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"Ficam revogodos os Leis ns. 7.268, de 26 de

setembro de 2077 e 7.269, de 26 de setembro

de 2O17, e dá outros providêncios."

a cÂuaRn MuNlclPAt DE BARREIRAS, ESTADo DA BAHIA, no uso de suas atribuições

legais,

APROVOU:

Art. le - Ficam revogadas as Leis Municipais nss. 1.268, de 26 de setembro de 2017 e

t.269,de 26 de setembro de20t7.

Art.2q - Ficam restauradas as Leis Municipais nss.400, de 22 de dezembro de 7997 e92),

de 23 de dezembro de 2010, bem como as de ne. 620, de 26 de Dezembro de 2003, n0.

7O6, de 28 de Dezembro de 2005, ne. 758, de 09 de Maio de 2007, ne' 735, de Setembro

de 2006, ns. 797, de Julho de 2008, ns. 979, de 13 de Dezembro de 21l]-, ns. 1.043, de 11

de Novembro de 2013 e a Lel ne. 1.089, de 17 de Junho de2074.

Art.3s - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.

Sala das Sessões, 15 de Fevereiro de 2018.

Vereador (Rede|
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JUSTITICATIVA

Os vereodores oboixo subscritos, no uso de suos otribuições

legois, opresenlom o presente proposto em defeso dos interesses moiores do

populoçõo boneirense, especiolmente de todos os contribuinles em funçôo

do oprovoçõo dos mologrodos Projetos no. lB e 19 de outorio do Poder

Executivo, que culminorom no oprovoçõo dos Leis 1.2ó8 e 1.269 de 26 de

selembro de 2017.

Destoque-se que nõo hó reservo de iniciotivo de leis tributórios

o chefe do Executivo, situoçõo jó confirmodo pelo STF.

"Ao julgor, no Plenório Virtuol, o mérito do

Recurso Extroordinório com Agrovo (ARE) 743480,

os ministros do Supremo Tribunol Federol (STF)

confirmorom jurisprudêncio do Corte no senÍido

de que nõo existe reseryo de inicioiivo oo chefe

do Poder üecutivo poro propor leis que

implicom reduçôo ou extinçõo de tribuÍos, e o

consequente diminuiçõo de receitos

orçomeniórios. A motério constiiucionol teve

repercussõo gerol reconhecido".

No origem, o Ministério PÚblico de Minos Gerois

recoreu oo Supremo conlro decisõo do Tribunol

de JusÍiço mineiro que, oo julgor oçÕo proposto

pelo prefeito de Noque, considerou
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inconstitucionol o Lei municipol 3l 2/2010, que

revogou legisloçoo inslituidoro do conlribuiçôo

poro custeio do serviço de iluminoçõo pÚblico.

Poro o MP-MG, o decisôo questionodo terio

violodo o Constituiçôo Federol de 1988, umo vez

que o reservo de iniciotivo oplicóvel em moÍério

orçomentório nôo olconço os leis que instituom

ou revoguem tributos.

Jurlsprudêncio

Ao se monifestor pelo existêncio de repercussôo

gerol no motéío e pelo confirmoçõo do

lurisprudêncio do Corte, o reloÍor do coso,

ministro Gilmor Mendes, lembrou que o temo jó

foi enfrentodo em diversos julgodos do STF. "A

iurlsprudêncio do CorÍe é uníssono êm negoÍ o

eígêncio de reservo de iniciolivo em motétio

fiibut&ia, oindo que se cuide de lei gue vise à

mlnoroção ou rcvogoçdo de fiibttto" ' frisou o

ministro, que ossentou "o inexistêncio de reservo

de iniciotivo poro leis de noturezo tributório,

inclusive os que concedem renÚncio fiscol".

As leis em motério tribuiório enquodrom-se no

regro de iniciotivo gerol, que outorizo o quolquer

porlomentor - deputodo federol ou senodor -
opresenlor projeto de lei cujo conteÚdo consisto
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em instituir, modificor ou revogor tributo. "Nõo

hó, no texto constitucionol em vigor, quolquer

mondomenlo que delermine o iniciotivo

exclusivo do chefe do Executivo quonio oos

tributos", disse o ministro, lembrondo que o regro

do ortigo ó1. porógrofo lo, inciso ll, "b", diz que

sôo de iniciotivo do presidente do Repúblico leis

tributórios referentes openos oos tenitórios.

Médlo

A decisõo que reconheceu o existêncio de

repercussõo gerol no motério foi unônime. Jó o

decisõo de mérito foi tomodo por moiorio de

votos, vencido o minisÍro Morco Aurélio.

De ocordo com o ortigo 3234 do Regimento

lnterno do STF (otuolizodo com o introduçõo do

Emendo Regimentol 42/20101, o julgomento de

mérito de questões com repercussõo gerol, nos

cosos de reofirmoçôo de jurisprudêncio

dominonte do Corle, tombém Pode ser

reolizodo por meio eletrônico".

Destocodo o competêncio, ressoltomos que no Município de

Boneiros vige o Lei no . 4Nt97 . de 22 de Dezembro de 1997 , que "ApÍovo Plontrr

Genêico de Volores, esÍobelece o lontto de opuroção do volor venol dos

imóveis poro elello de lonçomenlo do lmposlo Sob,re o Propiedode fuediol e

Tenitortol Urbono - lFÍU, e dó ouFos providêncíos ".
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Vigeu oté o dio 31 de Dezembro de 2017, o Lei Municiool no.

922110. de 23 de Dezembro de 2010, que "lnsfilui o novo CódigoTribulário e

de Rendos do Munlcíplo de Bonehos, Eslodo do Bohio, e dá ouhos

providêncios".

Ocone que o Prefeito do Município de Boneiros fez eloboror

uniloterolmente dois Projetos de Lei trotondo sobre essos mesmos motérios

supro indicodos, sob o orgumento de que hovio constotodo olgumos

distorçôes nos volores cobrodos dos ioxos, contribuições e imposlos e que

hovio umo defosogem nesÍos leis, e mesmo depois de "nove meses de

governo", o que.serio mois que suficienie poro se eloboror e deboter o

exoustôo os propostos com o populoÇõo, ossim nõo o fez e oindo pediu

urgêncio no tromitoçõo dos motérios.

Assim, openos no dio l5 de Setembro de 2017, os 15:45h, por

meio do Ofício no. 0278/2017 o prefeito fez protocolor no Cômoro Municipol

de Boneiros o Proieto de Lei n". 018. de l5 de Setembro de 20,l7 que "lnsÍiÍui o

novo Plonto Genérico de Volores - PGV, ffxondo os Volores llnitár',os Podrão

de lenenos UUPI) e de Conslruções (VUPc), porc eleilo de lonçomenlo do

,mposro sobre o Propfiedode Prediol e Teniloriol Wbono - lPlU o poilir de 2018,

e dó oulros providêncios".

Vejom que o Projelo de Lei no.0l8, é dotodo com o mesmo

doto do Otício 0278/201 7, ou sejo, l5 de Setembro de 2017,logo. eloborodos

no mesmo dio.

O prefeilo tombém fez protocolor no Cômoro Municipol de

Boneiros, no mesmo dio e horório, ou sejo, em l5 de Selembro de 2017, ós

l5:43h, desso feilo por meio do Ofício n'. 0279/2017, o Projeto de Lei n"' 019.
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de l5 de Seiembro de 2017 que "lnsfiluí o novo Códlgolribúárto e de Rendos

do Municíplo de Bonelros e dó ouÍros providêncios".

lguolmente, o Projeto de Lei. 019, é doÍodo com o mesmo doto

do Ofício 027912017, ou sejo, l5 de Setembro de 2Oll,logo. eloborodos no

mesmo dio.

O Projeio de Lei 018/2017 possui 127 póginos.

O Projeto de Lei 019/201 7 possui 31 5 póginos.

Totolizondo 442 póginos o serem onolisodos e necessoriomenie

confronlodos e estudodos o miúde com reloçõo os Leis Municipois jó vigentes

à époco, ou sejo. os Leis no. 4@/97 e 922110, ombos com mois 172 póginos.

Sem consideror o necessidode de esÍudos e onólises dos

demois legisloçôes em vigor, o exemplo do Sistemo Tíbutório Nocionol, Lei

Orgônico do Município de Boneiros, Regimento lnterno do Coso e os

Constituições Estoduol e Federol.

Chegodos os Projeios no Cômoro numo sedo-íeiro em

15.09.2017, com o Cômoro jó fechodo poro expedienÍe externo pois ero

l5:43h e o Cômoro só é oberlo oo público oté os l4h, logo, os vereodores só

deveriom tomor conhecimenÍo dos motérios o portir do próximo segundo-

lelro dlo 18.9r.2017.

Ocone que nôo foi isso que oconteceu, os vereodores só

vierom o tomor conhecimento dos Projetos recebendo os cópios físicos,

inclusive incompletos, sem os Anexos, openos em 22.09.2017 nouho sexlo-

lelro.
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lnusitodomenle, os dois Proielos de lei 018/2017 e 019/2017

Íorom volodos em Plenódo, sem o reolizoçõo de nenhumo Audiêncio PÚblico,

sem nenhumo discussôo onterior, sem nenhum esÍudo contóbil com bose no

Lei de Resoonsobilidode Fiscol 101/2000, e em dois lurnos de votocõo no

mesmo sessõo e dio,

no mesmo modrugodo do dio, 2ó de Selembto de 2017.

UIi RECORD MUNDIAI!

Se considerormos o doto do protocolo dos dois proiefos no

Cômoro (15.09.2017]re o dolo do suo votoçõo no Cômoro no mesmo dio em

duos sessões 126.09.20171 e o sonçôo pelo Prefeito iombém no mesmo dio no

modrugodo pois (2ó.09.201 7), tronsconerom openos I I (onze) dios conidos e

menos oindo, opênos 07 (sete) dios úlels.

E se considerormos que os vereodores só receberom os cópios

poro poderem "ler" e "estudor", se é que os fizerom, somente em 22.O9.2O17,

tiverom openos 04 (quotro) dlos corldos ou 02 (dois) dios Úlels openos poro

ler, interpretor e formor um ju2o de volor de dois projelos com mois de 442

póginos complexos. Foro o necessório comporotivo com oulros mois I 72

póginos dos leis oro vigentes, lololizondo exolos ó14 póginos'

Foi esse obuso e ilegolidode que o Chefe do Poder Executivo

Municipol impôs oo Poder Legislotivo Municipol, prejudicondo todo o

populoçõo presente e futuro do Município de Borreiros.

lsso se chomo outoritorismo, obuso de poder e folto de

compromisso e dé seriedode no odministroçôo do coiso pÚblico'
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Agindo ossim, olém de ferir de morle diversos disposilivos

Regimentois, Orgônicos, Legois e ConsÍiÍucionois, com esso oçododo

tromitoçõo legislotivo inegulor, o que foi oprovodo é o que tem de pior e mois

grovoso no legisloçôo lributório nocionol.

Orgonizoçôes inlernocionois reconhecem o Brosil como o Poís

compeõo mundiol no ronkíng do moior corgo lributório do ploneto, e ogoro

com essos duos Lêis de outorio do Prefeito de Boneiros, Sr. Joõo Borboso de

Souzo Sobrinho, Boneiros ossumi o lideronço à frente do Poís, como o cidode

do moior corgo tributório do histório.

Nõo odiontou o monifestoçÔo de revolto e indignoçõo dos três

vereodores, mesmo ossim, como dito, os dois projetos forom oprovodos e

soncionodos pelo prefeito gerondo os seguintes leis:

o) lel no. 1.268/2017 , de 26 de selembro de 2017 que "lnsÍiÍui o

novo Plonld Genéfico de Volores - PGV. lixondo os Volores

llnilótios Podrão de lenenos UUPI) e de Conslruçôes UUPc)'

porc eleilo de lonçomenlo do lmposlo sobre o fuogiedode

Prediol e Teniloriol llrbono - l4ll! o porlh de 2018, e dó oufios

providêncios".

bJ lei Munlclpolno.1.269l2O17,de26 de selembro de 2017 que

"tnslilui o novo Código Tribulário e de Rendos do Município

de EorreÍros e dó ouhos providêncios"
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Tol exposiçõo, estó omplomente comprovodo com o juntodo

de Íodos os documen'los ocimo citodos.

As leis oprovodos (l .26812017 e 1.269120171 ió em pleno

vigêncio no Município de Boneiros, estôo eivodos de groves

inconstilucionolidodes, viciodos com diversos ilegolidodes e detentoros de

corocleísticos confiscotórios.

Aprovodos de formo obrupto, sem nenhumo consulto populor

e em percenluois e volores molorodos que tornorom-se impogóveis pelos

contribuintes bonéirenses.

Mojorou-se de formo indiscriminodo todos os trlbutos do

ordenomento juídico municipol oté oqui inslituídos, de modo direto e indireto,

inclusive por meio do roupogem de otuolizoçõo do plonlo genérico de

volores, bem como com o fixoçõo de reojustes oulomóticos onuois que

represenÍom verdodeiro confisco dos bens dos contribuintes desse município.

Umo vergonho inominóvel.

Em otitude minimomenle violodoro de diversos posÍulodos

constitucionois que protegem o contribuinte dos otividodes onecododoros do

município, quois sejom, os princípios do copocidode contributivo, do

legolidode, do vedoçõo oo efeiio confiscotório do iributo, do rozoobilidode

(proibiçôo do excesso), entre outros.

Sõo flogrontes os inconsÍitucionolidodes instiluídos pelo Poder

Executivo Municipol e pelo proprio Poder Legislotivo Municipol de Borreiros, vez

que, os olteroções troldos com os leis Íribulórios de que se cuido colocom-se

em fronco posiçôo de colidêncio com diversos preceitos normotivos do
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Constiluiçôo do Estodo do Bohio, o exemplo dos Artigos 13, 55, ó4 e I 49, denÍe

outros.

De modo que revelo-se direlo o infroçôo dos leis impugnodos

à disciplino posto no Constituiçõo do EsÍodo do Bohio, o quol. reprodulndo o

sistemo de goronÍios do cidodôo e os limitoções conslitucionois oo poder de

tributor postos no ConsÍituiçôo Federol, e ossegurondo o porticipoçõo populor

no produçõo dos normos locois, como jó demostrodo, resÍou violodo de formo

imedioto, pelos disposiÍivos em questõo.

Neste ospeclo, restorom ogredidos diversos dispositivos

constitucionois estoduois, que por forço do desnecessidode de tronscriçôo

literol e integrol de dispositivos constitucionois federois, forom olbergodos de

formo expressomenle remissivo, fozendo com que se ontevejo no Constituiçõo

Estoduol os enunciodos do sislemo constitucionol tribulório brosileiro, como se

nelo estivessem formolmenie lronscritos.

Do formo com que os dois projeios tromiÍorom no Cômoro

Municipol de Boneiros bem como os seus conteÚdos oprovodos e

soncionodos pelo chefe do Poder Executivo, restom evidenies o ousêncio de

odequoçõo constitucionol, formol e moleriol, de codo um dos instrumentos

legislotivos troldos à lume.

De§toque-se oindo que o disposiçõo constitucionol estoduol' foi

frontolmente descumprido pelo cômoro Municipol de Boneiros, tendo em

visto que, implementou extremo grovosidode tribuÍório, ocotondo o pedido

de urgêncio do motério, sem promover como ió ossinolodo, o discussõo

público formol do motério com os seus destinotórios'
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Dodos os profundos olteroções legislotivos propostos pelo

Prefeito de Boneiros, outor dos dois projetos oro impugnodos, os

consequêncios odvindos e os repercussões colhidos, restou ofendido o

processo legol legislotivo, bem como os princípios do legolidode e do

consensuolidode, flogronÍe o reolizoçôo, formol e moteriol, de oudiêncios

públicos, in cosu nõo reolizodos, ossim como o ousêncio de deboies com o

porticipoçôo do populoçõo e de ossocioções represenÍotivos dos vórios

segmentos do comunidode, o publicidode e o ocesso oos documentos e

informoções produldos.

Nestes termos, observo-se que otrovés destos duos leis oro

impugnodos, o Município implontou em suo legisloçôo tributório duplo

meconismo de oneroçôo tributório, concomitontemente, eis porque

promoveu o otuolizoçõo do Plonto Genérico de Volores e implonlou o

progressividode dos olíquotos constontes do Código Tributório, e o mois grove,

em perceniuois estrotosf éricos.

Estó evidente que nõo houve o devido respeito o tromitoçõo

regulor desses dois importontes projeÍos no ômbito do Poder Legisloiivo, nôo

remonescem dÚvidos que forom desrespeitodos diversos dispositivos

regimentois e orgônicos, Yêz quê opÍoYodos por meio de homiloçôo

oçododo, inelleüdo e llegol.

As Leis 1.268/2017 e 1.26912017 implemenlorom extremo

grovosidode iributório, comprovodo com o enorme discussõo pÚblico do

motério, especiolmente opós o recebimento nesÍes primeiros dios do mês de

Joneiro de 2018, pelo populoçõo em gerol, dos notificoções de lonçomento

tributório otrovés de boletos poro pogomento.

10
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Dionte de todo o olegodo, cobe oindo gizor que o ortigo 174

do Constituiçõo Federol e o ort. I ó4, porógrofo 2', do Constiluiçõo do Estodo

do Bohio lornom obrigotório o otividode de plonejomento econômico

público, inclusive o municipol, sendo indicotivo poro o setor privodo e

compreendendo os ômbitos econômicos, tributório, orçomenlório, ombientol,

urboníslico, insfroestruturol, entre outros.

Gize-se tombém, que no ortigo ó4 do Constituiçõo Estoduol do

Estodo obrigo o porticipoçõo populor no plonejomento municipol, o que

envolve o produçôo legislotivo tíbuiório, e isso nôo foi em nenhum momento

respeitodo quondo do concepçôo e tromitoçôo dos referidos projeÍos, hoje

Leis.

Consequêncio disso e de todos

inconsiiiucionolidodes, frise-se que o oumento imedioio dos

chegor o 6.@0%, isso mesmo ücelêncio, seis mil por cento.

os demois

tributos podem

Aumentou-se de modo obrupto e inconsequenÍe o IPIU

(lmposto sobre o Propriedode Prediol e Territoriol Urbono), primeiro pelo

otuolizoçõo do Lei do Plonto Genérico de Volores, depois pelos volores e

percentuois impostos no Código Tributório Municipol.

Os percenluois de oumenlo chegom o milhores por cenlo em

comporoç<io o legisloçõo onledor. Scio diversos loixos de lributoçõo e Íórmulo

que voriom de 2OVo à 6.l(X)7. de oumenlo de modo imedlolo com coneçôo

oulomóllco onuol de mois 257o.

A COSIP (Populor CIP - Contribuiçõo de lluminoçõo PÚblico)

chegou o percentuois que superom os 2337o de oumenlo.
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O ISS do mesmo modo, com os mudonços de foixos de

cobronços e oumento dos percentuois poro 5%. Conespondendo poro

diversos otividodes mois de 25Ü7" de oumenlo imediolo.

A IIU (Toxo de Licenço de Urbonizoçõo) bem como o TLL (Toxo

de Licenço de Locolizoçõo) sofrerom oumento obusivo, em percentuois que

superom os 1.2W".

lmplontoçõo do IRSD (Toxo de Coleto, remoçôo e deslinoçõo

de resÍduos sólidos domiciliores - Toxo de üxo), com volores iniciois de R5:

3ü),ü) e R$: rl{D,()o com dispositivo poro roteor Íodo o volor com o despeso

onuol no monejo dos resíduos sólidos dentre outros serviços no município enÍre

todos os conlribuintes, sem critérios objetivos poro o fixoçõo desse volor.

Considerondo-se oindo que o Município de Borreiros oté o

presente momento nôo implontou um Ateno Sonitório que possibilite o coneto

destinoçõo finol desses resíduos, montendo openos um lixôo inodequodo e

ilegol à céu oberto.

Jó .o IWI (lmposÍo sobre o Tronsmissõo lniervivos de Bens

lmoveis), oumentou 50%.

lsso sem se registror os obsurdos volores e percentuois

mojorodos nos Toxos de Licenço poro exposiçõo de publicidode nos vios e

logrodouros pÚblicos e em locois expostos oo pÚblico - T[P'

De modo que todos qs toxos sofrerom reojustes obusivos e

inconstitucionois,oindooWs-ToxodeVigilôncioSonitório'oICA-Toxode

Conlrole Ambienlol.
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A IFF (Toxo de Fiscolizoçõo do Funcionomento) esló sendo

umo dos mols grovosos, o reolusle chego o obsurdos 1.5fi)7o de oumenlo.

De modo que o propriedode, posse ou domínio Útil de imóveis

(fotos gerodores do IPTU) bem como os demois tributos oro relocionodos,

forom grovodos com exÍremo inÍensidode pelo municipolidode, hojo vislo os

índices de reolinhomento o serem suportodos pelos munícipes/contribuintes

boneirenses jó desde 01.01 .2018.

Acrescente-se que trobolhodores e empreendedores de modo

gerol, nõo sendo titulores do propriedode por mero cunho especulolivo, mos

poro o exercício do direilo de morodio e de lrobolho, que gozom de proteçõo

conslilucionol (ort. ó', coput; ort. 23, inciso lX; inciso lll, porógrofo 3' ort. 47; ort.

170, coput, incisos ll, lll, lV, lX e seu Porógrofo Único; ort. l83; Íodos do CF.),

com espeque tombém no Esioiuto dos Cidodes, tem direito o umo tribuioçõo

imobiliório justo, que espelhe o suo reol siiuoçõo econômico.

É notório que o moiorio obsoluto dos conlribuintes no cidode

de Boneiros nõo possuem o propriedode poro fins especulotivos, mos poro o

exercício do direilo de morodio e do trobolho, o que nôo justifico o pretensõo

de mojoroçõo obrupto do imposto poro fins de comboter o especuloçõo

imobiliório.

Enfim, todo o sociedode estó ofetodo pelo desproporçõo do

oumento imputodo, que equiporo-se o umo verdodeiro "denomo", oqui

pensodo com o licenço orgumentoÍivo-lilerório necessório

Destorte, por todo o exposto, em especiol porque

robustomente comprovodos groves violoçôes constitucionois, cumpre sejo
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buscodo imedioio o revogoçõo dos leis tributórios municipois 1.26812017 e

1.26912017.

Solo dos Sessôes, em 1 5 de fevereiro de 20]8.

Vereador (Redel
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