urn  "perdgb",  ela  6

uma  conces`s\5lo,  uma penr77irfec),  urn a4;wi/y.a ao contribuinte para que ele,  cumo„.nc/o os

raowj±y.fas /eoa;.5,  nao recolha aos cofres pdblicos o cr6dito tributario.

7.       Assim,  todo  auri/;.a conferido  ao  contribuinte/cidadao,  que

tenha  reflexo  no  orcamento,  com  rendncia  de  receitas,  diante  dos  dispositivos  legais

da  LOM  acima  mencionedos,  devera  ser  veiculado  por  Lei  de  iniciativa  do  Chefe  do

Executivo Municipal e aprovade  por esta Casa.

8.        A16m     disso,     referida     mat6ria     refere-se     a     autonomia

administrativa  municipal,  especificamente  gesff:o  de  neci£+rsas pt;A/r.cio5,  fungao  tfpica

do  Executivo  Local.

9.      Ressaltamos   que,   consoante   declaraFao   em   anexo

(fls.08),  a concess5o da anistia ora  pretendida no presente PEE,  encontra-se de

acordo com as Leis OrFament6rias e Financeiras.

10.     Portanto,  nao  encontramos,  /hci/almewfe  quaisquer  6bices

que impecam a  regular tramitagao legislativa da presente propositura.

Ill.     DACOwCLuSAO

1.        Salientando  que  nao  cumpre  a  esta  secretaria  de  Assuntos

Juridicos  a  manifestacao  sobre o  m6rito da  proposta, julgamos que  ela  nao  apresenta

qualquer   impedimento   que   impeca   a   sua   tramitag5o   legislativa,   motivo   pelo   qual

entendemos   que   o   projeto    enconfro¢e   anfo   a   ser   apreciedo   pelos   Nobres

Vereadores.

2.        Para   aprova¢ao   do   presente    PLE   6   necessario   o   voto

ffavoravel  da  maioria simples dos  membros da Camara,  em furno ¢n,.co de d+.fcwis;sa~o

e votac§o.
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3.        A   propositura   devera  ser  submetida   as   Comiss6es   de  a)

Constituic5o e Justica  e  b)  Financas e Or¢amento.

4.        Este 6 o  parecer, opinativo e  naovinculante.

Jacarei,11  de novembro de 2021
`iv.`

RENATA RAMOS VIEIRA
CONSULTORJURI'DICO-LEGISLATIVO

OAB/SP N° 235.902

ACOLHO  a parecer, par seus pr6prios fundamentos.

prosseguimento.             //

U BACCAnorM'A

SECRE -DIRETOR
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