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CÂMARA MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AV. FRIDOLINO RITTER, 379 – CENTRO – 3º ANDAR
CEP: 95166-000 - FONE: (54) 3285.1230
E-mail: camara@picadacafe.rs.gov.br

PARECER JURÍDICO nº 025/2020
Senhor Presidente;
Senhores(as) Vereadores(as):

I – RELATÓRIO
Vem-nos submetido o Projeto de Lei nº 025/2020, que busca a convalidação do reconhecimento do estado de calamidade pública decretado pelo Executivo Municipal, em razão da pandemia do novo Coronavírus, e também para que se autorize a prorrogação do vencimento das dívidas tributárias e não tributárias. 
É o breve relatório.
II - PARECER
Inicialmente, observa-se, quanto à competência, o atendimento ao disposto no art. 30, inciso I, da Constituição Federal.
No mérito, veja-se que a Lei Complementar 101/2000 dispõe:
Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembléias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação:
 I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23 , 31 e 70;
 II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9°.
O art. 9°, do mesmo Diploma, por sua vez estatui:
Art. 9° Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.
Com a devida vênia, a convalidação do reconhecimento da calamidade pública é uma redundância a nível Municipal, uma vez que já reconhecida como tal pela Assembleia Legislativa do Estado, a quem compete tal tarefa quando se trata de Municípios (art. 65, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal), por conta homologação do Decreto Estadual n. 55.128, de 19 de março de 2020, 
Assim, havendo calamidade pública já Decretada pelo Estado e convalidada pela Assembleia legislativa do Estado, não há, data máxima vênia, utilidade na parcela do presente projeto de lei que busca ratificar o estado de calamidade pública decretado pelo Executivo para fins do disposto no art. 65, da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que já está à Administração Municipal ao abrigo da decretação levada à efeito pelo Estado do Rio Grande do Sul, devidamente chancelada pela Assembleia Legislativa do Estado. 
Trata-se, na visão do signatário, de uma redundância, porém, que não prejudica a análise e convalidação da situação pelo Legislativo Municipal, embora não produza efeitos práticos em relação ao objetivo perseguido pelo Executivo, pelo menos quando se trata do atendimento ao contido na Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Entende o signatário, salvo melhor Juízo, que a convalidação da situação de calamidade pelo Legislativo Municipal, nesse particular, aproveita apenas às demais medidas propostas no presente projeto de lei, a saber constituir-se como justificativa para a prorrogação do vencimento das dívidas tributárias e não tributárias, também previstas em Decreto pelo Executivo. 
Dito isso, acerca da prorrogação do vencimento das dívidas tributárias e não tributárias, importante destacar que também vai respeitada a competência prevista no art. 30, inciso I, da Constituição Federal.
A seguir, observe-se que exige o art. 33, XIII, da Lei Orgânica Municipal a chancela do Legislativo para dispor sobre a moratória tributária, ou seja, sobre a dilação de prazos para pagamento de tributos, assim dispondo:
Art. 33. Compete à Câmara de Vereadores, com a sanção do Prefeito, entre outras providências:
(...)
XIII- legislar sobre os tributos de competência municipal, bem como sobre o cancelamento da dívida ativa do Município, sobre isenções anistia e moratória tributárias, e sobre a extinção do crédito tributário do município por compensação, transação ou remissão, com ou sem revelação das respectivas obrigações acessórias, observado em qualquer caso o disposto na legislação federal pertinentes;
Nessa esteira, veja-se que a Lei Federal 5.172/66 – Código Tributário Nacional, efetivamente impõe, em seu art. 97, combinado com o art. 151, a aprovaão de lei específica que trate da dilação de prazos para vencimento de dívidas tributárias e também não tributárias, pois o vencimento se constitui em elemento do tributo, conforme plasmado pelos Tribunais Pátrios.
Aqui, portanto, se verifica de fato ser imprescindível o presente projeto de lei, sendo que o estabelecimento de um novo calendário pelo Executivo, através de Decreto, é permitido pela Lei Municipal 1.544/2013 – Código Tributário Municipal, em seus artigos 17, 148 e parágrafo único, verbis:
Art. 17 O imposto será pago de uma vez ou parceladamente, na forma e prazos definidos por Decreto Municipal
(...)
Art. 148 O pagamento de tributo será efetuado, pelo contribuinte, responsável ou terceiro, em moeda corrente, na forma e prazos fixados na legislação tributária.
Parágrafo único.  Em atenção às peculiaridades de cada tributo e no interesse do Erário Municipal, é facultado ao Poder Executivo estabelecer novos prazos e formas de pagamento de tributos.
III – CONSIDERAÇÕES FINAIS
ISSO POSTO, face a inexistência de óbices, não obstante a respeitosa ressalva de entendimento acima exposta quanto à desnecessidade de convalidação do estado de calamidade para efeitos de atendimento à LC 101/200, não se vislumbra impedimento a REGULAR TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI.
É o parecer opinativo.
Picada Café, 24 de março de 2020.
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