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PARECER NO 1175/2011 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE 
O PROJETO DE LEI NO 83/2010 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Antonio Donato, visa instituir o 
parcelamento dos débitos tributários decorrentes dos lançamentos de IPTU no 
exercício de 2009 oriundos dos processos de regularização previstos nas Leis 
municipais 13.558 e 13.876, que dispõem sobre regularização de edificações. De 
acordo com o art. 1º, os referidos débitos poderão ser parcelados em até 36 parcelas 
mensais, iguais e sucessivas, com taxa de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, de 
acordo com a tabela Price. 

A Douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer 
pela legalidade, com apresentação de substitutivo “a fim de adequar o projeto à 
técnica de elaboração legislativa prevista pela Lei Complementar Federal nº 95/98 e a 
fim de que não incida em inconstitucionalidade, pois o art. 3º viola o princípio 
constitucional da independência e harmonia entre os Poderes ao determinar a prática 
de ato concreto por determinado órgão integrante da estrutura do Poder Executivo, 
bem como a fim de que não incida em ilegalidade por afronta aos dispositivos da Lei 
Complementar Federal nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, já que o art. 1º da 
propositura prevê taxa de juros inferior àquela prevista na Lei nº 10.734/89, que 
dispõe sobre o critério para atualização monetária de débitos para com a Fazenda 
Municipal, e, assim, acarreta a concessão de benefício fiscal”. 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Favorável, portanto é o parecer, nos termos do substitutivo da Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 28/09/2011 
Antonio Carlos Rodrigues – PR – Presidente 
Celso Jatene – PTB – Relator 
Aníbal de Freitas – PSDB 
Atílio Francisco – PRB 
Francisco Chagas – PT 
Marco Aurélio Cunha – DEM 
Ricardo Teixeira – PV 
Roberto Tripoli - PV 
 


