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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, REDAÇÃO E DIREITOS 

HUMANOS. 

PARECER N.º                  /2019. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º01/2019. 

OBJETO: ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR N./ 75, DE 29 DE 

DEZEMBRO DE 2017 QUE “DISPÕE SOBRE O SISTEMA TRIBUTÁRIO DO 

MUNICÍPIO DE UNAÍ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

AUTOR: PREFEITO JOSÉ GOMES BRANQUINHO. 

RELATOR: VEREADOR SILAS PROFESSOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Relatório 

 

 

 

De iniciativa do Prefeito Municipal, Sr. José Gomes Branquinho, o Projeto de Lei 

Complementar n° 01/2019 busca alterar Código Tributário da Prefeitura Municipal de Unaí. 

Considerando que ocorreu a distribuição de proposição Projeto de Lei Complementar 

n°1/2019 para emissão de parecer nos termos e prazos regimentais dentro do prazo do 

relator, passa-se a análise da matéria.  

Na 5ª reunião ordinária da Comissão de Justiça, foi aprovada requerimento de 

diligência no sentido de oficiar o Prefeito Municipal solicitando informações para instrução 

de matéria. O Ofício n.°7/SACOM com o pedido de informações foi protocolizado na 

Prefeitura sob o n.º 04373/2019. Em resposta o Prefeito encaminhou Ofício n.º 

66/2019/Gabin.  

 

 

 

É o relatório. 
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2 –Fundamentação 

 

 

 

 

A análise desta Comissão se restringe ao disposto no regimento interno desta Casa na 

alínea “a” e “g”, do inciso I, do artigo 102, conforme abaixo descrito: 

 

 

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

compreendida em sua denominação, incumbindo, especificamente: 

 

I - à Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação e Direitos 

Humanos: 

 

a) manifestar-se sobre os aspectos constitucional, legal, jurídico e 

regimental de projetos, emendas, substitutivos e requerimentos sujeitos à 

apreciação da Câmara; 

 

g) admissibilidade de proposições. 

 
 

 

Inicialmente é de se dizer que projetos de lei que versem sobre a matéria são de 

iniciativa do Prefeito (art. 96, da Lei Orgânica Municipal), daí porque legítima se torna a 

propositura da matéria.  

 

 

2.1 Da mensagem n.º201 , de 28 de janeiro de 2019 

 

 

O Prefeito encaminhou justificativa com o fim de melhor subsidiar o envio da 

proposição n. 01/2019 à Câmara Municipal. Deste feito afirma, entre outras questões, que:  

 

 “Conforme solicitação do Secretário Municipal da Fazenda e 

Planejamento, Sr. Nilton Garcia da Silva, os anexos III e VII da Lei Complementar 

nº 75, de 29 de Dezembro de 2017, constou erro de cálculos e digitação.  

 

O artigo 198 da Lei Complementar nº 75/2017, estabelece que a taxa 

de fiscalização para localização e funcionamento é devida de acordo com a 

Tabela do Anexo III, devendo ser lançada e arrecadada nos prazos e datas 

fixados no aviso do Lançamento. Ocorre, que, no momento do lançamento 

verificou-se que devido erro material, conforme disposto no item 3 desta 

mensagem, os valores ficaram muito acima dos praticados no ano passado 
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(quando ainda estava em vigor o Código Tributário anterior, Lei 

Complementar nº 022/94), havendo uma completa discrepância. Razão pela 

qual, faz-se necessário a correção na Lei. Ressalte-se que o correto seria 

0,048 e 0,039 e constou 0,071 e 0,050, respectivamente, portanto, com a 

alteração haverá a redução do valor.  

 

Com relação à Correção do anexo VII da Lei Complementar nº 

75/2017, o erro ocorreu quando da transformação em Unidade Fiscal do 

Município de Unaí – UFMU. O correto seria 1,104 e constou na Lei 0,104. 

Este anexo refere-se a Taxa de Fiscalização de Higiene e Saúde, disposta no 

artigo 221 da referida Lei Complementar”. 

 

 

 

2.2 Do Ofício n.º 7/SACOM - diligência ao Poder Executivo 

 

 

A partir da orientação do jurídico da casa, este relator requereu diligência que foi 

devidamente aprovada, uma vez que há a estipulação do artigo 14 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal e principalmente do artigo 150 da Constituição Federal. A 

orientação repassada a este relator foi no sentido de respeitar o que estipula o ordenamento 

jurídico.  

 

1 – A redução das alíquotas presentes no item 2 do Anexo III da Lei Complementar 

n.º 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 nº 2.159, de 
2001)                 (Vide Lei nº 10.276, de 2001) 

        I - 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. 

        § 1
o
 A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, 

concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2159-70.htm#art9%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2159-70.htm#art9%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10276.htm#art1%C2%A77
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de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros 
benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. 

        § 2
o
 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 benefício 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.º 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 nº 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 nº 42, de 19.12.2003) 

 

 

Em resposta ao Ofício 7/SACOM, o Prefeito Municipal encaminhou o Ofício n.º 

66/2019/Gabin constando que:  

 

“O Oficio se refere ao questionamento (diligência) por parte da Comissão de Constituição, 

Legislação, Justiça, Redação e Direitos Humanos, uma vez que o Projeto de Lei Complementar n° 

01/2019, altera dispositivos da Lei Complementar n° 75 de 29 de dezembro de 2017, que "Dispõe 

sobre o Sistema Tributário do Município de Unaí e dá outras providencias". O Projeto de Lei 

01/2019 na verdade faz duas correções no Anexo III e uma no anexo VII da Lei Complementar n° 

75/2017 - Tabela para Cobrança da Taxa de Licença e Fiscalização de Localização, Instalação e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art2%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
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Funcionamento - Alvará de Funcionamento e Tabela de Alvará Sanitário, respectivamente. Item 1 

da diligência Cabe esclarecer que com relação ao item 2 do Anexo III, não está havendo redução 

das alíquotas, uma vez que se fez constar valor indevido na referida tabela. O novo código 

tributário buscou-se a fazer justiça fiscal, sendo que na tabela anexa ao código anterior, os 

pequenos pagavam muito e os grandes pagavam pouco. Vejamos a tabela abaixo do código antigo: 

Estabelecimentos comerciais, escritórios, lojas, prestadores de serviços em geral e atividades 

similares, por metro quadrado de área efetivamente utilizada: Até 50 m2 R$ 3,25 De 51 a 100 m2 

R$ 2,47 De 101 a 200 m2 R$ 1,95De 201 a 400 m2 R$ 1,42 4 - De 401 a 800 m2 R$ 0,98 De 801 a 

1500 m2 R$ 0,61 De 1501 a 3000 m2 R$ 0,44 Acima de 3000 m2 R$ 0,33.  

Veja que na tabela quanto maior o empreendimento, menos se pagava por metro 

quadrado. Inclusive as empresas acima de 3.000 m2 pagavam apenas 10% dos pequenos 

empreendimentos.  

Ao elaborar a proposta do novo código, buscou-se um valor médio onde a grande maioria 

das empresas (até 2.999 m2) pagariam um valor igual e depois uma pequena redução para as 

empresas até 9.999 m2 e novamente um pequena redução para as maiores com 10.000 m2. E 

mesmo esta pequena redução, para as empresas com mais de 3.000 m2, estas estariam pagando 

valor bem mais significativo.  

Durante a discussão dos preços por metro quadrado a intenção foi de constar o valor de R$ 

2,21, correspondentes a 0,048 da UFMU* para as empresas com até 2.999 m2 e R$ 1,79, 

correspondentes a 0,039 da UFMU para as empresas entre 3.000 e 9.999 m2. Veja que o valor de 

R$ 2,21 corresponde a justamente a média do valor constante entre as empresas com 51 m2 a 200 

m2. A intenção da lei foi de beneficiar os pequenos até 100 m2 e consequentemente os acima de 

101 m2 acabariam pagando um valor mais justo para com os pequenos.  

Acontece que entre várias versões de estudos, por um lapso, acabou indo para a Câmara 

para aprovação uma versão errônea, onde constou 0,071 UFMU e 0,050 UFMU o que corresponde 

a R$ 3,27 e R$ 2,30 respectivamente, o que não reflete ao que foi proposto. Veja que se assim 

ficasse, todos os contribuintes desde o pequeno ao grande teriam um acréscimo no valor. O fato de 

na lei constar o valor em UFMU, contribuiu para o equívoco e acabou que o projeto de lei foi 

aprovado com o erro, constando imóveis até 2.999 m2 o valor de 0,071 UFMU e imóveis entre 

3.000 a 9.999 m2 o valor de 0,050 UFMU.  

Sendo assim, se faz necessário a correção do código e não há que se falar em renúncia de 

receita, uma vez que mesmo corrigindo o código e comparando com o que era aplicado, todas as 

empresas acima de 101 m2 tiveram o valor por metro quadrado corrigido para mais de uma forma 
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significativa, sendo que na realidade houve um acréscimo de receita. Repito, todas as presas com 

mais de 100 m2 tiveram o seu alvará corrigido para mais. 

Se permanecer o erro (R$ 3,27 e R$ 2,30) ai sim, estaremos corrigindo inclusive as 

pequenas empresas (menores de 100 m2) o que não foi a intenção da lei. Intenção foi de beneficiar 

os pequenos, que na vigência do código antigo, sempre pagaram mais que os grandes.  

Item 2 da diligência  

A diligência questiona o aumento da alíquota tributária. Aqui não há o que se falar em 

aumento de alíquota, pois o que ocorreu foi apenas um erro material de digitação. A questão se 

refere ao item B3 do Anexo VII da Lei Complementar n° 75/2017 que trata de um item da tabela de 

Taxa de Alvará Sanitário, mais precisamente dos "Estabelecimentos Comerciais - B3 - Açougue e 

Casas de Carnes, Casa de Laticínios e Embutidos, Confeitarias, Cozinhas de Clubes, Hotéis, Pensões, 

Creches e Similares; Cozinhas de Industrias, Depósitos de Produtos Perecíveis, Lanchonetes e 

Similares, Padarias, Restaurante, Churrascarias, Pizzarias e Similares, Supermercados, Sorveterias, 

Depósitos de Bebidas" onde no código antigo o valor correspondia a R$ 50,77, valor este anual e 

independente do tamanho físico. Como novo código, não houve a intenção em alterar este valor 

nem para mais, nem para menos e deveria ter constado na Lei Complementar n° 75/2017 o valor 

de 1,104 UFMU o que corresponde a exatamente R$ 50,77. Veja que realmente foi um erro de 

digitação ao constar 0,104 na lei. Até porque o valor de R$ 4,78 (resultado de 0,104 da uFmu) por 

alvará sanitário, não é viável economicamente ao município, uma vez que o custo dele ultrapassa o 

valor que constou erroneamente na lei. 

 Sendo assim a correção na Lei 75/2017 através do Projeto de Lei Complementar 01/2019, 

conforme demonstrado acima, não está fazendo renúncia de receita e nem tão pouco aumento de 

tributo, apenas corrigindo erros materiais”. 

 

Diante do que foi respondido, este relator mesmo assim possui o entendimento de 

que a diligência respondeu aos questionamentos levantados para ser favorável ao projeto de 

lei complementar, apesar de o jurídico da casa alertar para o previsto no artigo 150 da 

Constituição Federal.   

 

 

2.3 Do Encaminhamento às Comissões Pertinentes 
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Quanto ao mérito da proposição epigrafada, sugere que o mesmo seja analisado pelas 

Comissões competentes, quais sejam: as Comissões de Finanças, Tributação, Orçamento e 

Tomada de Contas. 

E, ainda, uma vez concluído para apreciação plenária, caso seja aprovado, retorne à 

Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação e Direitos Humanos para o fim do 

disposto no artigo 275 do Regimento Interno desta Casa forma à matéria, a fim de que seja 

aprovada segundo a técnica legislativa para correção de eventuais erros de linguagem, 

defeitos ou erros materiais. 

 

Sem mais alterações, passa-se à conclusão. 

 

3 - Conclusão: 

 

 

 

Em face do exposto, opino, salvo melhor juízo, pela aprovação do Projeto de Lei 

Complementar nº 01/2019.  

 

Plenário Vereador Geraldo Melgaço de Abreu, 15 de abril de 2019; 75º da Instalação 

do Município. 

 

VEREADOR SILAS PROFESSOR 

Relator Designado 

 

 

 


