
 

 

MENSAGEM N.º 79, DE 19 DE JANEIRO DE 2018. 

 

 

 

Encaminha Projeto de Lei que especifica. 

 

 

 

  EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE UNAÍ – ESTADO DE MINAS GERAIS. 

 

1.            Com meus cordiais cumprimentos, encaminho a Vossa Excelência e, por vosso 

intermédio, à deliberação de seus Pares o incluso Projeto de Lei que “Altera dispositivos da Lei 

Complementar nº 75, de 29 de dezembro de 2017 e dá outras providencias”. 

 

2.    A Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 96, inciso V, estabelece a competência 

privativa do Chefe do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo, nos casos previstos neste 

Diploma Legal. 

 

3.   As alterações propostas neste Projeto de Lei são necessárias em virtude de erro 

material nos artigos com proposta de mudança da redação.  

 

4   O artigo 14 da Lei Complementar nº 75 de 29 de dezembro de 2017, falou apenas 

dos créditos tributários inscritos em dívida ativa, tendo sido omisso com relação aos créditos não 

tributários.  

 

5.   Designa-se "Crédito Tributário" a prestação em moeda ou outro valor nela se possa 

exprimir, que o sujeito ativo da obrigação tributária (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) 

tem o direito de exigir do sujeito passivo direto ou indireto (contribuinte, responsável ou 

terceiro).Dispõe o artigo 139 do nosso Código Tributário Nacional que o crédito tributário decorre 

da obrigação principal (pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária) e tem a mesma natureza 

desta. 

6.   Os créditos não tributários são os decorrentes de uma relação jurídica que não tem 

fundo tributário. São exemplos: multas pelo exercício do poder de polícia, as multas de qualquer 

origem ou natureza, como as administrativas, trabalhistas, penais e eleitorais, dos tribunais de Conta 

dos Estados; créditos decorrentes da utilização do patrimônio como os foros, laudêmios, aluguéis ou 

taxas de ocupação; dos créditos decorrentes de sub-rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra 

garantia de contratos em geral ou de outras obrigações, como os créditos rurais; créditos de 

ressarcimento ao erário; créditos de FGTS, entre outros. 

7.   Ao distinguir conceitualmente os créditos tributários e os créditos não tributários, 

nosso intuito é demonstrar a necessidade do Código Tributário do Município de Unaí, ser uma lei 

abrangente, que possibilita a aplicação da norma ao caso in concreto. 

http://www.portaltributario.com.br/obras/ctn.htm


(Fls. 2 da Mensagem nº 79, de 19/01/2018). 

 

 

 

 

 

 

7.  A alteração proposta no artigo 15 da Lei Complementar nº 75 de 29 de dezembro de 

2017, é necessária para dar maior segurança jurídica a aplicação da norma, a forma de parcelamento 

proposta neste artigo, já deveria ter vindo inserida no artigo, sendo desnecessária a edição de uma 

Lei Específica para este fim.  

8.  o Art. 15 A é o § 2º do artigo 15 da Lei Complementar nº 75 de 29 de dezembro de 

2017, tendo sido necessária por uma questão didática a reestruturação do artigo 15 e o 

desmembramento do § 2º do referido artigo que se transformou no artigo 15A.  

 

9.   São essas, senhor Presidente, as razões que nos motivam a submeter à apreciação 

dessa Laboriosa Casa o incluso projeto de lei, na expectativa de que a deliberação seja pela sua 

aprovação em REGIME DE URGÊNCIA, sendo desnecessário enfatizar a importância dos 

nobres edis para sua aprovação. 

 

10.  Sendo o que se apresenta para o momento, despeço-me, reiterando a Vossa 

Excelência e aos demais parlamentares elevados votos de estima, consideração e apreço.  

 

Unaí, 19 de janeiro de 2018; 74º da Instalação do Município. 

 

 

 

 

 

José Gomes Branquinho 

Prefeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Sua Excelência o Senhor 

Vereador OLIMPIO ANTUNES RIBEIRO NETO  

Presidente da Câmara Municipal de Unaí 

Nesta 


