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Processo Nº: 713/2020  
Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL 
Assunto: MENSAGEM 047/2020 
 
 

RELATÓRIO 
 
 Trata-se de proposição legislativa, de origem do Poder Executivo Municipal, 
cujo mérito “Autoriza a redução do imposto de transmissão  de bens imóveis, 
matrículas nº 1.153 e 6.94 ao grupo K1, nos termos da Lei Complementar nº 2, 
de 11 de dezembro de 2017. 

 
           Em atenção às medidas adotadas pela administração para enfrentamento da 
crise pandêmica COVID-19, (arts. 2º e 3º da Ordem de Serviço nº 004/2020), o 
expediente tramita exclusivamente em formato digital. Constam dos autos virtuais os 
seguintes documentos em anexo: 

 
 

Em anexo: 
Documento 001 solicitação via email 
Documento 002 mensagem 
Documento 003 impacto financeiro 

 
PARECER 

 
 O projeto, como aludido por ocasião da mensagem justificativa, busca alterar 

situações inerentes à disciplina tributária Municipal, o que faz sob fundamento de ter 

o presente projeto de lei obedecido o que dispõe a Lei Complementar nº 02/2017, 

com a apresentação e Estudo de Técnicos, Comissão de Avaliação de Incentivos 

Fiscais, Auditores Tributários Municipais, com a apresentação e parecer prévio 

emitido pela Diretoria de Arrecadação Tributária, juntamente com a Secretaria 

Municipal da Fazenda. 

 

 No aspecto fiscal, que diz respeito ao cumprimento dos requisitos da lei de 

regência (LC 101/2000) que vão fundamentar a emissão de juízo valorativo sobre a 

adequação orçamentária da proposta, observamos que o projeto vem acompanhado 

do respectivo estudo de impacto financeiro.  

 

 

Ademais, no que tange à competência para apresentação do referido projeto 

de Lei, temos que está de acordo, sendo que compete também ao Poder Executivo 
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a proposição de Leis Municipais concernentes à incentivos fiscais em âmbito 

municipal. 

 

Quanto ao aspecto discricionário do presente Projeto de Lei do Poder 

Executivo, compete às comissões permanentes à sua avaliação quanto à viabilidade 

de prosseguimento ante às justificativas apresentadas pelo Executivo. 

 

Por derradeiro anotamos que, anteriormente à deliberação pelo plenário da nobre 

Casa Legislativa, deve haver manifestação das seguintes comissões permanentes: 

 

a) Legislação e Justiça, por ser condição de tramitação do processo legislativo 

para todas as proposições em geral: 

Art. 76- Compete à Comissão de Legislação e 
Justiça manifestar-se sobre todos os assuntos nos 
aspectos constitucional, redacional e legal e, 
quando já aprovados pelo Plenário, analisá-los sob 
os aspectos lógico e gramatical, de modo a 
adequar ao bom vernáculo o texto das proposições. 
§ 1º- Salvo expressa disposição em contrário 
deste Regimento, é obrigatória a audiência da 
Comissão de Legislação e Justiça em todos os 
projetos de lei e determinadas matérias que 
tramitarem pela Câmara. 

 

b) Comissão de Finanças e Orçamento, por competência específica, eis que a 

proposição envolve matéria tributária. 

Art. 77- Compete à Comissão de Finanças e 
Orçamento opinar obrigatoriamente sobre todas as 
matérias de caráter financeiro, e especialmente 
quando for o caso de: 
 
(...) 
 
IV - proposições referentes a matérias 
tributárias; abertura de créditos; empréstimos 
públicos e as que, direta ou indiretamente, 
alterem a despesa ou a receita do Município, 
acarretem responsabilidades ao Erário Municipal 
ou interessem ao crédito e ao Patrimônio Público 
Municipal; 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Com as informações pertinentes encaminhamos o processo legislativo à sua 

tramitação regimental. Com a aprovação do presente, remeta-se à Diretoria 

Legislativa para as providências de praxe e conclusão às comissões competentes. 

 
 

Parecer exarado em 14 de Dezembro de 2020. 
 
 

João Roberto da Fonseca Junior 
Procurador Chefe 

OAB/RS 69.257 


