
         

 

 

 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final 

 
 

Matéria: Projeto de Lei nº 09/2022.  

 

 

Objeto: Concede desconto especial no pagamento de IPTU e Taxa 

de Coleta de Lixo de 2022 e dá outras providências. 

 

 

O Projeto de Lei, encaminhado pelo Prefeito Municipal em caráter de 

urgência, solicita autorização legislativa para conceder desconto de 5% (cinco por cento) 

aos contribuintes que efetuarem o pagamento do IPTU – Imposto Predial e Territorial 

Urbano, e Taxa de Coleta de Lixo de 2022, em quota única até 20 de abril de 2022. 

 Preliminarmente, quanto à matéria, cumpre frisar que, conforme estabelece 

o art. 30, inciso III, da Constituição Federal, é de competência do Município legislar sobre 

os tributos municipais, no caso, o IPTU e a taxa de coleta de lixo. À medida que se 

pretende instituir insere-se, efetivamente, na definição de interesse local, uma vez que diz 

respeito ao estrito âmbito do Município de Flores da Cunha, além de referir-se à 

competência constitucional de arrecadar os tributos que cabem ao referido ente federativo, 

entre os quais está o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), objeto do presente 

projeto de lei.  

A iniciativa para o processo legislativo, por sua vez, também está adequada, 

visto que o Projeto de Lei nº 009/2022, propõe a concessão de benefício àqueles que 

fizerem o pagamento do IPTU em parcela única até o dia 20 de abril de 2022, matéria a 

qual é reconhecida a iniciativa concorrente, nos termos do art. 61 da Constituição Federal, 

art. 59 da Constituição Estadual/RS e o art. 46 da Lei Orgânica Municipal.  

No presente caso, o projeto em questão partiu do próprio Poder Executivo, 

que procura, como de praxe, instituir o direito de o contribuinte obter desconto de 5% no 

pagamento de IPTU em quota única, não havendo, pois, qualquer obstáculo constitucional 

à competência e à iniciativa exercidas na proposta.  

Quanto ao conteúdo normativo da proposição, também não há qualquer 

óbice à proposta. Convém lembrar que o desconto pelo pagamento em quota única do 

IPTU caracteriza remissão parcial do crédito tributário, prevista no art. 156, inciso IV, do 

CTN, considerando que o desconto ocorre após o lançamento do crédito tributário. 

Diante do exposto, esta Comissão emite PARECER FAVORÁVEL à 

tramitação do Projeto de Lei nº 09/2022.  

 

 

Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, 19 de janeiro de 2022. 
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