
Prefeitura de Goiânia
Gabinete do Prefeito

MENSAGEM Nº 067/2022

Excelen�ssimo Senhor Presidente,

Com supedâneo no § 2º do art. 94 da Lei Orgânica do Município de Goiânia, faço
res�tuir a essa Casa de Leis, vetado parcialmente, o Autógrafo de Lei Complementar nº 16, de
29 de dezembro de 2022, oriundo do Projeto de Lei Complementar nº 20/2022, em tramitação
junto ao Poder Legisla�vo por meio do Processo nº 00000.005889.2022-35, de autoria do Poder
Execu�vo que "Altera a Lei Complementar nº 344, de 30 de setembro de 2021, que dispõe
sobre o Código Tributário do Município de Goiânia e dá outras providências."

Em que pese a louvável intenção que norteou essa Casa de Leis, as alterações
promovidas no projeto de lei citado, por meio de emendas, não podem prosperar em sua
totalidade.

Recai, assim, o veto aos seguintes disposi�vos de alteração da Lei Complementar
nº 344, de 2021, constantes do art. 1º do Autógrafo de Lei Complementar nº 16, de 2022:

"Art. 69. ................................................

..............................................................

§ 4º O parcelamento vencido, nos termos do inciso II do § 3º deste ar�go,
acarretará a inscrição do débito em dívida a�va e ajuizamento da ação de execução fiscal, após
prévio aviso ou no�ficação, apurando-se o saldo remanescente e assegurando-se a dedução
dos valores pagos."

"Art. 76. .................................................

................................................................

§ 3º Fica ins�tuído o valor de alçada para ajuizamento das ações de execuções
fiscais, sendo vedada a execução de débitos com a Fazenda Municipal, bem como a
nega�vação, a inclusão do nome do contribuinte na dívida a�va, a cobrança em cartório de
protesto, a inadimplência referente ao IPTU, cujo valor seja igual ou superior a R$ 10.000,00
(dez mil reais).

I - os contribuintes inadimplentes até o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
serão no�ficados por meio de correspondência, campanha na mídia, sí�o da Prefeitura de
Goiânia para que regularize sua situação fiscal na Fazenda Municipal;

Il - não serão protestadas as Cer�dões de Dívidas A�vas Municipais cujo valor
seja igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), ficando o Chefe do Poder Execu�vo
autorizado a reajustar o aludido valor via decreto."

“Art. 168. .............................................

................................................................

§ 5º-A. Os imóveis que, descontadas as perdas inflacionárias, sofreram no
exercício de 2022 exação tributária de IPTU superior a 45% (quarenta e cinco por cento)
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permeáveis que sejam caracterizadas por contato direto entre a água da chuva e o solo, sem  

rela�vamente ao valor lançado no exercício de 2022, farão jus a um crédito tributário a serem
u�lizados por compensação nos exercícios subsequentes.

................................................................

§ 12. O Município de Goiânia, em caso de alteração de alíquotas para reajustes
de tributos, taxas e imposto, deverá enviar projeto de lei ordinária para regulamentar as bases
das novas alíquotas, para regulamentar a ins�tuição dos novos reajustes.

§ 13. Em caso de redução de alíquota dos tributos, taxas e impostos, o município
poderá fazer sem a necessidade de encaminhamento de projeto de lei à Câmara Municipal,
podendo ser regulamentado por Decreto Regulamentador seguindo os princípios da legalidade.
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, adotados pela administração pública.

§ 14. Será concedido desconto de 50% (cinquenta por cento) do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU a proprietários de imóveis objeto de
tombamento por qualquer medida municipal, estadual ou federal, em consonância com o
art.152 da Lei Complementar 349/2022.

§ 15. Fica ins�tuído o Programa de Incen�vo à Sustentabilidade Urbana,
denominado IPTU Verde, no Município de Goiânia, concedendo a redução de valores a
empreendimentos, casas, prédios e demais estabelecimentos comerciais que adotarem prá�cas
de sustentabilidade no que refere-se ao lixo e a u�lização de recursos naturais.

§ 16. O Programa de Incen�vo à Sustentabilidade Urbana estabelece o desconto
progressivo no Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU de imóveis que adotarem medidas
de redução de impacto ambiental e eficiência energé�ca.

§ 17. Para os efeitos desta lei, são consideradas medidas de sustentabilidade
ambiental as técnicas constru�vas voltadas a:

I - maior eficiência na u�lização de recursos naturais;

II - ampliação da área permeável (jardinagem ver�cal, telhado verde);

III - gerenciamento de resíduos sólidos (separação de lixo e reciclagem);

IV - controle de emissão de gases poluentes;

V - u�lização de materiais sustentáveis;

VI - u�lização de fontes de energia limpa;

VII - uso de inovações que promovam a preservação dos recursos naturais.

§ 18. Será concedido desconto de até 30% (trinta por cento) do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU a proprietários de imóveis residenciais e não
residenciais que adotem, no próprio imóvel, medidas que garantam ou es�mulem a proteção,
preservação e recuperação do meio-ambiente, em consonância com o art. 11 da Lei
Complementar 349/2022.

§ 19. São consideradas prá�cas de proteção, preservação e recuperação do meio
ambiente as descritas abaixo, com seu respec�vo percentual de desconto no imposto:

a) sistema de captação e reuso de água - 5% de desconto;

b) sistema de captação e u�lização de energia solar - 5% de desconto;

c) sistema de u�lização de energia eólica - 5% de desconto;

d) telhado e/ou parede verde - 5% de desconto;

e) área permeável - 5% de desconto;

f) cobertura arbórea mínima de 20% da área do terreno - 5% de desconto.

§ 20. O desconto previsto da alínea e do §19  é aplicável somente às áreas
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quaisquer barreiras inferiores, permi�da apenas a cobertura vegetal.

§ 21. Os interessados em obter os descontos previstos no art. 168 deverão
protocolar pedido devidamente jus�ficado para a Secretaria Municipal de Finanças, até 30 de
junho do ano anterior ao que desejarem o desconto tributário, acompanhado de laudo
elaborado e assinado por profissional de engenharia com registro no órgão fiscalizador,
devidamente fundamentado, no qual constará assinatura do proprietário, se imóvel isolado, ou
do síndico, no caso de condomínio.

§ 22. Para obter os descontos previstos no art. 168, o contribuinte não poderá
estar em débito com o Município.

§ 23. Quando os imóveis tributados forem unidades autônomas de condomínio,
o síndico poderá requerer os descontos para todas as unidades, cabendo à Secretaria Municipal
de Finanças excluir as unidades com débito com o município.

§ 24. O contribuinte ou condomínio deverá efetuar um único pedido que englobe
todas as medidas ambientais previstas no art. 168 efe�vamente implantadas até a data do
requerimento.

§ 25. O bene�cio se estenderá automa�camente pelos 4 (quatro) exercícios
subsequentes, devendo o contribuinte protocolar novo pedido ao fim desse prazo, ou atender o
que for disposto em regulamento.

§ 26. O bene�cio será ex�nto de o�cio quando o proprietário do imóvel ou o
condomínio inu�lizar a medida ambiental que levou à concessão do desconto e, ainda, quando
constatado pelo Administração Municipal a descon�nuidade de qualquer das prá�cas, sem a
devida comunicação por parte dos contribuintes.

§ 27. Farão jus ao bene�cio previsto nesta lei aqueles imóveis que receberem o
cer�ficado emi�do pela Prefeitura Municipal, em decorrência da aplicação de ações de
sustentabilidade, des�nadas à redução do consumo de recursos naturais e impactos
ambientais, sendo de responsabilidade pela fiscalização e emissão do Cer�ficado a Agência
Municipal de Meio Ambiente, que poderá cobrar uma taxa para emi�-la, devendo ser renovada
ano a ano.

§ 28. O desconto será aplicado pela Secretaria Municipal de Finanças de Goiânia,
após comprovado em processo administra�vo e fiscalização da AMMA, quando provocado pelo
interessado.

§ 29. O interessado poderá protocolar requerimento solicitando o descontos
aqui relacionados junto a Secretaria de Finanças, em casos de imóveis tombados, devendo
ser anexado a lei que concedeu o tombamento e informação emi�da pela SEPLANH, para
garan�r o bene�cio do desconto, e, no caso dos descontos progressivos do Programa de
Incen�vo a Sustentabilidade Urbana, os autos devem ser realizados em procedimento
administra�vo próprio, uma vez que deverá ser fiscalizado pela AMMA, com emissão de
parecer e cer�ficado para a concessão dos descontos."

"Art. 226. .............................................

..............................................................

XI - 3% (três por cento) para os serviços descritos no item 8, 8.01 e 8.02 da lista
do Anexo I desta Lei Complementar, quando prestados por en�dades privadas do ensino
superior; 

..............................................................
§ 13. As perdas no recebimento de créditos decorrentes dos serviços de

educação prestados pela ins�tuição de ensino poderão ser deduzidas da base de apuração do
ISS.

I - poderão ser registrados como perda os créditos vencidos há mais de
seis meses;
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II - havendo a posterior recuperação destes créditos vencidos, os
créditos recuperados voltam a compor a base de cálculo do ISS naquela competência;

§ 14. As perdas no recebimento de créditos decorrentes dos serviços de
educação prestados pela ins�tuição de ensino poderão ser deduzidas da base de apuração do
ISS.

I - poderão ser registrados como perda os créditos vencidos há mais de seis
meses;

II - havendo a posterior recuperação destes créditos vencidos, os créditos
recuperados voltam a compor a base de cálculo do ISS naquela competência."

Ainda, apõe-se o veto ao art. 2º do Autógrafo de Lei Complementar nº 16, de
2022, somente na parte rela�va à anotação proposta abaixo da tabela:

"ANEXO VII
..................................................

Exclui-se o Custo Unitário Básico da Construção Civil (CUB) como referência do
metro quadrado de construção e padrão constru�vo para apuração da base de cálculo do
IPTU." 

Também o veto incide no art. 5º do Autógrafo de Lei Complementar nº 16, de
2022, na parte rela�va aos seguintes itens:

“ANEXO X
DOS BENEFÍCIOS FISCAIS

1. .............................................

.................................................

14.1 isenção total do IPTU do imóvel de pessoa idosa, acima de 60 (sessenta)
anos como se especifica:

14.1.1 ter renda familiar mensal de até 3 (três) salários mínimos.

14.1.2 ter a escritura do imóvel como patrimônio próprio de pessoa idosa e/ou
ter o imóvel declarado no imposto de renda como patrimônio do idoso.

14.1.3 ser o imóvel u�lizado como residência do isento.

14.1.4 não possuir outro imóvel.

14.1.5 ter o imóvel até 150 m² (cento e cinquenta metros quadrados).

.................................................

25. isenção do pagamento de todas as taxas e licenças, inclusive ambientais, os
projetos aprovados pelo Município de Goiânia, com a finalidade social para atendimento aos
Programas Sociais de Habitação de âmbito Federal, estadual ou municipal, bem como os
programas desenvolvidos por Coopera�vas e Associações Habitacionais, quando des�nados a
adquirentes com renda familiar comprovada igual ou inferior a 03 (três) salários-mínimos.

26. isenção de imposto sobre transmissão de bens imóveis (ITBI) para as
aquisições quando vinculadas a programas habitacionais de promoção social ou
desenvolvimento comunitário de âmbito federal, estadual e municipal, des�nado a pessoas
com renda familiar igual ou inferior a 03 (três) salários mínimos, com par�cipação de órgãos ou
en�dades criados pelo Poder Público. A liberação da isenção se dará independente de quitação
de IPTU da unidade habitacional.

27. isenção total do IPTU, no curso de até 3 (três) exercícios fiscais, para
estabelecimento comercial acome�do de sinistro, mediante requerimento devidamente
instruído." (NR)
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Por fim, impõe-se o veto a alínea "K" do inciso I e o inciso IV do art. 6º do do
Autógrafo de Lei Complementar nº 16, de 2022, a saber:

Art. 6º.......................................

..................................................

I ................................................

k) § 4º do art. 215;

..................................................

IV - Lei nº 8.865, de 02 de dezembro de 2009.

Sobre as emendas parlamentares apresentadas ao Projeto de Lei Complementar
nº 20/2022, foi ouvida a Procuradoria-Geral do Município, que por meio do Parecer Jurídico nº
1511/2011, inserto nos autos do Processo SEI nº 22.27.000002537-6, manifestou-se pelo veto
parcial do Autógrafo de Lei Complementar nº 16, de 2022, cabendo aqui transcrever trechos do
pronunciamento do órgão, a �tulo elucida�vo:

.....................................................

De início verifica-se para a propositura de emenda parlamentar, de autoria do Vereador
Lucas Kitão, que propõe acrescer § 3º, e alíneas I e II ao art. 76 do Projeto de Lei
Complementar nº 20/2022, prevendo a ins�tuição do valor alçada para ajuizamento das
ações de execuções de fiscais para o valor igual ao superior a R$10.000,00 (dez mil
reais).

Cumpre pontuarmos que a idên�ca matéria já se encontra legalmente prevista na atual
legislação do Município de Goiânia, considerando que a Lei Municipal nº 10.841, de 01
de novembro de 2022, alterou a Lei nº 9.282, de 14 de junho de 2013, para majorar o
valor de alçada para ajuizamento das ações de execuções fiscais.

Nos termos do seu art. 1º, ficou ins�tuído o valor de alçada para o ajuizamento das
ações de execuções fiscais de débitos inscritos em dívida a�va do Município de Goiânia
pela Procuradoria-Geral do Município, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ademais, fora acrescido o §7º à Lei nº 9.282, de 14 de junho de 2013, autorizando o
Chefe do Poder Execu�vo a dispor, por decreto, sobre o reajuste do referido valor,
permi�ndo a atualização daquele valor por procedimentos mais céleres.

Do exposto, verifica-se que a alteração proposta, nesse aspecto específico, além de não
inovar o ordenamento jurídico municipal, pode obstaculizar futuras alterações valor de
alçada para o ajuizamento das ações de execuções fiscais de débitos inscritos em dívida
a�va, criando-se desnecessárias an�nomias legisla�vas futuras.

Além disso, nota-se que se pretende também proibir o protesto das Cer�dões de Dívidas
A�vas Municipais cujo valor seja igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ocorre
que tal previsão, ao ex�rpar a possibilidade de u�lização de uma forma de cobrança
administra�va legí�ma para créditos que não serão cobrados judicialmente, impacta na
organização da administração tributária, na medida em que criará embaraços à
recuperação de créditos de baixo valor, demandando novas medidas de cobrança
administra�va, além de aparentar violar o princípio da eficiência administra�va (art. 37,
caput, da CF/88).

.................................................................

No mesmo sen�do verifica-se da alteração proposta ao §4º do art. 69 do Código
Tributário Municipal, que pretende prever o aviso prévio e a no�ficação nos
procedimentos de ajuizamento das ações de execução fiscal, com escopo de modificar,
portanto, o procedimento do parcelamento de crédito tributário da Administração
Direta.

Confirma-se, portanto, que o processo legisla�vo estabelecido pela Cons�tuição do
Estado (em norma repe�da da Cons�tuição Federal) e na Lei Orgânica do Município de
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Goiânia prevê que, a criação de leis que tratem da estruturação, atribuições e
funcionamento dos órgãos e en�dades do Poder Execu�vo, assim como aquelas
referentes a organização administra�va, é de inicia�va priva�va do chefe do Poder
Execu�vo.

.................................................................

Nesse sen�do, ao imiscuírem nas atribuições e funcionamento dos procedimentos
tributários e fiscais da Administração Direta, as pretensas alterações aparentam usurpar
a inicia�va do Chefe do Poder Execu�vo, razão pelo qual o veto da proposição é medida
necessária diante da sua incons�tucionalidade formal (nomodinâmica) propriamente
dita, do �po subje�va.

.................................................................

Em análise de�da do autógrafo de lei em voga, a Secretaria Municipal de 
Finanças, órgão com exper�se em questões financeiras e orçamentárias, por força do disposto 
no art. 31 da Lei Complementar nº 335, de 1º de janeiro de 2021, que determina sua 
competência “quanto às a�vidades de planejamento, coordenação, controle, elaboração e 
execução orçamentária e de administração financeira e contábil”, por intermédio do Parecer
Técnico constante no evento SEI nº 0872002, assim pronunciou-se:

O Autógrafo de Lei nº 016/2022 em tela, como já referido, advém do Projeto de Lei
Complementar nº 020/2022, o qual tem como obje�vo a readequação do Código
Tributário Municipal em vigor, a par�r de mais de 20 alterações no texto da referida lei.

...........................................................

É certo que parte das correções con�das no referido projeto de lei trazem alterações
meramente formais no Novo Código Tributário Municipal, o qual foi publicado em 30 de
dezembro de 2021. Todavia, com o propósito de reduzir a carga tributária do cidadão
goianiense, a maior parte do projeto contém algum �po de renúncia de receita para o
Município de Goiânia, seja por meio da redução da base de cálculo dos tributos ou da
concessão de bene�cios fiscais, como a ampliação do denominado “IPTU social” para
imóveis cujo valor venal a�nja 140 mil reais.

Logo, diante das reduções con�das no mencionado projeto de lei, todo o rito processual,
o qual antecedeu ao envio do projeto ao Poder Legisla�vo, foi realizado em estrita
observância as possibilidades financeiras do município e as normas previstas na
Cons�tuição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal, com a finalidade primordial de
zelar pelo equilíbrio e responsabilidade fiscal.

Entretanto, muito embora todo o cuidado �do pelo Poder Execu�vo Municipal em
relação ao impacto financeiro da proposta, como dito anteriormente, foram aprovadas
14 (quatorze) emendas no Poder Legisla�vo.

Vale dizer que, em que pese a autonomia do parlamento municipal, financeiramente as
emendas aprovadas devem ser analisadas com cautela pelo gestor. Isso porque, a Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF impõe limites aos entes que devem ser considerados
previamente pelo legislador para que não afete o equilíbrio das contas públicas.

Desta feita, a LRF estabelece regras para a criação de despesas, de modo que todos os
atos administra�vos sejam realizados de forma racional e transparente. Vejamos o
disposto no §1º, art. 1º, da LRF:

Art. 1º (...)

§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em
que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas
públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a
obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de
despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária,
operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garan�a e
inscrição em Restos a Pagar.
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Como se sabe, a assunção de despesas de forma imponderada pode acarretar
consequências dis�ntas do esperado. Por essa razão, a análise do impacto financeiro é
condição “sine qua non” para que se mantenha o equilíbrio entre receitas e despesas.

Do ponto de vista econômico-financeiro, não se olvida que existem renúncias fiscais
suportáveis e que não representam prejuízo ao erário. Até porque, ao longo do exercício
fiscal, existem medidas de compensação que podem ser implementadas visando a
recuperação desses créditos. A �tulo de exemplo, é possível citar o plano anual de
fiscalização; o combate constante à sonegação fiscal; e o desenvolvimento de ações que
visem fomentar a economia local com consequente aumento da base tributária e
arrecadação tributária.

Por outro lado, existem renúncias que sequer a Secretaria de Finanças teria condições
de mensurar, e, proceder previamente a es�ma�va de impacto. Logo, caso sancionadas
todas as emendas, o gestor colocaria em risco as contas públicas, ameaçando a
prestação de serviços essenciais e a entrega de polí�cas públicas à população.

Neste sen�do, em exame ao autógrafo de lei, verifica-se que parte das emendas
legisla�vas aprovadas, as quais estão abaixo elencadas, não foram precedidas de
qualquer estudo de impacto orçamentário-financeiro e, ainda, demonstram que, caso
sancionadas pelo Poder Execu�vo, poderiam afetar o orçamento municipal. Assim,
considerando que os disposi�vos abaixo podem colocar em risco a saúde financeira
municipal, sugerimos seu veto.

·Art. 1º do Autógrafo de lei nº 016/2022:

- §5º-A, art.168;

- §§14 ao 29, art. 168;

- §13, art. 226;

- Inciso XI, §1º, art. 226;

·Art. 2º do Autógrafo de Lei nº 016/2022:

- Somente o texto final inserido no Anexo VII, qual seja: “Exclui-se o Custo Unitário
Básico da Construção Civil (CUB) como referência do metro quadrado de construção e
padrão constru�vo para apuração da base de cálculo do IPTU”.

·Art. 5º do Autógrafo de Lei nº 016/2022:

- Subitens 14.1, 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4 e 14.1.5, Anexo X (não abrangendo o caput
do item 14)

- Itens 25 e 26, Anexo X;

- Item 27 do Anexo X;

Além dos disposi�vos acima, cujo veto já foi sugerido, passamos a análise de demais
emendas aprovadas pelo legisla�vo.

É imperioso ressaltar que o caput do item 14, Anexo X, do Autógrafo de Lei nº
016/2022 compreende a redação original enviada ao legisla�vo, razão pelo qual
manifestamos favorável á sua sanção.

No entanto, através de emenda do legisla�vo foram incluídos e aprovados os subitens
14.1, 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4 e 14.1.5, Anexo X, do Autógrafo de Lei nº 016/2022
os quais criam renúncia de receita sem prévio impacto financeiro da proposta e sem
apresentação de possíveis medidas de compensação, o que poderia ocasionar um
desequilíbrio incalculável aos cofres públicos, comprometendo, inclusive, a prestação de
serviços públicos essenciais pela Prefeitura de Goiânia.

Ademais, subitens 14.1, 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4 e 14.1.5 consignam isenção total
do IPTU do imóvel de pessoa idosa, acima de 60 (sessenta) mediante o preenchimento
das seguintes condições: ter renda familiar mensal de até 3 (três) salários mínimos; ter a
escritura do imóvel como patrimônio próprio de pessoa idosa e/ou; ter o imóvel
declarado no imposto de renda como patrimônio do idoso; ser o imóvel u�lizado como
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residência do isento; não possuir outro imóvel e ter o imóvel até 150 m² (cento e
cinquenta metros quadrados).

Neste aspecto, verifica-se a impossibilidade técnica para a concessão da isenção posta.
Atualmente, a Administração Tributária Municipal, com as ferramentas e pessoal que
dispõem, não teriam condições de verificação de todas as exigências legais que
compõem o bene�cio. Há que se observar que a administração tributária municipal,
embora tenha se desenvolvido nos úl�mos anos, também não possui dados suficientes
para a conferência das condições postas, o que demanda, por exemplo, convênios com a
Receita Federal do Brasil para acesso às declarações de imposto de renda dos
contribuintes.

Desta feita, pelas razões expostas, bem como considerando que somente a matéria
con�da no caput do item 14 do Anexo X, compreende a redação original enviada ao
legisla�vo, sendo precedida de análise financeira, sugere-se a sanção somente do caput
do item 14, o qual prevê a isenção total do IPTU do imóvel de pessoa �sica enquadrado
como edificado de uso residencial, desde que esse seja o único do contribuinte no
Cadastro Imobiliário e cujo valor venal seja igual ou inferior a R$ 140.000,00 (cento e
quarenta mil reais). Por outro lado, sugere-se o veto dos subitens 14.1, 14.1.1, 14.1.2,
14.1.3, 14.1.4 e 14.1.5.

Em relação ao disposto no §3º do art. 76 do Autógrafo de Lei nº 016/2022, observa-se
que a proposta busca estabelecer um valor de alçada de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para qualquer ação de recuperação de créditos por parte da Prefeitura de Goiânia, o que
inclui a execução de débitos com a Fazenda Municipal, bem como a nega�vação, a
inclusão do nome do contribuinte na dívida a�va e a cobrança em cartório de protesto.

Vale ressaltar que recentemente a Lei nº 10.841, de 01 de novembro de 2022, alterou a
Lei nº 9.282, de 14 de junho de 2013, com o propósito de majorar o valor de alçada para
ajuizamento das ações e execuções fiscais de débitos inscritos em dívida a�va do
Município de Goiânia, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por sua vez, a Lei nº
9.282, de 14 de junho de 2013, no art. 1º -B estabelece um valor de alçada de R$ 500,00
(quinhentos reais) para o protesto de dívidas pelo município, nos seguintes termos:

Art. 1º-B Não serão protestadas as Cer�dões de Dívida A�va Municipais, cujo valor seja
igual ou inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando o Chefe do Poder Execu�vo
autorizado a reajustar aludido valor via Decreto. (Redação acrescida pelo art. 7º da Lei
Complementar nº 307, de 14 de dezembro de 2017.)

É certo que as medidas de cobrança extrajudiciais, as quais são adotadas pela
Administração Tributária nos casos de inadimplência, são fundamentais no recebimento
dos créditos devidos junto à Prefeitura de Goiânia. Além, é claro, de ser uma forma de
pres�giar os contribuintes que mantém suas obrigações tributárias em dia.

Há de se convir que é fundamental que o município disponha de meios de cobrança
extrajudicial com o propósito de o�mizar a recuperação de créditos pelo município.
Nesse sen�do, medidas como a nega�vação do contribuinte nos órgãos de proteção ao
crédito são eficazes no combate à inadimplência.

...............................................................

Em relação ao §4º do art. 69 do Autógrafo de Lei nº 016/2022, o disposi�vo foi objeto
de emenda modifica�va, no sen�do de que o parcelamento vencido, acarretará a
inscrição do débito em dívida a�va e ajuizamento da ação de execução fiscal, após
prévio aviso ou no�ficação, apurando-se o saldo remanescente e assegurando-se a
dedução dos valores pagos. Porém, mais uma vez, sugerimos o veto pelas razões a
seguir expostas.

Como se sabe, o parcelamento de dívida perante a Prefeitura de Goiânia, ocorre
mediante um rito processual no qual o devedor dá, de maneira formal, ciência em
relação aos valores assumidos, bem como das consequências pelo não pagamento do
parcelamento, nos termos do art. 68 da Lei Complementar nº 344/2021, in verbis:
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Art. 68. O requerimento de parcelamento cons�tui confissão irrevogável e irretratável da
dívida rela�va aos débitos tributários nele incluídos, com reconhecimento expresso da
certeza e liquidez do crédito correspondente, produzindo os efeitos previstos no
parágrafo único do art. 174 da Lei federal nº 5.172, de 1966, e no inciso VI do art. 202 do
Código Civil.

§ 1º A adesão ao parcelamento implica em renúncia a qualquer defesa ou recurso
administra�vo, bem como desistência dos já interpostos.

§ 2º Poderá ser reparcelada a dívida do contribuinte em situação irregular quanto ao
parcelamento já concedido, desde que este, no ato do reparcelamento, recolha, no
mínimo, 10% (dez por cento) do débito remanescente e respec�vos acréscimos legais.

§ 3º O parcelamento poderá ser cancelado desde que não haja parcelas pagas e, se
houver, mediante autorização da repar�ção competente.

Logo, ao realizar um parcelamento de dívida, o contribuinte é adver�do das penalidades
e demais medidas que são adotadas em razão da quebra do acordo. Por isso, além da
inviabilidade técnica, a necessidade de prévio aviso ou no�ficação, conforme previsto no
texto do § 4º do art. 69 do autógrafo de lei, é desnecessário no aspecto jurídico da
matéria, considerando o art. 68 do Código Tributário Municipal.

Quanto à matéria con�da no inciso IV do art. 6º do Autógrafo de Lei nº 016/2022, que
insere no rol de revogações a Lei nº 8.865, de 02 de dezembro de 2009, também
sugerimos o veto da mesma, haja vista que a referida lei já foi integralmente revogada
pelo art. 10 da Lei Complementar nº 282, de 18 de dezembro de 2015.

Em relação a disposição acrescida no art. 226, §14, do Autógrafo de Lei nº 016/2022
observa-se que a inserção viola o art. 1º da Lei Complementar nº116/2003, o qual
dispõe acerca do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, razão pelo qual
também sugerimos seu veto.

De acordo com a referida Lei Federal, o imposto tem como fato gerador a prestação de
serviços:

Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios
e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista
anexa, ainda que esses não se cons�tuam como a�vidade preponderante do prestador.

Assim, é preciso reconhecer que, embora haja a inadimplência por parte do tomador de
serviços, no caso específico houve a prestação dos serviços educacionais pelo prestador,
e, consequentemente, houve o fato gerador do imposto. Logo, em razão da taxa�vidade
da Lei Complementar Federal, no art. 8º - A. Senão vejamos:

Art. 8º -A. A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é de 2%
(dois por cento).

§ 1º O imposto não será objeto de concessão de isenções, incen�vos ou bene�cios
tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito
presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou
indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota
mínima estabelecida no caput, exceto para os serviços a que se referem os subitens 7.02,
7.05 e 16.01 da lista anexa a esta Lei Complementar.

§ 2º É nula a lei ou o ato do Município ou do Distrito Federal que não respeite as
disposições rela�vas à alíquota mínima previstas neste ar�go no caso de serviço
prestado a tomador ou intermediário localizado em Município diverso daquele onde está
localizado o prestador do serviço.

§ 3º A nulidade a que se refere o § 2o deste ar�go gera, para o prestador do serviço,
perante o Município ou o Distrito Federal que não respeitar as disposições deste ar�go, o
direito à res�tuição do valor efe�vamente pago do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza calculado sob a égide da lei nula.
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Por todo exposto, a par�r da análise técnico – financeira deste órgão de finanças, 
sugere-se o veto das emendas abaixo:

·Art. 1º do Autógrafo de lei nº 016/2022:

- §4º do art. 69;

- §3º do art. 76;

- §5º-A, art.168;

- §§12 ao 29, art. 168;

- Inciso XI, §1º, art. 226;

- §13, art. 226;

- §14, art. 226.

·Art. 2º do Autógrafo de Lei nº 016/2022:

- Somente o texto final inserido no Anexo VII.

·Art. 5º do Autógrafo de Lei nº 016/2022:

- Subitens 14.1, 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, Anexo X (apenas subitens, não
abrangendo o caput do item 14 do Anexo X);

- Itens 25 e 26, Anexo X;

- Item 27 do Anexo X.

·Art. 6º do Autógrafo de Lei nº 016/2022:

- Inciso IV do art. 6º.

.................................................................

Outrossim, em razão do acatamento da emenda rela�va ao §4º do art. 215, faz-
se necessário o veto à alínea "k" do inciso I do art. 6º do autógrafo em tes�lha.

É salutar que a autoridade administra�va, ao agir e decidir, não se limite apenas
às previsões norma�vas, de forma automá�ca e mecânica, na medida em que o esperado deve
ser a busca pela solução mais sa�sfatória e compa�vel com o ordenamento jurídico em
conjunto com os interesses da população goianiense. Daí a importância, consagrada nos
preceitos da LINDB, de ponderação dos resultados prá�cos es�mados com a decisão. À vista
disso, os arts. 20 a 22, bem assim o art. 26 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
- LINDB impõem ao gestor administra�vo reflexão centrada em elementos prá�cos, além dos
meramente abstratos e superficiais.

Na espécie, a medida mais condizente com o bem comum, sem descurar das
finanças públicas, ante a análise do órgão municipal de finanças e ponderando os argumentos
da Procuradoria-Geral do Município, é a tutela dos interesses públicos extrafiscais, que
representa um instrumento de ação econômica e social obje�vando a consecução do bem
comum, sem descuidar com a gestão eficiente e prudente das contas públicas.

Assim, às emendas que es�mulam o bem comum, mi�gam os efeitos das
modificações anteriores, contribuem com o aperfeiçoamento do projeto originário, que
respaldaram-se na democracia par�cipa�va ou a melhoria da economia local, merecem
prosperar, por resultarem em grande parte em aumento de arrecadação, redução da
inadimplência, e por conseguinte, em aumento de receitas para implementação das demandas
necessárias aos municípes. 

Posto isso, Senhor Presidente e Senhores Vereadores, por força do
pronunciamento do órgão municipal de finanças externada no retro-mencionado Parecer
Técnico constante no evento SEI nº 0872002, e sopesando os fundamentos da Procuradoria-
Geral do Município, sem descuidar do princípio da capacidade contribu�va e da dignidade da
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pessoa humana, apresento o veto parcial do Autógrafo de Lei Complementar nº 20/2022, tal
como disposto no § 2º do art. 94 da Lei Orgânica do Município, especificamente:

- o art. 1º na parte rela�va ao § 4º do art. 69; § 3º do art. 76; § 5º-A, §§ 12 ao
29 do art. 168; inciso XI, §§ 13 e 14, do art. 226; 

- o art. 2º na parte rela�va à observação constante abaixo do Anexo VII;

- o art. 5º na parte rela�va aos Subitens 14.1, 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4,
14.1.5; itens 25, 26 e 27 do Anexo X; e

- a alínea "k" do inciso I e inciso IV do art. 6°. 

São estas as  razões as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores
Membros da Câmara Municipal de Goiânia, confiante na sua manutenção.

Goiânia, 31 de dezembro de 2022.

ROGÉRIO CRUZ
Prefeito de Goiânia

Avenida do Cerrado, 999
Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) - Bairro Park Lozandes

CEP 74884-900 Goiânia-GO

Referência: Processo Nº 22.27.000002537-6 SEI Nº 0871536v1
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