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COMISSÃO PERMANENTE_DE FINANÇAS,
ORÇAMENTO, FISCALIZACAO, CONTROLE E

TRIBUTARIA.

PARECER Nº Í f ”
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 7312019 - PREFEITO MUNICIPAL , INSTITUI A
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO TRIBUTARIO POR ADOÇÃO DE ACOES
ECOLÓGICAS No MUNICiPIO DE RIBEIRÃO PRETO , IPTU VERDE, CONFORME
ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS,

A presente propositura da lavra do Sr. Prefeito Municipal tem
por objetivo instituir a concessão de benetícia tributária por adoção de ações
ecológicas no Municipio de Ribeirão Preto, denominado IPTU VERDE.

Esta Comissão Permanente de Finanças, Orçamento,
Fiscalização, Controle e Tributária, no âmbito de suas atribuições estabelecidas no
artigo 73 do Regimento Interno (Resolução nº 174/15) analisou a matéria sob O

aspecto orçamentario bem como em relaçao ao atendimento dos pressupostos
previstos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Cumpre-nos destacar que o objeto do presente Projeto de Lei

Complementar consta do rol de matérias que segundo Regimento Interno Comeral,
deve ser objeto de obrigatória e especial análise por esta Comissão Permanente:

Art. 73 - Compete a Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização.
Controle e Tributária, opinar obrigatoriamente sobre todas as matérias de
caráter financeiro, econômico, orçamentária e de controle externo, e
especialmente quando for o caso de (g.n.):

(..-l

IV - Erogosigões referentes a matérias tributárias. abertura de
créditos, empréstimos públicos e as gue direta ou indiretamente alterem ::

despesa ou a receita do Município acarretem responsabilidade ao erário
municipal ou interessem ao crédito e ao patrimônio público municipal; [gnt

(,..l

Segundo consta na justificativa encaminhada pelo Prefeito
Municipal, O objetivo do Propositura em analise e a “concessão de descontos na IPTU

mediante adoção de medidas de proteção e presen/açao do meio ambiente”, que
inclusive teve seu objeto apreciado por meio de ADIN pelo Tribunal de Justiça, em
proposituras de iniciativa de Vereadores da Casa, com resultado de parcial
procedência.
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Em que pese a importancia do obie'ro tratado e a nobre
intenção manifesta na propositura, no sentido de instituir politica de incentivo as
práticas de preservação ambiental, o projeto versa acerca de instituição de
beneficio fiscal, configurando por consequência renúncia de receita;

Assim sendo, o meio eleito (Projeto de Lei Complementar) para
o quanto pretendido pelo executivo local, vai ao encontro do estabelecido pela
Constituição Federal, em seu artigo 150, 56”, quando prevê que para a concessão
de beneficios como o aro analisado, deve ser feito por meio de lei específica:

“Art. i50. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:

(.,.l
& éº Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de calculo,

concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos,
taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei especítica,
federal. estadual ou municipal, que regule exclusivamente as materias
acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem
prejuízo do disposto no art. i55,ê Zº, XlI, 9. [an.)

(.,.)

No que tange a renúncia de receitas, 0 Constituição Federal
no artigo il3 do ADCT, prevê que as proposituras que versarem sobre tal matéria
(renúncia de receitas), devem ser acompanhadas de estimativa do seu impacto
orçamentário e financeiro:

“Art. ilS. A groºosigõo legislativa gue crie ou altere desgesa
obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa
do seu imeacto orçamentário e tinanceiro." (gn)

Necessario fazer a presente analise também segundo o
disposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC lOi/ZOO), que no artigo 14,
estabelece regras para a concessão de incentivos de natureza tributária, dos quais
decorrarn renúncia de receita tributária:

Art. 14, A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de
natureza tributária do gual decorra renúncia de receita deverá estar
acompanhado de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em gue deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes atender ao
disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das
seguintes condições: (Vide Medida Provisória nº 2.i59, de 2001)
[Vide Lei nº 10.276, de 2001) (g.n.)

i — demonstração pelo proponente de que a renúncia foi
considerado na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art.
i2, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo
próprio da lei de diretrizes orçamentárias:
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mencionado no caput por meio do aumen'o de receita proveniente da
elevação de alíquotas ampliação da base de cálculo muioracõo ou
cria ão de iribulo ou contribui Go. (go)

& io A renúncia compreende anistia, remissão, subsidio, 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 quecorrespondam a tratamento diferenciado.

& 20 Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou beneficio
de que trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II,
o benefício so entrara em vigor quando implementadas as medidas
referidas no mencionado inciso.

lm)

É incontroverso que politicos e ações que visem o preservaçãodo meio ambiente devam ser enaltecidas, a exemplo do proposto no presente
projeto. Contudo, cumpre-nos esclarecer que a Estimativa do impacto orçamentário—
financeiro não fora encaminhado gelo Executivo, nem tampouco informações
acerca das medidas de compensação previstas no inciso li, o que e fundamental,
infringindo, portanto, a prescrição estabelecido na Carta Magna e na Lei de
Responsabilidade Fiscal, conforme supra exposto.

Desta maneira, diante do supra exposto, em especial pela nãoobservância do quanto estabelecido pela Constituição Federal e pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, nosso PARECER é CONTRARIO a sua aprovação.
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Sala das Comissões, e Outfiiarxo de 20i 9.
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