
Nº da proposição
00168/2019

Data de autuação
14/05/2019

Assunto principal: PROPOSIÇÕES
Assunto: PROJETO DE INDICAÇÃO

Autor: DEPUTADO ANDRE FERNANDES

Ementa:

ALTERA A REDAÇÃO AO INCISO VIII DO ARTIGO 4º DA LEI ESTADUAL Nº 12.023, DE 20 DE
NOVEMBRO DE 1992.

Comissão temática:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
COMISSÃO DE VIAÇÃO TRANSP. E DESENV. URBANO
COMISSÃO DE TRAB. ADM. E SERVIÇO PÚBLICO
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  PROJETO DE INDICAÇÃO

  Descrição:  
ALTERA A REDAÇÃO AO INCISO VIII DO ARTIGO 4º DA LEI ESTADUAL Nº 12.023, DE 20 DE NOVEMBRO DE
1992

  Autor:  99839 - DEPUTADO ANDRE FERNANDES

  Usuário assinador:  99839 - DEPUTADO ANDRE FERNANDES

  Data da criação:  13/05/2019 14:49:42  Data da assinatura:  13/05/2019 14:49:56
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PROJETO DE INDICAÇÃO
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Altera a redação ao inciso VIII do artigo 4º da Lei Estadual
nº 12.023, de 20 de novembro de 1992.

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ indica:

 

Art. 1° O inciso VIII do artigo 4º da Lei Estadual nº 12.023, de 20 de novembro de 1992, passa a vigorar
com a seguinte redação:

 

"Art. 4º..................................................................................................

VIII - os veículos de uso rodoviário com mais de  anos de fabricação, contados a10 (dez)
partir do primeiro mês do exercício seguinte ao do registro em órgão de trânsito.”(NR)

 

 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, observado o princípio da anualidade.

 

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, aos de de 2019.
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JUSTIFICATIVA

 

 

Isenção é o benefício fiscal concedido por lei editada pelo ente tributante, mediante competência dos
entes federativos para instituir tais benefícios. No âmbito do Ceará, os benefícios fiscais relacionados aos
veículos estão previstos na lei estadual que dispõe acerca do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA). Essa iniciativa trata de isenção objetiva, em função do evento tributário
objetivamente considerado, ou seja, a redução de 15 para 10 anos de fabricação de veículo rodoviário
para ter direito à isenção do pagamento de IPVA. Para tanto, propomos a alteração da Lei do IPVA do
Ceará.

Do conjunto de fatos que poderiam ser incluídos no critério material da hipótese da regra-matriz do
IPVA, a regra de isenção subtrai o subconjunto das relações de propriedade de veículos com mais de 10
(dez) anos de fabricação. A mutilação, portanto, é no complemento do verbo do critério material.

De acordo com o conteúdo positivo do princípio da isonomia tributária, os impostos terão caráter pessoal
e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Logo, o valor de imposto pessoal
deve ser proporcional a essa capacidade. No entanto, quando a capacidade econômica não excede o
"mínimo vital", imposto algum deve ser exigido do contribuinte, o que se consegue com a concessão de
isenção.

A preservação do mínimo vital é um dos limites impostos pela capacidade contributiva, ou seja, o tributo
não pode incidir sobre o mínimo necessário para a subsistência básica do indivíduo. O tributo deve incidir
sim sobre a riqueza disponível, ou seja, sobre aquela riqueza que ultrapassa o necessário para a
subsistência mínima do contribuinte e de sua família.

No caso em comento, a isenção aqui proposta alcança os veículos cuja titularidade recai sobre aqueles de
capacidade econômica restrita, que não tem condições materiais de adquirir e manter veículo novo ou
seminovo. Aliás, sequer dispõem de numerário para manutenção de veículo com utilidade superior a 10
anos.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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PLENÁRIO

DESPACHO
15/05/2019

LIDO NA 50ª (QUINQUAGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ,
EM 15 DE MAIO DE 2019.

CUMPRIR PAUTA. 

EVANDRO LEITAO_

1º SECRETÁRIO
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Formulário de Qualidade

Comissões Técnicas Permanentes
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EMISSÃO:
11/06/2018

Formulário de Protocolo para

Procuradoria

DATA

REVISÃO:
 

 

Encaminha-se à Procuradoria para emissão de parecer.

 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

SECRETÁRIO (A) DA COMISSÃO
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COORDENADORIA DAS CONSULTORIAS TECNICAS

DESPACHO
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ENCAMINHE-SE À CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA, PARA ANÁLISE E PARECER.

WALMIR ROSA DE SOUSA

COORDENADOR DA PROCURADORIA
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CONSULTORIA JURÍDICA

DESPACHO
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À Dra. Lílian Lusitano Cysne para proceder análise e emitir parecer.

FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA
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CONSULTORIA JURÍDICA
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PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 168/2019

AUTORIA: DEPUTADO ANDRE FERNANDES

MATÉRIA: ALTERA A REDAÇÃO AO INCISO VIII DO ARTIGO 4º DA
LEI ESTADUAL Nº 12.023, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1992.

 

 

 

 

P A R E C E R

 

 

  Submete-se à apreciação da Procuradoria desta Casa de Leis, com esteio no Ato Normativo 200/96, em
seu art. 1º, inciso V, a fim de emitir-se parecer técnico quanto à sua constitucionalidade, legalidade,
juridicidade e regimentalidade, o Projeto de Indicação nº 168/2019, de autoria do Excelentíssimo

 Senhor Deputado Andre Fernandes, que ALTERA A REDAÇÃO AO INCISO VIII DO ARTIGO
4º DA LEI ESTADUAL Nº 12.023, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1992.

 

 

JUSTIFICATIVA
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Em sua justificativa, o Nobre Parlamentar destaca que: “Isenção é o benefício fiscal concedido por lei
editada pelo ente tributante, mediante competência dos entes federativos para instituir tais benefícios. No
âmbito do Ceará, os benefícios fiscais relacionados aos veículos estão previstos na lei estadual que dispõe
acerca do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Essa iniciativa trata de isenção
objetiva, em função do evento tributário objetivamente considerado, ou seja, a redução de 15 para 10 anos
de fabricação de veículo rodoviário para ter direito à isenção do pagamento de IPVA. Para tanto,
propomos a alteração da Lei do IPVA do Ceará.

 

Do conjunto de fatos que poderiam ser incluídos no critério material da hipótese da regra-matriz do
IPVA, a regra de isenção subtrai o subconjunto das relações de propriedade de veículos com mais de 10
(dez) anos de fabricação. A mutilação, portanto, é no complemento do verbo do critério material.

 

De acordo com o conteúdo positivo do princípio da isonomia tributária, os impostos terão caráter pessoal
e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Logo, o valor de imposto pessoal
deve ser proporcional a essa capacidade. No entanto, quando a capacidade econômica não excede o
"mínimo vital", imposto algum deve ser exigido do contribuinte, o que se consegue com a concessão de
isenção.

 

A preservação do mínimo vital é um dos limites impostos pela capacidade contributiva, ou seja, o tributo
não pode incidir sobre o mínimo necessário para a subsistência básica do indivíduo. O tributo deve incidir
sim sobre a riqueza disponível, ou seja, sobre aquela riqueza que ultrapassa o necessário para a
subsistência mínima do contribuinte e de sua família.

 

No caso em comento, a isenção aqui proposta alcança os veículos cuja titularidade recai sobre aqueles de
capacidade econômica restrita, que não tem condições materiais de adquirir e manter veículo novo ou
seminovo. Aliás, sequer dispõem de numerário para manutenção de veículo com utilidade superior a 10
anos.”

 

 

ASPECTOS LEGAIS

 

 

     Ao debruçarmo-nos sobre a proposição em foco, constatamos que a mesma ALTERA A REDAÇÃO
AO INCISO VIII DO ARTIGO 4º DA LEI ESTADUAL Nº 12.023, DE 20 DE NOVEMBRO DE

, tratando, portanto, sobre a 1992 organização e o funcionamento da administração estadual, que
, compreende os órgãos e as entidades que atuam na esfera do Poder Executivo os quais visam atender às

 e, sob os aspectos constitucionais e legais, passaremos então a analisá-la.necessidades coletivas

 

 A , em seu bojo, estabelece que a organização político-administrativa da RepúblicaLex Fundamentalis
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos
autônomos, nos termos daquela Constituição (art.18, CF/88).
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 A autonomia dos Estados Federados, assegurada pela Constituição da República, nos termos do art. 25,
nas palavras José Afonso da Silva [1], consubstancia-se na sua capacidade de auto-organização, de
auto-legislação, de auto-governo e auto-administração (arts. 18, 25 e 28 CF/88).

 

Dispõe, outrossim, a Carta Política de 1988, em seu art. 25, § 1º, que os Estados organizam-se e
, observados os princípios da Constituição daregem-se pelas Constituições e leis que adotarem

República, e que são reservadas a tais entes da Federação as competências que não lhes sejam
vedadas por aquela.

 

Nas constituições estaduais e nas leis orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal se encontram os
seus poderes, a organização de seu serviço público e a distribuição de competência de seus órgãos,
sempre se respeitando os limites da Constituição Federal.

 

  , segundo José Afonso da Silva, é Competência “a faculdade juridicamente atribuída a uma entidade, ou
a um órgão ou agente do Poder Público para emitir decisões. Competências são as diversas modalidades

 de poder de que se servem os órgãos ou entidades estatais para realizar suas funções.” [2]

 

 No que diz respeito à titularidade das competências o constituinte fixou um número de matérias em que,
desde logo, tanto a União, como os Estados e o Distrito Federal, podem legislar constituindo-se na
competência legislativa concorrente, disposta no artigo 24 da Constituição Federal.

 

A princípio cumpre-nos observar que a iniciativa de Leis, segundo o art. 60, I, da Constituição
Estadual, cabe aos Deputados Estaduais.

 

Vale ressaltar que a competência acima citada é , ou seja, remanesce aosremanescente ou residual
Deputados Estaduais a iniciativa de assuntos não atribuídos às outras pessoas taxativamente
citadas nos demais incisos do mencionado artigo, juntamente com seus parágrafos e suas alíneas.

 

 O  em estudo enfoca projeto de indicação matéria relacionada com a estrutura organizacional do
, , Estado especificamente disposição e funcionamento da administração estadual cuja iniciativa

legislativa é privativa do Governador do Estado do Ceará prevista no art. 88, incisos II, III e VI da
Carta Magna Estadual.

 

 A Lei Maior Estadual também atribui ao Governador, através do seu art. 60, § 2º, alínea “c” ,[3]
 :iniciativa privativa de leis que disponham sobre “c) criação, organização, estruturação e 

, ,competências das Secretarias de Estado órgãos e entidades da administração pública direta e indireta
concessão, permissão, autorização, delegação e outorga de serviços públicos;”
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Observamos então, pela boa leitura dos dispositivos legais sobreditos, que somente o Chefe do Executivo
Estadual poderia propor Lei atinente a atribuições das Secretarias de Estado, bem como de órgãos da
Administração Pública. A partir da competência garantida por aquele artigo da Constituição Estadual,
podemos citar, outrossim, meramente para ilustrar nosso entendimento, a Lei n° 16.710, de 21 de
dezembro de 2018, que dispõe sobre o Modelo de Gestão do Poder Executivo, altera a estrutura da
administração estadual, promove a extinção e criação de cargos de direção e assessoramento superior e dá

.outras providências

 

 Assim estatui o art. 1º, TÍTULO I, DO MODELO DE GESTÃO, da Lei n° 16.710/18:

 

                                 “Art.1º. O Modelo de Gestão do Poder Executivo obedecerá aos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e ,eficiência
adotando como premissas básicas a Gestão para Resultados, a Interiorização, a
Participação, a Transparência, a Ética e a  a partir dosOtimização dos Recursos
seguintes conceitos:”

 

 

 O art. 3º da supracitada Lei assevera que a Administração Pública Estadual compreende os órgãos e as
entidades que atuam na esfera do Poder Executivo, os quais visam atender às necessidades coletivas, para
os fins da mesma Lei.

 

A doutrina pátria confirma o pensamento acima esposado:

 

“O princípio se justifica. As Casas Legislativas estão preparadas para o exercício de funções pertinentes à
produção de leis, mas não possuem o nível de informações pertinentes à Administração. Conhecem as
questões administrativas à distância, exercendo, de um lado, nítido papel de fiscalização e de
representação popular, mas estando inabilitadas para o conhecimento próprio das necessidades cotidianas
da Administração, inclusive no que diz respeito aos problemas que lhe são peculiares”.   [4]

 

 

 Cumpre aqui observar que a separação dos poderes é um dos princípios fundamentais adotados
pelo nosso Ordenamento Constitucional, conforme o que preceitua o artigo 2º, da Carta Magna
Federal:

 

“Art. 2º. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo,
o Executivo e o Judiciário.”
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 Nos dizeres do mestre José Afonso da Silva, “A desarmonia, porém, se dá sempre que se acrescem as
atribuições, faculdades e prerrogativas de um em detrimento do outro.” [5]

 

  No que concerne a projeto de indicação, assim dispõe o art. 58, §§ 1º e 2º da Carta Estadual,
acrescidos pela Emenda Constitucional nº 18, de 13 de novembro de 1994 – D.O. de 22.12.1994, “  ex

”:vi

 

“Art. 58. O processo legislativo compreende a elaboração de:

(...)

§ 1º.   Não cabendo no Processo Legislativo proposição de interesse público, o
Deputado poderá sugerir ao Poder Executivo a adoção do competente Projeto de

.Lei, na forma de Indicação

 

§ 2º. Uma vez recebida a Indicação, aprovada em Plenário, o Governador do Estado, no
prazo de 90 (noventa) dias, dará ciência à Assembleia Legislativa de sua conveniência
ou não.”

 

 Da mesma forma dispõem os artigos 196, inciso II, alínea “f”, 206, inciso VI e 215 do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96),

:respectivamente, in verbis

 

“ . As proposições constituir-se-ão em:Art. 196

(...)

II – projeto:

(...)

f) de indicação;

(...)

Art. 206. A Assembleia exerce a sua função legislativa, além da proposta de
emenda à Constituição Federal e à Constituição Estadual, por via de projeto:

(...)

VI – de indicação.

(...)
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Art. 215.  é a propositura em que o Deputado Indicação sugere medidas de interesse
, , de resolução, de decreto legislativo, bempúblico que não caibam em projeto de lei

como em requerimento.”

 

 

    Podemos concluir que o Nobre Parlamentar, na proposição de sua autoria, sugere ao Poder
, ,Executivo, na forma de Indicação medida de interesse público que não caberia em projeto de lei

de resolução, de decreto legislativo, bem como em requerimento.

 

 

 Logo, ao sugerir ( ) e não ao determinar, não invadiu a seara dopor meio de projeto de indicação
Poder Executivo, não ferindo, portanto, a independência e harmonia entre os três poderes,
evidenciando-se desta forma, perfeita sintonia com o que preceitua o princípio da tripartição dos
poderes consagrado por nossas Constituições Federal e Estadual.

 

 

 Por isto, situações à semelhança do projeto em análise ,não redundam em vício de inconstitucionalidade
por colisão com linhas mestras constitucionais, desde que não determinem uma conduta a outro Poder,

, ,  ,sem que a iniciativa legislativa tenha sido do mesmo, mas unicamente sugerem atos administrativos
que,  em entendendo o destinatário convenientes, poderão ser pelo mesmo executados, quando e durante o

.período que desejar. Em caso contrário, o Poder Executivo não estará constrangido a realizá-lo

 

 

  Diante do acima exposto, somos de   à regular e regimental tramitação doPARECER FAVORÁVEL
presente , pois o mesmo se ajusta à exegese dos Projeto de Indicação artigos 60, inciso I e 58, §§ 1º e 2º,

, acrescidos pela Emenda Constitucional nº 18/94, de 13 de novembro de 1994 – D.O.da Carta Estadual
de 22.12.1994, como também dos artigos 196, inciso II, alínea “f”, 206, inciso VI e art. 215 do

 (Resolução 389 de 11/12/96).Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará

 

É o parecer, salvo melhor juízo.

 

CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ

 

[1] SILVA, José Afonso da. . 26. ed. São Paulo: Malheiros,Curso de direito constitucional positivo
2006, p.608
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[2] SILVA, José Afonso da. . 26. ed. São Paulo: Malheiros,Curso de direito constitucional positivo
2006. p. 479.

[3] Nova redação dada pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº   61 de   19 de dezembro de 2008,
publicada no Diário Oficial do Estado de 15 de janeiro de 2009

[4] BASTOS, Celso Ribeiro Bastos e MARTINS, Ives Gandra, Comentários à Constituição do Brasil. 6a

vol. Tomo II, Saraiva, 1995, págs. 176/177.

[5] DA SILVA, José Afonso, , 26ª edição, Malheiros, pág. 111.Curso de Direito Constitucional Positivo

LILIAN LUSITANO CYSNE

CONSULTOR (A) TÉCNICO (A) JURÍDICO
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  DESPACHO

  Descrição:   PI 168/2019 - ENCAMINHAMENTO À COORDENADORIA DAS CONSULTORIAS TÉCNICAS.
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  Usuário assinador:  99281 - FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO
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CONSULTORIA JURÍDICA

DESPACHO
07/06/2019

De acordo com o parecer.

Encaminhe-se ao Senhor Coordenador das Consultorias Técnicas.

FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  DESPACHO

  Descrição:   PI 168/2019- ANÁLISE E REMESSA AO PROCURADOR

  Autor:  99313 - WALMIR ROSA DE SOUSA

  Usuário assinador:  99313 - WALMIR ROSA DE SOUSA
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COORDENADORIA DAS CONSULTORIAS TECNICAS

DESPACHO
10/06/2019

DE ACORDO COM O PARECER.

ENCAMINHE-SE AO PROCURADOR.

WALMIR ROSA DE SOUSA

COORDENADOR DA PROCURADORIA
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GABINETE DO PROCURADOR

DESPACHO
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De acordo com o parecer.

Encaminhe-se à Comissão de Constituição Justiça e Redação.

RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

PROCURADOR
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

MEMORANDO
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Diretoria Adjunta Operacional CÓDIGO: FQ-COTEP-002-01

Formulário de Qualidade

Comissões Técnicas Permanentes

DATA

EMISSÃO:
11/06/2018

Memorando de Designação de

Relatoria

DATA

REVISÃO:
07/06/2019

 

COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Audic Mota

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhor Deputado,

                   Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: SIM

Emenda(s): NÃO

Regime de Urgência: NÃO.

Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:
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Art. 82. O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:

I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

            Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão tão logo seja emitido o

parecer.

            Atenciosamente,

 

DEPUTADO ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  PARECER

  Descrição:   PARECER AO PROJETO DE INDICAÇÃO 168/19

  Autor:  99572 - DEPUTADO AUDIC MOTA

  Usuário assinador:  99572 - DEPUTADO AUDIC MOTA

  Data da criação:  25/06/2019 17:01:44  Data da assinatura:  25/06/2019 17:05:12

GABINETE DO DEPUTADO AUDIC MOTA

PARECER
25/06/2019

I. Relatório

Temos ora em comento o Projeto de Indicação Nº 168/2019, de autoria do Deputado André Fernandes, o
qual altera a redação ao inciso VIII do artigo 4º da Lei Estadual nº 12.023, de 20 de novembro de 1992.

Em sua justificativa, o nobre deputado argumenta que: “Isenção é o benefício fiscal concedido por lei
editada pelo ente tributante, mediante competência dos entes federativos para instituir tais benefícios.

No âmbito do Ceará, os benefícios fiscais relacionados aos veículos estão previstos na lei estadual que
dispõe acerca do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Essa iniciativa trata de
isenção objetiva, em função do evento tributário objetivamente considerado, ou seja, a redução de 15 para
10 anos de fabricação de veículo rodoviário para ter direito à isenção do pagamento de IPVA. Para tanto,
propomos a alteração da Lei do IPVA do Ceará.”

II. Análise

Inicialmente, quanto a constitucionalidade do projeto no âmbito federal, a Constituição Federal, lei
suprema do ordenamento jurídico brasileiro dispõe em seu artigo 24, I, que compete aos Estados legislar
sobre Direito Tributário, tal como é o caso apresentado pelo nobre Deputado autor:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

A Constituição Estadual, por sua vez, ressalta em seu art. 58, § 1º quanto à competência dos deputados
estaduais para propor projeto de indicação ao Poder Executivo, conforme o trecho transcrito abaixo:

Art. 58. O processo legislativo compreende a elaboração de:

I – emendas à Constituição;

II – leis complementares;

III – leis ordinárias;

IV – leis delegadas;
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V – decretos legislativos;e

VI – resoluções.

§1º Não cabendo no Processo Legislativo proposição de interesse Público, o
Deputado poderá sugerir ao Poder Executivo a adoção do competente Projeto
de Lei, na forma de Indicação.

O Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará – Resolução 389, 11 de dezembro de
1996, em seus artigos 196, inciso II, alínea “ ” e 215 dispõe sobre o Projeto de Indicação:f

Art. 196. As proposições constituir-se-ão em:

II – projeto:

(...)

f) de indicação.

 

Art. 215. Indicação é a propositura em que o Deputado sugere medidas de, que
não caibam projeto de lei, resolução, de decreto interesse público legislativo,
bem como em requerimento.

Ademais, analisando-se os pressupostos legislativos não existe óbice para que o Projeto de Indicação em
comento siga os trâmites convencionais, e se acolhido pelo Executivo, possa transformar-se em Lei.

III. Voto do Relator

Pelo exposto, observamos que o projeto em questão encontra-se em conformidade com a Constituição
, bem como quanto aos aspectos regimentais, portanto, somos de parecer Federal e Estadual

 à admissibilidade da matéria.FAVORÁVEL

 

DEPUTADO AUDIC MOTA

DEPUTADO (A)
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  Autor:  99741 - DEPUTADO ANTONIO GRANJA

  Usuário assinador:  99741 - DEPUTADO ANTONIO GRANJA

  Data da criação:  02/07/2019 20:47:17  Data da assinatura:  02/07/2019 20:47:26

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
02/07/2019
 

Diretoria Adjunta Operacional CÓDIGO: FQ-COTEP-004-00

Formulário de Qualidade

Comissões Técnicas

Permanentes

DATA

EMISSÃO:
20/06/2018

Conclusão da Comissão
DATA

REVISÃO:
 

                                                               

17ª REUNIÃO ORDINÁRIA     Data 02/07/2019

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

CONCLUSÃO: APROVADO O PARECER DO RELATOR.
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DEPUTADO ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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  Descrição:   DESIGNAR RELATOR
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  Usuário assinador:  99886 - DEPUTADO NEZINHO FARIAS
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COMISSÃO DE VIAÇÃO TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

MEMORANDO
03/07/2019
 

Diretoria Adjunta Operacional CÓDIGO: FQ-COTEP-002-01

Formulário de Qualidade

Comissões Técnicas Permanentes

DATA

EMISSÃO:
11/06/2018

Memorando de Designação de

Relatoria

DATA

REVISÃO:
07/06/2019

 

 

COMISSÃO DE VIAÇÃO, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Acrísio Sena

Assunto: Designação para relatoria

                 Senhor Deputado,

                 Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: SIM

Regime de Urgência: NÃO.                 

Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:
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Art. 82. O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:

I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

            Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão tão logo seja emitido o

parecer.

            Atenciosamente,

 

DEPUTADO NEZINHO FARIAS

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VIAÇÃO, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  PARECER

  Descrição:   PARECER FAVORÁVEL

  Autor:  32135 - DENISE DE SOUSA FALCAO

  Usuário assinador:  32098 - DEPUTADO ACRISIO SENA

  Data da criação:  10/07/2019 09:39:18  Data da assinatura:  10/07/2019 09:40:54

GABINETE DO DEPUTADO ACRISIO SENA

PARECER
10/07/2019

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 168/2019

AUTOR DEPUTADO ANDRE FERNANDES

 

I - RELATÓRIO: Trata-se de Projeto de Indicação, de autoria do Deputado André Fernandes, que Altera a redação
ao inciso VIII do artigo 4º da Lei Estadual nº 12.023, de 20 de novembro de 1992.”

A lei objeto da alteração proposta pelo parlamentar (Lei nº 12.023, de 20/11/1992), trata sobre o Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores – IPVA e o teor do projeto altera o inciso VIII, do art. 4º que tem a seguinte
redação:

Art. 4º - São isentos do pagamento do imposto: 

...

VIII - os veículos de uso rodoviário  com mais de 15 (quinze) anos de

fabricação; (grifos nossos)

Na redação da proposição, o Deputado apresentante altera o prazo e estipula
como determinar o mesmo, senão vejamos:

VIII - os veículos de uso rodoviário  com mais de 10 (dez) anos de fabricação, contados a

partir do primeiro mês do exercício seguinte ao do registro em órgão de trânsito.”(NR) (grifos

nossos)

O nobre parlamentar justifica em sua proposição que “essa iniciativa trata de isenção objetiva, em função do evento
tributário objetivamente considerado, ou seja, a redução de 15 para 10 anos de fabricação de veículo rodoviário
para ter direito à isenção do pagamento de IPVA”.

Argui, ainda, que “de acordo com o conteúdo positivo do princípio da isonomia tributária, os impostos terão caráter
pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Logo, o valor de imposto pessoal deve
ser proporcional a essa capacidade. No entanto, quando a capacidade econômica não excede o "mínimo vital",
imposto algum deve ser exigido do contribuinte, o que se consegue com a concessão de isenção.”.
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A Procuradoria da Assembleia Legislativa emitiu PARECER FAVORÁVEL à regular e regimental tramitação do
presente Projeto de Indicação, pois o mesmo se ajusta à exegese dos artigos 60, inciso I e 58, §§ 1º e 2º, da Carta
Estadual, acrescidos pela Emenda Constitucional nº 18/94, de 13 de novembro de 1994 – D.O. de 22.12.1994,
como também dos artigos 196, inciso II, alínea “f”, 206, inciso VI e art. 215 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96).

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por meio de parecer do Relator, Deputado Audic Mota,
manifestou-se favorável ao Projeto de Lei do Deputado André Fernandes.

A proposição, assim, foi encaminhada à Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano, para análise
de mérito.

É o relatório.

II – ANÁLISE: A proposição quando apresentada em uma Casa Legislativa se submete à análise de juridicidade e
de mérito. “A juridicidade representa condição de admissibilidade da tramitação das proposições legislativas.
Examinar a admissibilidade de uma proposição significa apreciar-lhe certos aspectos preliminares que devem
anteceder lógica e cronologicamente sua análise de fundo, esta relativa à conveniência política de aprovação de seu
conteúdo (análise de mérito)”. 

A iniciativa do parlamentar se adequa às disposições regimentais, bem assim ao que estabelecem os arts. 58, §§ 1º e
2º, 60, inciso I c/c § 2º, alínea “d” e 88, da Constituição Estadual, que assim dispõem:

Art. 58. O processo legislativo compreende a elaboração de:

...

*§1º Não cabendo no Processo Legislativo proposição de interesse Público, o Deputado poderá

sugerir ao Poder Executivo a adoção do competente Projeto de Lei, na forma de Indicação.

*Acrescido pela Emenda Constitucional nº 18/94, de 13 de dezembro de 1994 – D. O. de

22.12.1994.

*§2º Uma vez recebida a Indicação, aprovada em Plenário, o Governador do Estado, no prazo de

90 (noventa) dias, dará ciência à Assembleia Legislativa de sua conveniência ou não.

*Acrescido pela Emenda Constitucional nº 18/94, de 13 de dezembro de 1994 – D. O. de

22.12.1994

 

Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

I – aos Deputados Estaduais;

 

*§2º São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham

sobre:

*d) concessão de subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido,

anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas e contribuições;

 

Art. 88. Compete privativamente ao Governador do Estado: 
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....

III – iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição; 

No âmbito da competência institucional desta Casa Legislativa, invoca-se o disposto nos artigos 48, inciso IX, 196,
inciso II, alínea “a” e 206, inciso I do Regimento Interno da (Resolução 389 de 11/12/96 - D.O. 12.12.96),
ressaltando-se que, de acordo com o mencionado art. 48, IX, o tema objeto da proposição em análise pertence ao
campo temático sobre o qual a Comissão de Viação, Transportes, Desenvolvimento Urbano tem competência para
se manifestar, senão vejamos:

 

“Art. 48 São as seguintes as Comissões Permanentes e respectivos campos temáticos ou áreas de

atividades: 

(...)

*IX - Viação, Transportes, Desenvolvimento Urbano:

a) política e desenvolvimento urbano; uso e ocupação do solo urbano; habitação; transportes

urbanos; infraestrutura urbana e saneamento básico”;

 

Art. 196. As proposições constituir-se-ão em: 

(...) II – projeto: (...) 

a) de lei complementar; (...)

 

Art. 206. A Assembleia exerce a sua função legislativa, além da proposta de emenda à Constituição

Federal e à Constituição Estadual, por via de projeto:

I - de lei complementar, destinado a regular matéria constitucional;

 

Acrescente-se que, em consonância com as disposições regimentais, a matéria se adequa, ainda, ao que se tem no
caput do art. 215, do referido Regimento Interno, ao referenciar a “sugestão” de medidas de interesse público,
senão vejamos de seu teor:

 

Art. 215. Indicação é a proposição em que o Deputado sugere medidas de interesse público, que

não caibam em projetos de lei, de resolução, de decreto legislativo, bem como em requerimento. 

 

Na verdade, fazendo um recorte do interesse público carreado na proposição, verifica-se que a proposição de
alteração da lei se destina a diminuir o prazo de fabricação determinado pela legislação vigente para concessão de
isenção do IPVA, de modo que os veículos de uso rodoviário possam ter o benefício quando implementarem mais
de 10 (dez) anos de fabricação, contados a partir do primeiro mês do exercício seguinte ao do registro em
órgão de trânsito.
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Convém ressaltar, ainda, a previsão da Constituição Federal quanto à competência Legislativa do Estado para a
instituição de impostos, bem como deliberar a isenção dos mesmos, senão vejamos do art. 155, inciso XII, alínea
“g” (isenções, incentivos e benefícios fiscais), consoante se tem transcrito abaixo: 

 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

XII - cabe à lei complementar:

(...)

g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções,

incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. 

O encaminhamento do projeto, sob a ótica do resguardo constitucional e regimental, em nada afronta o princípio da
separação dos poderes, posto que regular é a previsão nesses normativos de tal projeto, o que inviabiliza, por
conseguinte, a invocação de vício de iniciativa, mormente por se verificar a possibilidade regulada no §1º, do art.
58, já transcrito, da Constituição Estadual.

Acrescente-se que as isenções representam corolários do próprio poder de tributar e do princípio da legalidade
tributária. Nesse sentido, são limitações legislativas ao poder de tributar ou nas palavras de Fanucchi:

“Em princípio, o poder de isentar decorre do poder de tributar. Isto é, aquela entidade que legisla

sobre a imposição tributária é a mesma que tem competência para excluir o crédito tributário pela

isenção”. 

Diante desta correta conclusão, fica patente que o artigo 146, II, CF/88, reserva à lei complementar a veiculação de
isenções, norma legal que restringe ou amplia os limites do poder de tributar do ente tributante, senão vejamos:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito

Federal e os Municípios;

II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;

O Supremo Tribunal Federal, no trato do tema competência, se manifestou ratificando a inexistência, no atual
texto constitucional, de previsão de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo em matéria
tributária, o que autoriza, no âmbito das Casas Legislativas, a edição de leis pela via do parlamento, que
concedem, dentre outros, benefícios tributários (isenção) aos contribuintes, consoante se tem:

Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser proposto pelo

chefe do Executivo. As hipóteses de  limitação da iniciativa parlamentar estão

previstas, em numerus clausus, no art. 61 da Constituição do Brasil – matérias relativas ao

funcionamento da administração pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do

 Poder Executivo. Precedentes. [ADI 3.394, rel. min. Eros Grau, j. 2-4-2007, P, 
DJE de 15-8-2008]. (grifos nossos)

Tributário. Processo legislativo. Iniciativa de lei. 2. Reserva de iniciativa em matéria tributária. Inexistência. 3. Lei municipal que revoga

tributo. Iniciativa parlamentar. Constitucionalidade. 4. Iniciativa geral. Inexiste, no atual texto constitucional, previsão
de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo em matéria tributária. 5. Repercussão geral reconhecida. 6.

 Recurso provido. Reafirmação de jurisprudência. (ARE 743480 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES,
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julgado em 10/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013). (grifos nossos).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 947.564 SÃO PAULO 

RELATOR: MIN. CELSO DE MELLO 

RECTE(S) :PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA ADV.(A/S) :MATHEUS

RICARDO JACON MATIAS 

RECDO(A/S) :PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

ADV.(A/S) :ANTONIO CARLOS ROCHA 

EMENTA: PROCESSO LEGISLATIVO. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE

RESERVA DE INICIATIVA. PREVALÊNCIA DA REGRA GERAL DA INICIATIVA

CONCORRENTE QUANTO À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DAS LEIS.

LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA INICIATIVA PARLAMENTAR. RE CONHECIDO

E NÃO PROVIDO. – Sob a égide da Constituição republicana de 1988, também o membro do

Poder Legislativo dispõe de legitimidade ativa para iniciar o processo de formação das leis, quando

se tratar de matéria de índole tributária, não mais subsistindo, em consequência, a restrição que

prevaleceu ao longo da Carta Federal de 1969. Precedentes. Brasília, 24 de fevereiro de 2016.

A doutrina, também, entende pacífico tal posicionamento, senão vejamos na manifestação de Barros:

Assim, não há por que afastar como inconstitucional, por exemplo, um projeto de lei de iniciativa parlamentar que trate
 de matéria tributária para conceder aos que não cometeram infrações de trânsito descontos no IPVA (Imposto sobre a Propriedade

de Veículos Automotores), respeitada a anterioridade de exercício entre a apuração do desconto e a sua efetivação. Na forma, é

constitucional. Além do mais, no mérito, premia o bom cidadão. No todo, atende adequadamente a uma das funções sociais da tributação e

do Direito: realçar o bom para erguê-lo como modelo social. Compõe plenamente o interesse do Estado com o da Cidadania. 

No mesmo sentido, tem-se, nas palavras de Rodriguez Júnior, que:

Outro dos institutos previstos na LRF é o procedimento de alteração de alíquota ou modificação de

base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições. Redução provém

do latim reductio, de reducere (reduzir), sendo empregado no âmbito da LRF com o sentido de

reduzir o quantum debeatur do tributo. No entanto, para a caracterização da renúncia é ímpar que se

comprove que a alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo está implicando uma

discriminação específica para alguns contribuintes, sem o que, em se verificando que a redução é

genérica e abrangente, s.m.j., não constituirá renúncia para os fins de responsabilidade na gestão

fiscal.

Assim, com base no entendimento pacífico que não há no atual texto constitucional, previsão de iniciativa
exclusiva do Chefe do Executivo em matéria tributária, nos manifestamos pela admissibilidade
jurídico-constitucional da proposição, não identificando, na pretensão parlamentar, nenhum óbice impeditivo da
aprovação do projeto em exame.

III - PARECER DO RELATOR: Face ao exposto, constatado que a redação do Projeto de Indicação n° 168/2019 se
encontra em consonância com o Regimento Interno desta Casa, bem como com os ditames das Constituições
Federal e Estadual, em análise de mérito, emito PARECER FAVORÁVEL ao presente Projeto de Indicação.
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DEPUTADO ACRISIO SENA

DEPUTADO (A)
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COMISSÃO DE TRABALHO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

MEMORANDO
08/08/2019
 

Diretoria Adjunta Operacional CÓDIGO: FQ-COTEP-002-01

Formulário de Qualidade

Comissões Técnicas Permanentes

DATA

EMISSÃO:
11/06/2018

Memorando de Designação de

Relatoria

DATA

REVISÃO:
07/06/2019

 

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO.

A Sua Excelência a Senhora

Deputada Augusta Brito

Assunto: Designação para relatoria

                 Senhora Deputada,

                 Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: SIM

Emendas: Não

Regime de Urgência: NÃO.

Alteração(ões) no parecer do relator e da Conclusão da Comissão de Constituição, Justiça e

Redação: NÃO.                 

33 de 54



Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:

Art. 82. O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:

I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

            Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão tão logo seja emitido o

parecer.

            Atenciosamente,

DEPUTADO JEOVA MOTA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  PARECER

  Descrição:   PARECER AO PROJETO DE INDICAÇÃO 168/2019 - CTASP

  Autor:  99573 - DEPUTADA AUGUSTA BRITO

  Usuário assinador:  99573 - DEPUTADA AUGUSTA BRITO

  Data da criação:  27/09/2019 09:01:30  Data da assinatura:  27/09/2019 09:01:48

GABINETE DA DEPUTADA AUGUSTA BRITO

PARECER
27/09/2019

PARECER AO PROJETO DE INDICAÇÃO 168/2019, QUE ALTERA
A REDAÇÃO AO INCISO VIII DO ARTIGO 4º DA LEI ESTADUAL
Nº 12.023, DE 20 DENOVEMBRO DE 1992.

 

 

I – RELATÓRIO

Trata-se de projeto de indicação apresentado pelo Deputado André Fernandes, que altera a redação do
inciso VIII do artigo 4º da Lei Estadual nº 12.023, de 20 de novembro de 1992.

Em sua justificativa argumenta que “a isenção aqui proposta alcança os veículos cuja titularidade recai
sobre aqueles de capacidade econômica restrita, que não tem condições materiais de adquirir e manter
veículo novo ou seminovo. Aliás, sequer dispõem de numerário para manutenção de veículo com
utilidade superior a 10anos.”

 

II – ANÁLISE

A proposição em estudo busca alterar dispositivo da Lei Estadual nº 12.023/1992, que trata sobre o
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.

Atualmente, a lei dispõe que são isentos do pagamento do imposto os veículos de uso rodoviário com
mais de 15 (quinze) anos de fabricação.   A iniciativa apresentada pelo parlamentar busca estender os
benefícios da isenção do imposto para “os veículos de uso rodoviário com mais de anos de fabricação,

.”contados a10 (dez) partir do primeiro mês do exercício seguinte ao do registro em órgão de trânsito

Conforme esclarece o autor da proposição, “isenção é o benefício fiscal concedido por lei editada pelo
ente tributante, mediante competência dos entes federativos para instituir tais benefícios. No âmbito do
Ceará, os benefícios fiscais relacionados aos veículos estão previstos na lei estadual que dispõe acerca do
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Essa iniciativa trata de isenção objetiva,
em função do evento tributário objetivamente considerado, ou seja, a redução de 15 para 10 anos de
fabricação de veículo rodoviário para ter direito à isenção do pagamento de IPVA. Para tanto, propomos a
alteração da Lei do IPVA do Ceará.”
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Nesse contexto, compreendemos ser de salutar importância a concessão de isenção do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para os veículos com 10 (dez) anos de fabricação, haja
vista que beneficiará milhares de cearenses que utilizam esse tipo de veiculo para exercerem suas
atividades laborais.

 

III – VOTO

Feitas as considerações iniciais, a proposição em analise, sem sombra de dúvida, destaca-se por seu
relevante interesse público e social, motivo pelo qual, quanto ao mérito, ofertamos parecer
FAVORÁVEL a regular tramitação do Projeto de Indicação nº 168/2019, haja vista a importância da
matéria apresentada.

 

DEPUTADA AUGUSTA BRITO

DEPUTADO (A)
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  MEMORANDO

  Descrição:   DESIGNAÇÃO DE RELATORIA CTASP À EMENDA - DEP. AUGUSTA BRITO

  Autor:  99439 - COMISSÃO DE TRABALHO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

  Usuário assinador:  99758 - DEPUTADO JEOVA MOTA

  Data da criação:  02/10/2019 09:22:28  Data da assinatura:  02/10/2019 14:06:16

COMISSÃO DE TRABALHO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

MEMORANDO
02/10/2019
 

Diretoria Adjunta Operacional CÓDIGO: FQ-COTEP-002-01

Formulário de Qualidade

Comissões Técnicas Permanentes

DATA

EMISSÃO:
11/06/2018

Memorando de Designação de

Relatoria

DATA

REVISÃO:
07/06/2019

 

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO.

A Sua Excelência a Senhora

Deputada Augusta Brito

Assunto: Designação para relatoria

                 Senhora Deputada,

                 Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: NÃO

Emendas: nº 01

Regime de Urgência: NÃO.

Alteração(ões) no parecer do relator e da Conclusão da Comissão de Constituição, Justiça e

Redação: NÃO.                 
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Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:

Art. 82. O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:

I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

            Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão tão logo seja emitido o

parecer.

            Atenciosamente,

DEPUTADO JEOVA MOTA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  PARECER

  Descrição:   PARECER A EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2019 CTASP

  Autor:  99573 - DEPUTADA AUGUSTA BRITO

  Usuário assinador:  99573 - DEPUTADA AUGUSTA BRITO

  Data da criação:  02/10/2019 15:02:28  Data da assinatura:  02/10/2019 15:03:14

GABINETE DA DEPUTADA AUGUSTA BRITO

PARECER
02/10/2019

Parecer a Emenda Modificativa nº 01/2019 ao Projeto de Indicação
168/2019.

 

I – RELATÓRIO

Trata-se de Emenda Modificativa nº 01/2019, de autoria do Deputado Julio Cesar Filho, anexa ao Projeto
de Indicação 168/2019.

A referida emenda busca a redação do art. 2º da proposição.

II – ANÁLISE

Em sua justificativa o autor da Emenda argumenta a necessidade de adequar o texto da proposição aos
moldes estabelecidos na Constituição, haja vista que “não se pode estipular prazo para que um Projeto de
Indicação entre em vigência, já que se trata de uma sugestão ao Poder Executivo.”

A emenda em estudo atende as necessidades legais e regimentais, suprindo dispositivo na propositura que
a tornaria inadmissível no processo legislativo. Portanto, somos a sua aprovação.

III – VOTO

Feitas as considerações iniciais, ofertamos parecer FAVORÁVEL a Emenda Modificativa nº 01/2019
anexa ao Projeto de Indicação 168/2019.

 

DEPUTADA AUGUSTA BRITO

DEPUTADO (A)
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO

  Descrição:   CONCLUSÃO NA CTASP.

  Autor:  99439 - COMISSÃO DE TRABALHO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

  Usuário assinador:  99758 - DEPUTADO JEOVA MOTA

  Data da criação:  02/10/2019 15:08:21  Data da assinatura:  02/10/2019 15:36:46

COMISSÃO DE TRABALHO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
02/10/2019
  

Diretoria Adjunta Operacional CÓDIGO: FQ-COTEP-004-00

Formulário de Qualidade
Comissões Técnicas

Permanentes

DATA
EMISSÃO: 11/06/2018

Conclusão da Comissão DATA
REVISÃO:

 

 

18ª REUNIÃO  ORDINÁRIA      Data 01/10/2019

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO.

CONCLUSÃO: APROVADO O PARECER DO RELATOR AO PROJETO E A EMENDA.

               

DEPUTADO JEOVA MOTA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  MEMORANDO

  Descrição:   DESIGNAR RELATOR

  Autor:  99886 - DEPUTADO NEZINHO FARIAS

  Usuário assinador:  99886 - DEPUTADO NEZINHO FARIAS

  Data da criação:  08/10/2019 15:09:51  Data da assinatura:  08/10/2019 15:10:09

COMISSÃO DE VIAÇÃO TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

MEMORANDO
08/10/2019
 

Diretoria Adjunta Operacional CÓDIGO: FQ-COTEP-002-01

Formulário de Qualidade

Comissões Técnicas Permanentes

DATA

EMISSÃO:
11/06/2018

Memorando de Designação de

Relatoria

DATA

REVISÃO:
07/06/2019

 

 

COMISSÃO DE VIAÇÃO, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Acrísio Sena

Assunto: Designação para relatoria

                 Senhor Deputado,

                 Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: NÃO

Emendas: SIM. EMENDA MODIFICATIVA 01/2019.

Regime de Urgência: NÃO.
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Alteração(ões) no parecer do relator e da Conclusão da Comissão de Constituição, Justiça e

Redação: NÃO.                 

Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:

Art. 82. O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:

I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

            Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão tão logo seja emitido o

parecer.

            Atenciosamente,

 

DEPUTADO NEZINHO FARIAS

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VIAÇÃO, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  PARECER

  Descrição:   PARECER FAVORÁVEL

  Autor:  32098 - DEPUTADO ACRISIO SENA

  Usuário assinador:  32098 - DEPUTADO ACRISIO SENA

  Data da criação:  12/12/2019 10:40:09  Data da assinatura:  12/12/2019 10:40:20

GABINETE DO DEPUTADO ACRISIO SENA

PARECER
12/12/2019

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 168/2019

AUTOR: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

 

1 – RELATÓRIO

 

Trata-se de , apresentada pelo Deputado Júlio César FilhoEmenda Supressiva/Modificativa nº 01/2019
ao , de autoria do Deputado André Fernandes, que altera a redação aoProjeto de Indicação nº 168/2019
inciso VIII do artigo 4º da Lei Estadual nº 12.023, de 20 de novembro de 1992, que dispõe acerca do
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

 

Percorridos os trâmites do processo legislativo, a matéria foi encaminhada para a Comissão de Viação,
Transporte e Desenvolvimento Urbano, desta feita para análise da Emenda acima indicada.

É o relatório.

2 – ANÁLISE

 

Procedida à análise de mérito da matéria, vêm os autos à Comissão de Viação, Transporte e
Desenvolvimento Urbano, para fins de apreciação da referida emenda, em cujo teor se observa
modificação do art. 2º, do Projeto de Indicação referenciado, consoante se tem:

Art. 2º. Estando a presente proposição de acordo com a conveniência do
Poder Executivo, como rege a Constituição Estadual, o Governador do
Estado enviará para esta Casa legislativa uma mensagem para

. (grifos nossos)apreciação
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O autor da emenda alega que a iniciativa “tem por objetivo alterar o “artigo 2º do presente projeto, para
que o mesmo se amolde à nossa Constituição, visto que não se pode estipular prazo para que um Projeto
de Indicação entre em vigência, já que se trata de uma sugestão ao Poder Executivo, sendo possível esta
exigência, apenas em Projeto de Lei”.

 

A emenda em estudo atende às necessidades legais e regimentais, suprindo dispositivo da propositura de
modo a torná-la compatível com os fundamentos legais que regem o processo legislativo em curso.

 

3 – VOTO

 

Face ao exposto, constatada a compatibilidade do texto da emenda supressiva/modificativa nº 01/2019 ao
Projeto de Indicação nº 168/2019, emito, em análise de mérito, PARECER FAVORÁVEL à proposição
em tela.

 

DEPUTADO ACRISIO SENA

DEPUTADO (A)
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO

  Descrição:   POSIÇÃO DA COMISSÃO

  Autor:  99886 - DEPUTADO NEZINHO FARIAS

  Usuário assinador:  99886 - DEPUTADO NEZINHO FARIAS

  Data da criação:  19/12/2019 09:43:14  Data da assinatura:  19/12/2019 09:43:39

COMISSÃO DE VIAÇÃO TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
19/12/2019

 

Diretoria Adjunta Operacional CÓDIGO: FQ-COTEP-004-00

Formulário de Qualidade
Comissões Técnicas

Permanentes

DATA
EMISSÃO: 11/06/2018

Conclusão da Comissão DATA
REVISÃO:

 

 

17ª REUNIÃO ORDINÁRIA      Data 18/12/2019

COMISSÃO DE VIAÇÃO, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

CONCLUSÃO: APROVADO O PARECER DO RELATOR
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DEPUTADO NEZINHO FARIAS

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VIAÇÃO, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  MEMORANDO

  Descrição:   DESIGNAÇÃO DE RELATORIA - COFT

  Autor:  99437 - COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

  Usuário assinador:  99410 - TIN GOMES

  Data da criação:  27/02/2020 10:12:07  Data da assinatura:  27/02/2020 10:16:47

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

MEMORANDO
27/02/2020
 

Diretoria Adjunta Operacional CÓDIGO: FQ-COTEP-002-01

Formulário de Qualidade

Comissões Técnicas Permanentes

DATA

EMISSÃO:
11/06/2018

Memorando de Designação de

Relatoria

DATA

REVISÃO:
07/06/2019

 

 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Antonio Granja

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhor Deputado,

                   Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: SIM

Emenda(s): SIM, emenda modificativa nº 01

Regime de Urgência: NÃO.
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Alteração(ões) no parecer do relator e da Conclusão da Comissão de Constituição, Justiça e

Redação: NÃO.

Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:

Art. 82. O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:

I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

            Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão tão logo seja emitido o

parecer.

            Atenciosamente,

 

TIN GOMES

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  PARECER

  Descrição:   AO PROJETO DE INDICAÇÃO N° 168/19 - DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

  Autor:  99046 - DEPUTADO ANTONIO GRANJA

  Usuário assinador:  99046 - DEPUTADO ANTONIO GRANJA

  Data da criação:  10/03/2020 10:35:48  Data da assinatura:  10/03/2020 10:37:55

GABINETE DO DEPUTADO ANTÔNIO GRANJA

PARECER
10/03/2020

PROPOSIÇÃO: PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 168 /2019

AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

MATÉRIA: ALTERA A REDAÇÃO AO INCISO VIII DO ARTIGO 4º DA LEI
ESTADUAL Nº 12.023, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1992.

 

I-RELATÓRIO

Trata-se do parecer do deputado Antônio Granja, na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, ao
Projeto de Indicação nº 168/2019, de autoria do Deputado André Fernandes que ALTERA A REDAÇÃO
AO INCISO VIII DO ARTIGO 4º DA LEI ESTADUAL Nº 12.023, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1992.

                                                                                                                                                                                               

Em sua justificativa, o Nobre Parlamentar destaca que:

“Isenção é o benefício fiscal concedido por lei editada pelo ente tributante, mediante
competência dos entes federativos para instituir tais benefícios. No âmbito do Ceará, os
benefícios fiscais relacionados aos veículos estão previstos na lei estadual que dispõe acerca do
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Essa iniciativa trata de isenção
objetiva, em função do evento tributário objetivamente considerado, ou seja, a redução de 15
para 10 anos de fabricação de veículo rodoviário para ter direito à isenção do pagamento de
IPVA. Para tanto, propomos a alteração da Lei do IPVA do Ceará.

Do conjunto de fatos que poderiam ser incluídos no critério material da hipótese da regra-matriz
do IPVA, a regra de isenção subtrai o subconjunto das relações de propriedade de veículos com
mais de 10 (dez) anos de fabricação. A mutilação, portanto, é no complemento do verbo do
critério material.

De acordo com o conteúdo positivo do princípio da isonomia tributária, os impostos terão caráter
pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Logo, o valor de
imposto pessoal deve ser proporcional a essa capacidade. No entanto, quando a capacidade
econômica não excede o "mínimo vital", imposto algum deve ser exigido do contribuinte, o que
se consegue com a concessão de isenção.
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A preservação do mínimo vital é um dos limites impostos pela capacidade contributiva, ou seja,
o tributo não pode incidir sobre o mínimo necessário para a subsistência básica do indivíduo. O
tributo deve incidir sim sobre a riqueza disponível, ou seja, sobre aquela riqueza que ultrapassa o
necessário para a subsistência mínima do contribuinte e de sua família.

No caso em comento, a isenção aqui proposta alcança os veículos cuja titularidade recai sobre
aqueles de capacidade econômica restrita, que não tem condições materiais de adquirir e manter
veículo novo ou seminovo. Aliás, sequer dispõem de numerário para manutenção de veículo com
utilidade superior a 10 anos”.

                                                                                                                  
                                                                

II-PARECER

Pela relevância do tema abordado neste Projeto, e, tendo em vista que o autor, ciente da imposição
constitucional quanto ao devido procedimento legal, encaminhou a matéria em estudo, na forma de
indicação, motivo pelo qual apresento parecer FAVORÁVEL.

 

 

DEPUTADO ANTONIO GRANJA

DEPUTADO (A)
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  PARECER

  Descrição:   A EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/19 DE AUTORIA DO DEPUTADO JULIO CESAR FILHO AO P.I Nº 168/19

  Autor:  99046 - DEPUTADO ANTONIO GRANJA

  Usuário assinador:  99046 - DEPUTADO ANTONIO GRANJA

  Data da criação:  10/03/2020 10:39:46  Data da assinatura:  10/03/2020 10:44:47

GABINETE DO DEPUTADO ANTÔNIO GRANJA

PARECER
10/03/2020

PROPOSIÇÃO: EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/19 AO PROJETO DE
INDICAÇÃO Nº 168/2019.

AUTORIA: DEPUTADO JÚLIO CÉSAR FILHO

EMENTA: MODIFICA O ART. 2º DO PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 168/2019 

I- RELATÓRIO

Trata-se do parecer do deputado Antônio Granja, na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação à
Emenda Modificativa nº 01/2019, de autoria do Deputado Julio César Filho, anexa ao Projeto de
Indicação 168/19.

Em sua justificativa o deputado autor da Emenda argumenta que: 

“A presente emenda tem por objetivo alterar o artigo 2º do presente Projeto, para que o mesmo
se amolde à nossa Constituição, visto que não se pode estipular prazo para que um Projeto de
Indicação entre em vigência,   já que se trata de uma sugestão ao Poder Executivo, sendo
possível esta exigência, apenas em Projeto de Lei”.

II- PARECER

Tendo em vista que a emenda em estudo, apresentada a este Projeto de Indicação nº 168/19, visa apenas
adequar as necessidades legais e regimentais, motivo pela qual apresento parecer FAVORÁVEL.

 

DEPUTADO ANTONIO GRANJA

DEPUTADO (A)

54 de 54


