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COMISSÃO PERMANENTE DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E REDAÇÃO.

% «PARECER Nºçf,Ãfª REF.: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº
83/2019 E EMENDAS

AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL

ASSUNTO: REVOGA A LEI COMPLEMENTAR Nº 1790, DE 27 DE DEZEMBRO
DE 2004 E SUAS ALTERAÇOES E REINSTITUI A TAXA DE COLETA,
TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO ETNAL DE RESÍDUOS DE
SERVIÇOS DA SAÚDE.

O Projeto de Lei Complementar em questão, dalavra do Chefe do Poder Executivo, tem por objetivo revogar aLei Complementar nº 1790, de 27 de dezembro de 2004 e suasalterações e reinstituir a taxa de coleta, transporte,tratamento e destinação final de resíduos de serviços dasaúde.

Compulsando o aspecto formal da proposituraanalisada, verifica—se que é pertinente a Projeto de LeiComplementar, conforme dispõe artigo 35, inciso VIII da LeiOrgânica Municipal.
A respeito da iniciativa, convenientetranscrever o que dispõe o artigo 38 da Lei Orgânica Municipalde Ribeirão Preto:
"Art. 38 — A iniciativa dos projetos de leicabe a qualquer Vereador, à Mesa e a qualquerComissão da Câmara, ao Prefeito e aos cidadãos,observado o disposto nesta Lei Orgânica.”(g-n.)

Portanto, iniciativa regular.
ºportuno esclarecer que resíduo de serviço desaúde é todo O resíduo que apresenta risco potencial a saúdepública e ao meio ambiente, devido as suas características
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químicas ou a presença de agentes biológicos gerados nos
estabelecimentos prestadores de serviços de saúde.

Como se nota, é de extrema relevância a
prestação do serviço de coleta, transporte, tratamento e
destinação final de resíduos de serviços da saúde. Todavia,
para que tal serviço seja efetivado é necessária a instituição
da taxa, que são espécies de tributos e têm como fato gerador
a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público
específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto a
sua disposição. Portanto, verificafse que o tributo que se
enquadra no caso em tela é, de fato, a taxa.

Conforme consta da justificativa, o Projeto de
Lei Complementar modifica toda a sistemática de lançamento da
Taxa de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final de
Resíduos de Serviços de Saúde, adequando a nova metodologia de
coleta dos citados residuos junto aos pontos geradores.

A justificativa salienta ainda, que as coletas
dos resíduos serão efetuadas e devidamente pesadas diante do
representante do ponto gerador e que, tal medida permite que a
taxação do serviço passe a ser calculada por quilograma de
resíduo efetivamente coletado, dando transparência e segurança
na apuração da base de calculo do tributo, possibilitando ao
contribuinte maior segurança e controle das informações sobre
a geração dos resíduos e afastando as inúmeras reclamações
administrativas contra o lançamento da TRSS feita na forma
atual.

No que diz respeito a competência para
legislar sobre a matéria objeto desta Propositura, o artigo
30, III, da Constituição Federal dispõe que aos Municípios
compete instituir e arrecadar os tributos de sua competência,
dentre os quais as taxas em razão do exercício do poder de
policia ou pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços
públicos especificos e divisíveis, prestados ao contribuinte
ou postos a sua disposição, conforme artigo 145, II, da Carta
Politica e artigo 77 do Código Tributário Nacional.

Aliado a isso, o artigo 133, inciso V da Lei
Orgânica Municipal disciplina:

“Art. 133 , Compete ao Município instituir os
seguintes tributos:
V — taxas:” (G.N.)

Por derradeiro, importante observar que, ao
adequar à nova metodologia de coleta dos citados residuos
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junto aos pontos geradores, o Projeto de Lei em questão busca
dar efetividade aos Princípios da Transparência e de
Eficiência

Merece, nestes termos, prosperar a presente
propositura do Prefeito Municipal, Visto que a materia tratada
e a forma legislativa utilizada estão enx consonância com a
exigência legal, constitucional, justiça e redação.

Desta maneira, em face do acima exposto, nosso
PARECER e FAVORAVEL a aprovação da presente propositura.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2019.
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