
EMENDA Nº 001 – Modificativa ao Projeto de Lei do 

Legislativo nº 016/2021 

 

O vereador que abaixo assina, com fulcro no art. 198, § 1º, 

inciso IV do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, apresenta a seguinte 

 

EMENDA MODIFICATIVA 
 

Art. 1º Modifica o artigo 3º do Projeto de Lei nº 016/2021, 

para que passe a dispor o que se segue: 
 

“Art. 3º Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023.” 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A presente emenda tem a única finalidade de prorrogar o 

início da vigência prevista originalmente no Projeto de Lei do Legislativo nº 016/2021, 

para que, dessa maneira, a norma em questão passe a produzir os seus efeitos e, por 

conseguinte, dispensar determinados créditos tributários somente a partir do começo do 

próximo exercício fiscal. 

Isso, pois, a proposição principal, que pretende isentar 

determinadas instituições de caráter religioso ou assistenciais sem finalidades lucrativas 

do pagamento da taxa de lixo e da contribuição para o custeio dos serviços de iluminação 

pública, preconiza a dispensa de créditos e da própria incidência tributária a partir de 

momento pretérito à presente data, a saber, 1º de janeiro de 2022. 

Dessa forma, este expediente modificativo é oportuno e 

conveniente por postergar o começo da produção de efeitos da pretensa nova hipótese de 

isenção tributária ao início próximo ano, possibilitando, assim, que o Município de Dois 

Vizinhos possa se planejar e organizar as suas necessidades a um novo cenário 

econômico-financeiro, sobretudo porque, caso aprovado o Projeto de Lei do Legislativo 

nº 016/2021, haverá diminuição da arrecadação local. 

Por fim, ainda cumpre-nos destacar que, consoante 

entendimento já consolidado pela jurisprudência nacional, a concessão de isenção 

tributária apenas proclama uma situação preexistente capaz de conceder ao contribuinte 

o benefício fiscal, ou seja, o ato da concessão tem efeito retroativo à data em que o 

beneficiário reunia todos os pressupostos legais para o reconhecimento dessa qualidade1. 

Destarte, se fixado o início da vigência da isenção para o começo do ano corrente, é 

possível que inúmeros contribuintes que serão favorecidos pela nova benesse legal 

passem a pleitear a repetição de eventuais tributos já pagos ao Município, causado 

prejuízos ao erário e também à programação orçamentária local. 

Plenário da Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos/PR, 

em 28 de abril de 2022. 

 

 

Deolino Benini Júnior 

Vereador Proponente 

                                                           
1 Nesse sentido, vide: SJT AgRg no REsp 1170008/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 18/03/2010, publicado em 30/03/2010. 


