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 OF. GP. Nº 274/2022 – DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO (PL Nº 052/2022); 
 

 PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 045/2022 – DE AUTORIA DA VERª. SÍLVIA DE OLIVEIRA 
ECCEL; 

 
 MOÇÃO DE AGRADECIMENTO; 
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PARECER JURÍDICO 

 

É submetido à análise desta Assessoria Jurídica, o Projeto de Lei nº 

052/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, o qual dispõe sobre a anistia de 

multa e remissão de juros de créditos tributários e não tributários. 

Salienta-se que a Constituição Federal dispõe que os Municípios são entes 

autônomos, competindo-lhe legislar sobre assuntos de interesse local (arts. 18 e 30, 

inciso I).  

Cumpre referir que, compete a Câmara Municipal “legislar sobre tributos de 

competência municipal, autorizar isenções, anistias e remissão de dívida”, conforme 

prevê o art. 29, inciso IV da Lei Orgânica Municipal. 

Observa-se que o art. 85 da Lei Orgânica Municipal estabelece que “a 

concessão de anistia, remissão, isenção, benefícios fiscais, bem como a dilatação de 

prazos para pagamento de tributos só poderá ser feita mediante autorização legislativa”. 

A Constituição Estadual, por sua vez, declara a autonomia política, 

administrativa e financeira dos Municípios (art. 8º). O art. 6º, inciso II, da Lei Orgânica 

Municipal dispõe que, o Município possui competência para prover tudo quanto 

concerne ao interesse local. 

Deve ser observado o art. 9º, VI, da Lei Orgânica, o qual dispõe que “ao 

Município é vedado outorgar isenções e anistias fiscais, ou permitir a remissão da 

dívida, sem interesse público justificado, sob pena de nulidade do ato”. 

Impende enfatizar que a cobrança da dívida ativa constitui requisito de 

responsabilidade da gestão municipal, não podendo os entes públicos deixarem de 
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cumprir as atividades a seu cargo, sob pena de violação do art. 30, III, da Carta da 

República e do art. 11 da LC 101/2000. 

Todavia, não obstante a obrigação legal da norma citada, o Município pode 

adotar programa de recuperação fiscal nos termos do Projeto em exame, desde que em 

respeito à Carta da República (arts. 150, § 6 e 165, §§ 2º e 6º), bem como em harmonia 

ao art. 14, da LC 101/2000. 

O art. 55, da Lei Municipal nº 2.162/2021, dispõe que: 

Art. 55. O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá 
conceder ou ampliar incentivos ou benefícios fiscais de 
natureza tributária ou não tributária com vistas a estimular o 
crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou 
beneficiar contribuintes integrantes de classes menos 
favorecidas, conceder remissão e anistia para estimular a 
cobrança da dívida ativa, devendo esses benefícios ser 
considerados nos cálculos do orçamento da receita. 

§ 1º A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício 
fiscal de natureza tributária ou não tributária, não considerado 
na estimativa da receita orçamentária, dependerá da 
realização do estudo do impacto orçamentário e financeiro e 
somente entrará em vigor se adotadas, conjunta ou 
isoladamente, as seguintes medidas de compensação: 

a) aumento de receita proveniente de elevação de 
alíquota, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação 
de tributo ou contribuição; 

b) cancelamento, durante o período em que vigorar o 
benefício, de despesas em valor equivalente. 

§ 2º Poderá ser considerado como aumento permanente de 
receita, para efeito do disposto neste artigo, o acréscimo que 
for observado na arrecadação dos tributos que são objeto de 
transferência constitucional, com base nos artigos 158 e 159 
da Constituição Federal, em percentual que supere a variação 
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE. 

§ 3º Não se sujeitam às regras do §1º: 
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I - a homologação de pedidos de isenção, remissão ou anistia 
apresentados com base na legislação municipal preexistente; 

II - a concessão de incentivos ou benefícios fiscais de 
natureza tributária ou não tributária cujo impacto seja 
irrelevante, assim considerado o limite de 0,5 (meio) % da 
Receita Corrente Líquida prevista para o exercício de 2022. 

III - os incentivos ou benefícios fiscais de natureza tributária 
ou não tributária concedidos de acordo com as disposições 
do art.65, § 1º, III, da Lei Complementar nº 101/2000. 

Ante o exposto, uma vez atendidas as disposições legais supracitadas, não 

se vislumbra qualquer óbice que possa obstaculizar a regular tramitação do Projeto 

supramencionado. 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

Glorinha (RS), 06 de dezembro de 2022. 

 

Adriano Corrêa Cardoso 
Assessor Jurídico 

OAB/RS 84.949 
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Exmo. Senhor 
DORIVAL DIRCEU MEDINGER 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Glorinha – RS 
 
 

Pedido de Providências nº 045/2022 

 
 

Silvia de Oliveira Eccel, Vereadora do PTB, requer que seja 
submetido à apreciação do Plenário desta Colenda Câmara o presente 
pedido, no sentido de solicitar ao Exmo. Sr. Chefe do Poder Executivo 
Municipal, que seja realizada a manutenção e roçada do Beco do Marçal 
por toda sua extensão, para que após análise e aprovação, seja remetido 
ao Excelentíssimo Senhor Paulo José Silveira Corrêa, Prefeito Municipal de 
Glorinha. 

 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 
              Este pedido se faz necessário, pois o beco citado esta muito 
irregular conforme fotos em anexo, prejudicando os usuários que transitam 
diariamente. 

                     

 

    Glorinha, 30 de novembro de 2022. 

 
 

Silvia de Oliveira Eccel 
Vereadora do PTB 
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MOÇÃO DE AGRADECIMENTO 

Os Vereadores que esta subscreve, apresentam a presente Moção de 
Agradecimento ao Deputado Federal Exmo. Sr. Jerônimo Goergen - Progressistas.                                 

                                  

                                  Justificativa 

Ao longo da sua vida política, o nobre Deputado demonstrou dedicação 
especial ao nosso Município, sempre disposto a ouvir os anseios dos legisladores, tanto 
em seu Gabinete em Brasília, quanto em suas visitas, trazendo recursos para ajudar no 
crescimento e desenvolvimento de Glorinha.  

Assim, viemos por meio dessa Moção de Agradecimento, agradecer a Vossa 
Excelência pelos serviços prestados ao nosso Município. 

  

Glorinha, 01 de dezembro de 2022. 

 

João Carlos Soares 

Vereador do Progressistas 

Proponente 

 

 

Delmir Euclides Maciel 

Vereador do Progressistas 

Proponente 
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Everaldo Dias Raupp  

Vereador do Progressistas Silvia de Oliveira Eccel 

                                                                                                  Vereadora do PTB 

 

Ademar de Oliveira 

     Vereador do PDT 

Oscar Weber Berlitz 

                                                                                                          Vereador do MDB 

 

Rafael Shönardie Schmidt 

     Vereador do MDB 

 

 

Eduardo dos Santos Pires 

    Vereador do Republicanos 

 

         


