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RELATÓRIO 
 
 Versa o expediente sobre projeto de lei, de origem do Poder Executivo 
Municipal, apresentado através da Mensagem nº 48, de 18 de dezembro de 
2020, cujo mérito autoriza a “redução do Imposto de Transmissão de Bens 
Imóveis – ‘Inter Vivos’ Grupo K1, conforme Lei Complementar nº2, 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:  
 
001 solicitação via email (pdf, 1 página); 
002 mensagem (pdf, 12 páginas); 
003 convocação (pdf, 1 página); 
 
 
PARECER 
 

A repartição de competências tributárias, na forma prevista pela 

CF/88, possibilita aos entes federativos que adotem, no âmbito de sua 

própria esfera de atuação, medidas de desoneração fiscal visando promover 

justiça tributária através de mecanismos como descontos e isenções a 

contribuintes que se encontrem em determinadas condições. 

 

 

A respeito do incentivo fiscal, o ato em si fica sujeito à observância das 

regras constitucionais da isonomia, da capacidade contributiva, aos 

postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e condicionado à 

edição de lei específica. In verbis: 
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Art. 150. (omissis) 
(….) 
§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de 
base de cálculo, concessão de crédito 
presumido, anistia ou remissão, relativos a 
impostos, taxas ou contribuições, só poderá 
ser concedido mediante lei específica, federal, 
estadual ou municipal, que regule 
exclusivamente as matérias acima 
enumeradas ou o correspondente tributo ou 
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 
155, § 2.º, XII, g. 

 
 

Seguindo a mesma orientação, o Código Tributário Nacional 

estabelece que os incentivos fiscais em geral, e especificamente os oriundos 

de reduções de alíquota, somente podem ser criados por meio de lei que 

especifique as condições e requisitos de maneira expressa para cada caso. 

Dispõe o CTN: 

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 
(...) 
II - a majoração de tributos, ou sua redução, 
ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 
57 e 65; 
(...) 
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua 
base de cálculo, ressalvado o disposto nos 
artigos 21, 26, 39, 57 e 65; 

 

 

 

 

 No que se refere à observância dos requisitos da Lei de 

Responsabilidade Fiscal1, verificamos que a proposição conta com ampla 

 
1 Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra 
renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no 
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de 
diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:  
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avaliação dos setores técnicos tributários do Poder Executivo atestando que 

a eventual redução de até 50% da alíquota respeita os limites legais da 

espécie (doc.002, p.07), bem como consta estimativa de impacto financeiro 

demonstrando os efeitos da medida proposta na receita corrente líquida 

(doc.002, p.12); 

 

 Por derradeiro, anotamos que a deliberação pelo plenário da nobre 

Casa Legislativa deve ser precedida da 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. 
 

 
I- demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei 
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no 
anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias; 
 
II estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do 
aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração 
ou criação de tributo ou contribuição. 
 
§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção 
em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução 
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento 
diferenciado. 
 
§ 2o Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo 
decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as 
medidas referidas no mencionado inciso. 
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b) COMISSÂO 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; 

 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em conformidade com os fundamentos normativos jurisprudenciais 

apresentados acima, encaminhamos o expediente ao prosseguimento. À 

conclusão superior, e com aprovação, encaminhem-se os autos à Diretoria 

Legislativa para as devidas diligências. 

 

Parecer exarado em 22 de dezembro de 2020 
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