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1. RELATÓRIO 

O Projeto de Lei Complementar n.º 1/2018 é de iniciativa do Prefeito de Unaí, tem 

a finalidade de alterar a Lei Complementar n.º 75, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o 

Sistema Tributário do Município de Unaí e dá outras providências. 

Recebido e publicado no quadro de avisos em 15 de fevereiro de 2018, o projeto 

sob comento foi distribuído à Douta Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação e 

Direitos Humanos. Neste período foi recebido, o Substitutivo n.º 1 ao Projeto de Lei Complementar 

n.º 1/2018. 

O PLC n.º 1/2018 encerrou sua tramitação na supracitada Comissão sem a sua 

manifestação. 

Na sequência, a matéria foi distribuída à Comissão de Finanças, Tributação, 

Orçamento e Tomada de Contas que me designou como relator para exame e parecer nos termos 

regimentais. 

É o relatório. Passa-se a fundamentação. 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

A competência desta comissão de Finanças, Tributação, Orçamento e Tomada de 

Contas, para apreciar a matéria em questão, encontra-se inserida no art. 102, II, “c” e “g”, da 

Resolução n.º 195/1992, que assim dispõe: 

Art. 102. A competência de cada Comissão Permanente decorre da matéria 



compreendida em sua denominação, incumbindo, especificamente: 

(...) 

II - à Comissão de Finanças, Tributação, Orçamento e Tomada de Contas: 

(...) 

c) matéria tributária; 

(...) 

g) aspectos financeiros e orçamentários de quaisquer proposições que importem 

aumento ou diminuição de receita e despesa; 

(...) 

 

Conforme dito no sucinto relatório, a intenção do Senhor Prefeito é de alterar a Lei 

Complementar n.º 75, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Sistema Tributário do 

Município de Unaí e dá outras providências. 

O Projeto de Lei Complementar n.º 1/2018, através de seu Substitutivo n.º 1, altera 

a redação dos artigos 14 e 15 da Lei Complementar n.º 75/2017, acrescenta o artigo 15-A, altera a 

redação do parágrafo 4º do artigo 147 e parágrafos 1º e 8º do artigo 155 e revoga o parágrafo 1º do 

artigo 15. 

As alterações dos artigos 14 e 15 visam modificar o sistema de parcelamento de 

créditos tributários vencidos, inscritos ou não em dívida ativa. E amplia a natureza dos créditos 

para não tributária, visto que a redação atual do Lei Complementar n.º 75/2017, restringia ao 

parcelamento de créditos de natureza tributária. 

Quanto aos créditos vencidos, tributários ou não-tributários, inscritos em dívida 

ativa será permitido parcelamento em até 60 (sessenta) vezes, desde que a parcela não seja inferior 

a R$ 300,00 (trezentos reais) para pessoa jurídica e R$ 100,00 (cem reais) para pessoa física. 

Já em relação aos créditos vencidos, tributários ou não-tributários, não inscritos em 

dívida ativa será permitido parcelamento em até 24 (vinte e quatro) vezes, desde que a parcela não 

seja inferior a R$ 200,00 (duzentos reais) para pessoa jurídica e R$ 70,00 (setenta reais) para pessoa 

física. 

Como os parcelamentos previstos nos artigos 14 e 15 são acrescidos de juros de 1% 

(um por cento), não há de se falar em renúncia de receita, ou seja, não há qualquer impacto de 

natureza financeiro-orçamentária, ou necessidade de cumprir as regras estabelecidas pelo artigo 14 



da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000, que trata das exigências para 

concessão de renúncias fiscais. 

Por fim, os artigos 4º e 5º do PLC n.º 1/2018 visam a correção de erros materiais na 

Lei Complementar n.º 75/2017, a saber: 

 No parágrafo 4º do artigo 147, alterar a referência ao artigo 156 da Constituição 

Federal para o artigo 155; 

 No parágrafo 1º do artigo 155, alterar a referência ao Anexo I da Lei 

Complementar n.º 75/2018, para Anexo II desta Lei; e 

 No parágrafo 8º do artigo 155, alterar a referência ao Anexo II da Lei 

Complementar n.º 75/2018, para Anexo I desta Lei. 

Tais alterações, como dito, resumem-se a correção de erros materiais, não causando 

qualquer impacto de natureza financeiro-orçamentária. 

3. CONCLUSÃO 

Ante o exposto, voto pela aprovação do Projeto de Lei Complementar n.º 1/2018, 

na forma do Substitutivo n.º 1. 

Plenário Vereador Geraldo Melgaço de Abreu, 23 de março de 2018. 

 

 

VEREADOR PROFESSOR DIEGO 

Relator Designado 

  

 


