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Referente:  PLC n° 005/2022

Autoria do  projeto:  Prefeito  Municipal lzaias Jose De Santana.

Assunto  do  projeto: Altera  a  Lei  Complementar  n°.  05,  de  28  de  dezembro  de  1992-C6digo  Tributario

Municipal.

PARECER N°  191.1/2022/SAJ/METL

Ementa:   Projeto   de   Lei   Complementar   Municipal.

Altera€ao  C6digo Tributario  Municipal.  Possibilidade.

I.        DORELAT6RIO

1.        Trata-se  de  Projeto  de  Lei  Complementar,  de  autoria  dos

Ilustre Prefeito lzaias Jose de Santana  que altera o C6digo Tributario Municipal.

2.       Na justificativa  que  acompanha  o  texto  do  projeto  o  autor

aduz  que  a  presente  proposta  pretende  ``se  adequar  as  recentes  modifica€6es  da  Lei

Complementar  Federal  n°  116,  de  31   de julho  de  2003  amposto  Sobre  Servi€os  de

Qualquer  Natureza-ISSQN)  e da  Lei  Complementar Federal  n°  175,  de  23  de setembro

de 2020"  (fl. 27/29)".

3.        E o relat6rjo. Passamos a analise e manifestacao.

11.       DA FUNDAMENTACAO

1.        A  Constitui€ao   Federal,   em   seu   artigo   30,   inciso  I,  disp6e

que 6 competencia dos  Municipios "Iegislar sobre ass

.`  __`` ---, `

ntos de interesse  local".
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2.        Ja  a   Lei   Organ.ica  do   Municipio   (Lei   n°.  2761/90),  em  seu

artigo  40,1  e  o  art.  94,  §2°2  do  Regimento  lnterno  desta  Casa  de  Leis,  estabelecem

acerca dos assuntos de  iniciativa exclusiva do  Prefeito  Municipal.

3.        Vale      esclarecer      que      o      presente      projeto      de      Lei

Complementar   veio   atualizar   o   C6digo   Tributario   Municipal    em   decorrencia   das

altera€6es legislativas,  principalmente em  rela€ao ao ISSQN.

4.        Diante   do   exposto,   verificamos   que   o    projeto    podera

prosseguir.

in.    coNCLusAo

1.        Salientando  que  nao  cumpre  a  esta  secretaria  de  Assuntos

Juridicos  a  manifesta€ao  sobre  o  m6rito  da  proposta,  julgamos  que  a   mesma   nao

apresenta  impedimento  para tramitacao,  motivo  pelo  qual  entendemos  que  o projeto

esta apto a ser apreciado pelos Nobres Vereadores.

2.        Logo,  a  propositura  devera  ser submetida  as  comiss6es  de

a) Constitui¢ao e Justica;  b)  Finan€as e Or€amento e c) Desenvolvimento Econ6mico.

1"Artigo 40  -Sao  de  iniciativa  exclusi.va  do  Prrfeito  as leis  que  disponham  sobre:

I-criacao, tran5forma€§o  ou  extincao  de  cargos,  fun¢6es ou  empregos ptiblicos  na  Administrac6o  Direta  e aut6rqulca  ou  aiimento

de sua  remunera¢ao,
II-servidores pdblicos, seu  regimejuridico,  provimento de cargos, estabilidade, aposentadona e vencimentos;
In-cria€ao, estrutura¢ao e atribui¢6es das Secretarias ou departamentos equivalentes e 6rgaos da Admlnistracao  Pdblica;

IV-materia or€amentana, e a que autorize a abertura de cr6ditos ou conceda auxilios, premios e subvenc6es;
V -concess6es e servi¢os pdblicos.

Paragrafo   Onico  I  Nao  sera  admitido  aumento  da  despesa  prevista  nos  projetos  de  iniciativa  exclusiva  do   Prefeito  Muni`cipal,

ressalvado  o  disposto  no  inciso IV,  primeira  parte.

2 Artigo 94,  § 2° i da competencia exclusiva do  Prefeito a iniciativa dos projetos de lei que:

I -   disponham sobre mat6ria financeira;

11  -disponham  sobre  a  cria¢ao,  transforma€6o  ou  extin€ao  de  cargos,  func6es  ou  empregos  pdblicos  na  Administracao  Direta  e
lndireta  ou  fixacao  de sue  remiineracac7;

in -  disponham  sobre servidores  pdblicos,  seu  regime juridico,  provimento de  cargos,  estabilidade,  apasentadoria  e vencimentos,
ressalvados os casos de competencia  privativa da Camara;
IV   -    disponham   sabre   cnacao,   estrutura€ao   e   atribui¢6es   das   Secretarias   ou    Departamentos   equivalentes   e   6rgaos   da

3d_i::;S:rnah¢:::::|':aLat6riaorcament5r,aeaqueautorizaaaberturadecr6ditosouconcedjaux"lo"remlosesubvenc6es
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3.        Para   aprova¢ao,   devemos   lembrar  que   se  faz   necessario

dois  turnos   de   discuss6es  e  vota¢6es,   necessitando,   para   sua  aprova€ao,   do  voto

favoravel da maioria absoluta dos membros da Camara.

4.        Este 6 o  parecer,  opinativo e naovinculante.

Jacarei, 23 de setembro de 2022

`,     .:        ,`        `               .,`              tl`,-\          .

OAB/SP N° 250.244

Acolho o parecer, par seus pr6prios fundamentos.

'wizERXEUBACCAOMA

-4|ulo-DIRFTohv@o
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