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Senhor Prefeito, 

Informo-lhe que o Projeto de Lei Compleme ar n.° 1/ 019, de a autoria, que 
altera dispositivos da Lei Complementar n.° 75, de 29 de deze bro de 2 i 17 que 'Dispõe sobre o 
Sistema Tributário do Município de Unaí e dá outras providênt as" foi con 	'm diligência nesta 
Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redáçãs e Direitos Fuma rs para que Vossa 
Excelência encaminhe, no prazo máximo de quinze dias, seguintes infor 	s. 

1 — A redução das alíquotas presentes no item 2 do Anexo III da Lei 
Complementar n.° 75, de 29 de dezembro de 2017 não deveriam seguir o que estipula o artigo 14 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal? Ou seja, o projeto em questão não deveria estar instruído com as 
informações constantes do artigo 14? 

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da 
qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro 
no exercício em que 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 n° 2.159, de 
2001) (Vide Lei n° 10.276, de 2001)  

1 - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na 
estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de 
resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias; 

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado 
no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de 
cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição; 

A Sua Excelência o Senhor 
José Gomes Branquinho 
Prefeito Municipal 
Unaí — Minas Gerais  
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§ 1°  A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, 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 que correspondam 
a tratamento diferenciado. 

§ 2°  Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que 
trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o beneficio só entrará em vigor 
quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso. 

2 — O aumento das alíquotas presentes no item do Anexo VII da Lei 
Complementar n.° 75, de 29 de dezembro de 2017 não deveria respeitar o princípio da anterioridade, 
conforme prevê a Constituição Federal? 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em 
situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles 
exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; 

III - cobrar tributos: 

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei 
que os houver instituído ou aumentado; 

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os 
instituiu ou aumentou; (Vide Emenda Constitucional n° 3, de 1993) 

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei 
que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b; (Incluído pela Emenda 
Constitucional n° 42, de 19.12.2003) 
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Atenciosamente, 

VEREADOR PR OR DIEGO 
Vice-presidente da Comissão no ex rcicio da Presidência da Comissão 
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