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COMISSÃOPERMANENTEDE FINANÇAS,
ORÇAMENTO,FISCALIZACAOE CONTROLE.

PARECERNº QO &

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 83/19 » PREFEITO MUNICIPAL -REVOGAA LEI COMPLEMENTARNº 1790, DE 27 DE DEZEMBRODE 2004E SUASALTERAÇÓESE REINSTITUIA TAXA DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DASAÚDE.

A propositura em apreciação nesta Comissão, de iniciativa do
proponente da matéria especificado acima, visa atingir o objeto proposto e tratado pelaementa do projeto,

Esta Comissão Permanente de Finanças, Orçamento,Fiscalização e Controle, no âmbito de suas atribuições estabelecidas no artigo doRegimento Interno analisou a materia, bem como a justificativa apresentada pelamunicipalidade, que juntou a documentação necessária,

Constam—se que o Projeto de Lei Complementarsupramencionado tem por objetivo reinstituir a Taxa de Coleta, Transporte e Tratamentoe Destinação Final de Residuos de Serviços de Saúde. O projeto revoga a Lei anterior,que taxava o mesmo objeto e regrava o assunto.

A obediência ao principio da anterioridade, notadamenteaquele que impede a criação e/ou majoração de tributos no mesmo exercicio Fiscalencontra respaldo no projeto. Contudo, a redação do 5 3.“ do art. S.“, tal qual está, abre apossibilidade de cobrança pela taxa minima nos casos em que o contribuinte não venhaa utilizar efetivamente o serviço.

Essa possibilidade, que traria uma taxação sem a utilização doserviço foi corrigida pela emenda modificativa ao projeto n.º 01, de autoria do VereadorRenato Zucoloto, visando a proteção do contribuinte neste aspecto. Assim o projeto seencontra adequado, ressaltando a necessidade de aprovação da mencionada emenda.

A emenda n.º 02, de autoria do mesmo vereador, garante queaqueles contribuintes que estejam com a exigibilidade do crédito tributário suspensa nãovenham a ter o corte na prestação do serviço, notadamente pelo direito a certidão deregularidade fiscal.
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Nos aspectos supra referidos, o mérito do projeto em questão
foi acolhido pela Comissão, a qual, após ;_; análise e discussão da propositura opina
FAVORAVELMENT E à sua APROVACAO pelo Egrégio Plenário.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2019,
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