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Projeto de Lei nOffi2019

Campo Largo, 21 de agosto de 2019

Assunto - Projeto de Lei

Súmula: Dispõe sobre a imunidade de IPTU para imóveis destinados a culto
religioso.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, Estado do Paraná, aprovou e eu,
prefeito municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Ficam isentos do pagamento do Imposto Territorial Urbano - IPTU, no
Município de Campo Largo, os imóveis destinados a culto, ainda que em
titularidade de pessoa divergente à entidade prestadora do serviço religioso.

Parágrafo único. A isenção que se refere o caput deste artigo está
condicionada à comprovação que o imóvel, ainda que de nome diverso ao da
entidade religiosa, é necessário e fundamental à realização do culto.

Art. 2°. Entende-se que são imóveis fundamentais ao culto as casas paroquiais,
centros de formação e de estudo bíblico, residências de pastores se em imóvel
contiguo ao do templo e qualquer outro imóvel que prove-se necessário à
manutenção do templo, funcionamento das atividades clericais ou os
aventados em RE 325822, julgado pelo STF em 2002.

I - o Executivo regulamentará, por decreto, os demais critérios necessários.

Art. 3° Esta lei entrará em vigor em O 01/2020.
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Vereador Autor

Omnia in Bonum
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Justificativa.

A presente preposição se justifica, de início, para atualizar a legislação
municipal ao já sedimentado entendimento do Supremo Tribunal
Federal que, em face de recurso especial" ainda em 2002, decidiu pela
extensão das imunidades tributárias trazidas no art. 150 da Carta da
República aos imóveis assessórios ao templo.

A imunidade tributária é um instrumento fundamental; imprescindível
lembrar que a imunidade não possui o objetivo de gerar privilégios para
alguns, mas agenciar a promoção e proteção dos valores considerados
essenciais para sociedade comum.

Soares Meio, elucida:

"O objetivo da imunidade é a preservação dos valores
considerados como interesse superior nacional, tais
como a manutenção das entidades federadas, os
exercícios de atividades religiosas, da democracia, as
instituições educacionais, assistências e filantropia e o
acesso às informações (2012,p.156)."

As imunidades são normas constitucionais que conduz o Estado limitar
a competência de estabelecer impostos, proibindo esta instituição de
efetuar cobranças de tributos, sob o não reconhecimento da lei
tributante violada do princípio constitucional.

Para Soares Meio:

liA imunidade tributária pode ser definida como a
"exoneração, fixadas constitucionalmente, traduzida
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como uma norma expressa impeditiva da atribuição de
competência tributária (2012,p.157)".

o princípio da imunidade tem como objetivo proteger, prevenir que o
Estado reduza o seu poder de democracia e na forma federativa,
intervendo sobre os valores democráticos ratificados pela Constituição
Federal de 1988, assim, a vivência de atividades imune ao pagamento
de tributos, insinua em reconhecer sua finalidade já situada, para
atingir a coletividade, e desonerar os impostos em atuações políticas,
escolas, sindicatos, etc.

Por fim, a importância da imunidade tributária tem como fundamento
a severidade que as atividades são desenvolvidas pelas as instituições e
não estarão inseridas no esforço coletivo de levar dinheiro aos cofres
públicos, sendo está imunidade uma assistência econômica concedida
pelo Estado, em razão de possuir um valor social perante a sociedade.

Com previsão legal no artigo 150,VI, alínea "b", nos deparamos com a
aplicação da imunidade aos templos religiosos, evitando que a União,
os Estados, o Distrito Federal, e Municípios, efetue cobranças de
impostos do templo religioso.

Para Eduardo Sabbag, a instrução da norma constitucional sobre os
templos religiosos, não pode ser definida como um benefício, mas uma
destituição atribuída por norma constitucional. (2014, p.325).

A imunidade religiosa é aplicável apenas na cobrança de impostos, a
mesma imunidade não se aplica a cobrança de taxas instituídas pelo
município, como por exemplo, a cobrança de taxa na coleta seletiva do
lixo.

Para Roque Antônio Carrazza, ensina quanto à aplicação da
classificação da imunidade dos templos religiosos.

"Trata-se de imunidade objetiva, que visa assegurar a
todos os indivíduos não só a liberdade de pensamento e
expressão, como o direito à educação, à cultura, e a
própria liberdade de crenças (2011,p.825)."
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Pelo que se expõe, é nítida a constitucionalidade do pedido, na sua
integralidade. Lembro, ainda, que é matéria a ser legislada por essa
Nobilíssima Câmara Municipal as imunidades tributárias. Leia-se o Art.
40, \I de nossa Lei Orgânica:

Art. 40 Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do
Prefeito Municipal, legislar sobre as matérias de
competência do Município, em especial:

/1- aos tributos municipais, bem como autorizar isenções
e anistias fiscais e a remissão de dívidas, observadas as
restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal;

A necessidade social justifica-se, sobretudo em Campo Largo, quando
consideramos o excepcional trabalho social realizado pelas Igrejas.
Atendimento aos doentes, auxílio aos necessitados, acompanhamento
pedagógico e psicológico. Em muito cresce a cidade com o apoio aos
Padres, Pastores, Imãs, Rabinos ou demais lideranças religiosas.

Ressalto, ainda, a história da Cidade: desde os tempos do saudoso
capitão Tigre, dono das sesmarias de outrora, a Cidade e seu povo já
louvavam a Deus e a Ele confiavam seu futuro. Esta Cidade que hoje
fulgura como referência foi construída - e é o que é - pelo povo temente
a Deus. Que esse povo tenha liberdade de culto. E que Deus abençoe
nossa Cidade.
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