
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

PREFEITURA DE ESTRELA 
Rua Julio de Castilhos, 380 – Centro – Estrela/RS 

                         Fone: 39811000 

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 137-02/2014 
 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
conceder remissão de dívida tributária 
referente a contribuições de melhoria às 
entidades filantrópicas e às sem fins 
lucrativos que fizerem jus, em razão das 
suas condições de hipossuficiência 
econômico-financeiras. 

 
Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder remissão de dívida 

tributária referente a contribuições de melhoria às entidades filantrópicas e às sem fins 
lucrativos que fizerem jus, em razão das suas condições de hipossuficiência 
econômico-financeiras. 

 
Parágrafo único. As entidades que requerem o benefício do caput deverão 

comprovar as condições hipossuficiência econômico-financeiras, através de 
documentos idôneos. 

 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.  

 
GABINETE DO PREFEITO, em 31 de julho de 2014. 

 
 

 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 

 
Visto da Assessoria Jurídica 
 
_______________________ 
 
 Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 31 de julho de 2014. 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 137-02/2014 

 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o Projeto de 

Lei nº 137-02/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder remissão de dívida 
tributária referente a contribuições de melhoria às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos 
que fizerem jus, em razão das suas condições de hipossuficiência econômico-financeiras. 

A contribuição de melhoria é um dos tributos de competência dos 
municípios (Constituição da República - CR, art. 145, inciso III), cujo fato gerador é a realização de 
obra pública da qual decorra valorização imobiliária para os proprietários dos imóveis atingidos 
pela intervenção estatal (Código Tributário Nacional - CTN, art. 81; Decreto Lei n.º 197, de 24-2-
1967, arts. 1º e 2º). 

De acordo com o art. 11 da Lei Complementar n.º 101, de 4-5-
2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, "Constituem requisitos essenciais da 
responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos 
da competência constitucional do ente da Federação". 

Dessa forma, da leitura conjugada dos dispositivos constitucionais 
e legais acima referidos, os municípios possuem, em princípio, a obrigação de instituir e cobrar 
todos os tributos de sua competência, dentre os quais, evidentemente, a contribuição de melhoria. 

Entretanto, o CTN, no art. 156, inciso IV, estabelece como uma das 
hipóteses de extinção do crédito tributário, a remissão. A remissão tributária é o perdão, a dispensa 
do pagamento de determinado tributo, e está assim disciplinada no CTN: 

Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a 
conceder, por despacho fundamentado, remissão total ou parcial 
do crédito tributário, atendendo: 
I - à situação econômica do sujeito passivo; 
II - ao erro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo, quanto a 
matéria de fato; 
III - à diminuta importância do crédito tributário; 
IV - a considerações de eqüidade, em relação com as 
características pessoais ou materiais do caso; 
V - a condições peculiares a determinada região do território da 
entidade tributante. 
Assim, com base no inciso I, "ausência de capacidade 

contributiva", propõe-se conceder a remissão de dívida tributária referente a contribuições de 
melhoria às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos que fizerem jus, em razão das suas 
condições de hipossuficiência econômico-financeiras. 

Salientamos desde que demonstrado efetivamente que a entidade 
não possui capacidade contributiva, sob ponto de vista jurídico, e desde que atendido o interesse 
público, existem condições gerais de ser concedida a remissão, mediante lei. 

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei para análise 
e emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

Ex.
mo

 Senhor 
Marcelo Braun 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


