
 

PARECER  DA  COMISSÃO  DE  JUSTIÇA  E  REDAÇÃO 

Projeto de Lei nº 92/2021 e substitutivo – EXECUTIVO  

 

 

 

 A Comissão Permanente de Justiça e Redação, reunida na forma regimental, com base 

nos artigos 71 e parágrafo 4º do artigo 77 do Regimento Interno, para apreciar o projeto acima 

mencionado e substitutivo de autoria do Chefe do Executivo, protocolado na Casa Legislativa no 

dia 16/11/2021; e, substitutivo em 22/11/2021, com pedido de urgência aprovado na sessão 

ordinária realizada no dia 22 de novembro de 2021 e encaminhado para parecer. 

 O projeto substitutivo preenche os requisitos da boa técnica legislativa - observada as 

emendas abaixo - bem como, os da constitucionalidade e a necessidade está estampada na 

mensagem do projeto, já o projeto original, padece de sérias falhas, e não possui condições de 

aprovação, em caso de rejeição do substituto. 

  Necessária algumas emendas no substitutivo, para ajuste da redação dos artigos, a saber: 

 a) O artigo 1º possui a seguinte redação: 

 

 

 

 Sugerimos: 

“Art. 1º O Anexo II previsto na Lei Municipal nº 2.127, de 23 de dezembro de 

1997 que alterou a Lei Municipal nº 674, de 31 de dezembro de 1969 - Código 

Tributário Municipal, passa a vigorar com nova nomenclatura e valor na lista de 
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atividades referente ao regime fixo especial de recolhimento do imposto ISSQN, 

que é parte integrante desta Lei.” 

 

 A sugestão visa apenas evitar confusão quando faz referência ao anexo I deste projeto e 

ao anexo II da lei nº 674/69. 

 a.1) Consequentemente deve ser alterado, o anexo que acompanha o projeto, ou seja,  

onde consta ANEXO I no projeto deverá ser ANEXO II. 

 

 b) O caput do artigo 2º possui a seguinte redação: 

 

 Sugerimos: 

“Art. 2º A Tabela II que refere a Taxa de Licença para Localização e 

Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais e Similares de que trata o art. 84 

da Lei Municipal nº 674, de 31 de dezembro de 1969 - Código Tributário 

Municipal - com suas alterações, terá sua Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas (CNAE), que identificará a atividade exercida e passará a vigorar 

com nova nomenclatura e valor que é  parte integrante desta Lei.” 

 

 A presente sugestão decorre do fato da  lei nº 674/69, após o término do texto normativo, 

possuir 09 Tabelas e em seguida mais 03 Anexos, sendo que a ordem é justamente essa, primeiro 

as tabelas e depois os anexos. Assim, para evitar confusão no trato das tabelas e anexos é que 

apresentamos a emenda. 

 b.1) Consequentemente deve ser alterado, o anexo que acompanha o projeto, ou seja,  

onde consta ANEXO II no projeto deverá ser TABELA II. 
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 c) O artigo 3º possui a seguinte redação: 

 

 Sugerimos: 

“Art. 3º A Tabela VII do artigo 108, anexo à Lei Municipal nº 674, de 31 de 

dezembro de 1969 - Código Tributário Municipal - passa a vigorar com nova 

nomenclatura e valor que é parte integrante desta Lei.” 

 Tal emenda é necessária para ajustar algumas questões, primeiro a referida tabela não 

dispõe de valor e sim de alíquota e segundo pelos mesmos motivos da letra “b” acima. 

 c.1) consequentemente deve ser alterado, o anexo que acompanha o projeto, ou seja, onde 

consta ANEXO III no projeto deverá ser TABELA VII. 

 O projeto original possui falhas insanáveis, como atividades sem valor, ausência de item 

que compõe a lista de serviços. 

 

 A matéria revoga o artigo 119, a saber: 

 

 

 O Chefe do Executivo apresentou justificativa no substitutivo, a qual destacamos: 
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 Assim, a comissão entende que o projeto de lei   nº 92/2021 – substitutivo, do 

Executivo, está apto para ser apreciado pelo Plenário, observadas as emendas, devendo a 

oportunidade e conveniência ser analisado por cada Vereador, caso não seja aprovado, o projeto 

original deve ser rejeitado, pelos motivos acima mencionados. 

   ESTE É O NOSSO PARECER. 

   Jardinópolis, 25 de novembro de 2021. 

 

 

       (Assinatura Eletrônica) 

Relator: JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR - (FOFO) 

 

 

  (Assinatura Eletrônica)                                     (Assinatura Eletrônica) 

Presidente:   LEANDRO MORETTI SERRANO                        Membro: EDSON ROGÉRIO VIZU 
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