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COMISSÃOPERMANENTEDE
”LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇAO.

— «?
PARECER Nº 4 «"/m”,

PROJETO DE LEI Nº 273/18; ALESSANDROA MARACA - DISPOE SOBRE AIMPRESSÃO DE INFORMAÇOES NOS CARNES DE PAGAMENTO DO IPTUSOBRE O DIREITO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO, CONFORME ESPECIFICA.

A propositura em apreciação, de iniciativa do nobreVereador, nos termos dos artigos 38 da Lei Orgânica do Município, que dispõe:“A iniciativa dos projetos de lei cabe a qualquer Vereador, à Mesa e a qualquerComissão da Câmara, ao Prefeito e aos cidadãos, observado o disposto nesta LeiOrgânica”. Portanto, merece ser aprovada por esta Comissão.

Esta Comissão Permanente de Legislação, Justiça 'eRedação, no âmbito de suas atribuições estabelecidas no artigo 72, e seguintes doRegimento Interno (Resolução n. 174/2015) e artigo 31 êZº, da Lei Orgânica doMunicípio analisou a matéria sob o aspecto da constitucionalidade e legalidadebem como em relação às responsabilidades que serão acarretadas ao ErárioMunicipal.

De acordo com jurisprudência do Egrégio Tribunal deJustiça do Estado de São Paulo, sobre o assunto na ADI nº 2175964-] 7.2016. 8.26. 0000:

Ação direta de inconsãtucionalidadé; Lei 13.775,deal de maio(192016, do Município de Ribeirão Preto, que dispõe sobre ,a inclusão da'enmcíado"“ecºnomia água, evite o desperdício” nas contas de água e esgoto empªdas peloDAERP Legislação oriunda de iniciativa parlamentar Inc
__ acto Hãººcorrência. Matéria cuja iniciªtiva não é__reseWada as=Gàeferdé ' * Ex " _º, Nãointervenção nas atividades da Adminísaação municipal EntendimeátafhãC, Órgãoªsma. Ação improcedente,

O Projeto está adequado com a LOM (art. 8ª, “a”, I), nãose verificando óbice na iniciativa do nobre vereador, e quanto às demais questõesseu teor encontra-se dentro das normas legais pertinentes. Após análise ediscussão da propositura, nos termos do Regimento Interno, opina pela
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APROVAÇÃO da presente PROPOSITURA aguardando sua votação peloEgrégio Plenário.

Sala das Comissões, 03 de dezembro de 2018.
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