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PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 
Parecer: 23/2019    Autor: Poder Executivo 
Matéria: PLE 021/2019   Conclusão: Favorável 
Relator: Ver. José Valdir Vivian 
Data: 16 de setembro de 2019 
Ementa: Institui o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS-MUNICIPAL/TIRADENTES DO 
SUL/RS), concedendo prazos para o parcelamento dos créditos tributários, concede 
anistia de multas, juros e correção monetária e dá outras providências. 
 
RELATÓRIO: 
I. O Projeto de Lei em análise é de autoria do Poder Executivo Municipal e tem 
como objetivo conceder a anistia de multas e juros e isenção de correção monetária, 
decorrentes do não pagamento, no prazo legal, de tributos vencidos até o dia 31 (trinta 
e um) de dezembro de 2018 (dois mil e dezoito), abrangendo as parcelas não prescritas 
do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), a ISSQN (Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza), Contribuição de Melhoria, Alvará e Outros, inscritos ou não em 
dívida ativa, ajuizadas e a ajuizar, instituindo o REFIS – MUNICIPAL e concedendo anistia, 
para incrementar a arrecadação. 
 
II. A orientação técnica e o parecer jurídico, entenderam pela viabilidade jurídica 
do Projeto de Lei, desde que preenchidos alguns requisitos. 
 
VOTO DO RELATOR: 
III. A matéria de que trata o projeto de lei é de interesse local, atendendo desta 
forma o que determina o art.30, I da Constituição Federal. 
 
IV. Destaca-se que é possível o Município legislar sobre a concessão de benefícios 
fiscais em relação aos tributos de sua competência, porém o Projeto de Lei deve atender 
as determinações impostas pela legislação. 
 

V. No que diz respeito a técnica redacional, sugere-se a adequação da ementa para 
correção do nome do município, onde consta (REFIS –MUNICIPAL/TIRADENTS DO 
SUL/RS) deverá constar: (REFIS –MUNICIPAL/TIRADENTES DO SUL/RS). 

ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 
VI. Esta Relatoria, considerando a argumentação apresentada neste voto, 
encaminha sua conclusão favorável à tramitação do projeto de lei nº 021/2019, de 
autoria do poder Executivo. 

VII. Assim, os vereadores da Comissão de Justiça e Redação, Presidente: José Valdir 
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Vivian, Vice: Paulo Schweig, Membro: Marcia Muller Pedrolo, examinando o projeto de 
Lei nº 021/2019 opinam pelo parecer favorável nos termos do Relator. 

É o voto! 
Sala das Comissões, em 07 de outubro de 2019. 

Relator designado:   ________________________ 

Membros: _______________________         ________________________   
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PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
Parecer: 23/2019    Autor: Poder Executivo 
Matéria: PLE 021/2019   Conclusão: Favorável 
Relator: Ver. Marlise Rosane Traesel 
Data: 16 de setembro de 2019 
Ementa: Institui o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS-MUNICIPAL/TIRADENTES DO 
SUL/RS), concedendo prazos para o parcelamento dos créditos tributários, concede 
anistia de multas, juros e correção monetária e dá outras providências. 
 
RELATÓRIO: 

I. O projeto de lei nº 021/2019, de autoria do Poder Executivo, foi analisado pela 
Comissão de Constituição e Justiça que, pelo parecer nº23/2018, concluiu ser favorável 
à tramitação da matéria, considerando que a mesma atende aos preceitos 
constitucionais de competência e de conteúdo. 

II. Ao tratar das obrigações a serem atendidas pelo poder público municipal, o 
projeto de lei gera despesas ao erário, razão pela qual é colocado à apreciação desta 
Comissão, para exame da sua compatibilidade. 

VOTO DO RELATOR: 

III. Para viabilidade do Projeto de Lei necessária a observação dos artigos 165, §2º 
da Constituição Federal e das diretrizes implantadas pela Lei Complementar nº 101, de 
04 de maio de 2000 em seu artigo 14. 

IV. Assim, tendo em vista que após solicitação da Comissão o Executivo apresentou 
todas as comprovações e adequações necessárias, viável o presente Projeto. 

ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 
V. Assim, esta Relatoria, considerando os estudos realizados nas áreas 
orçamentária e financeira, encaminha seu voto favoravelmente à tramitação do projeto 
de lei nº 021/2019, de autoria do poder Executivo. 
 
VI. Assim, os vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento, Presidente: Marlise 
Rosane Traesel, Vice: Ricardo José Hartmann, Membro: Valdir de Almeida Bueno, 
examinando o projeto de Lei nº 021/2019 opinam pelo parecer favorável nos termos do 
Relator. 

É o voto! 
Sala das Comissões, em 07 de outubro de 2019. 

Relator designado:   ________________________ 

Membros: _______________________         ________________________   


