
- LEIS.......................................................................................
- DECRETOS...........................................................................
- PORTARIAS..........................................................................
- LICITAÇÕES..........................................................................
- CONTRATOS.........................................................................
- EDITAIS E ATOS RH.............................................................
- DIVERSOS............................................................................

ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL

ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL

PUBLICIDADE DE CARÁTER
INFORMATIVO / EDUCATIVO

0101010101
0101010101

0101010101
0202020202

0202020202

S U M Á R I O

Diário Oficial
Lei Nº 9926/2009

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
Disponível em: http://www.pontagrossa.pr.gov.br/diario-oficial

EDIÇÃO Nº 401 – ANO III -  04 Pág PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 12 DE JANEIRO DE 2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR

Av. Visconde de Taunay, 950 – Ronda - CEP: 84051- 900 - TEL: 3220-1000
E-mail: diariooficial@pontagrossa.pr.gov.br

Jornalista Responsável: EDGAR HAMPF – Registro Profissional nº 6681

ATOS DA  ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

PREFEITURA MUNICIPPREFEITURA MUNICIPPREFEITURA MUNICIPPREFEITURA MUNICIPPREFEITURA MUNICIPALALALALAL

- Fundação Educacional de Ponta Grossa – FUNEPO ............
- Fundação Municipal PROAMOR de Assistência Social .......
- Fundação Municipal de Promoção ao Idoso-FAPI................
- Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ..........................
- Agência Reguladora de Águas e Saneamento Básico do   Mu-
nicípio de Ponta Grossa – ARAS ...........................................
- Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa -AFEPON
.......................................................................................................
- Companhia Pontagrossense de Serviços-CPS .......................
- Companhia de Habitação de Ponta Grossa-PROLAR .............

L   E   I    Nº    10.470, de 10/01/2011
Denomina de JOSÉ DE LIMA a Rua nº 17, no trecho compreendido entre as Ruas Padre Cícero Romão Batista e Frederico

Justus Sobrinho, Bairro Jardim Carvalho, nesta cidade.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 15

de dezembro de 2010 a partir do Projeto de Lei n. 281/2010, de autoria do Vereador Julio Kuller, e eu, PREFEITO MUNICIPAL,
sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º - Fica denominada de JOSÉ DE LIMA a Rua nº 17, no trecho compreendido entre as Ruas Padre Cícero Romão Batista

e Frederico Justus Sobrinho, Bairro Jardim Carvalho, nesta cidade.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 10 de janeiro de 2011.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

CLÓVIS AIRTON DE QUADROS
Secretário Municipal de Administração e Negócios Jurídicos em Exercício

D E C R E T O  Nº  4. 6 9 1,  de 10/01/2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o

contido nos protocolados n°s 3540322/2010 e 3560183/2010,
R E S O L V E

Art. 1°. REVOGAR, a partir desta data, o Decreto n.° 4.561, datado de 26/11/2010.
Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 11 de janeiro de 2010.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

CLÓVIS AIRTON DE QUADROS
Secretário Municipal de Administração e Negócios Jurídicos em Exercício

D E C R E T O  Nº  4. 6 9 2, de 10/01/2011
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o

contido nos protocolados nº s. 3540322/2010, e 3560183/2010,
R E S O L V E

NOMEAR, a partir de 10 de janeiro de 2011, MARCOS CESAR DI GIAIMO,  para exercer o cargo em comissão de Diretor
Técnico do Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, da Secretaria Municipal de Saúde.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 10 de janeiro de 2011.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

CLÓVIS AIRTON DE QUADROS
Secretário Municipal de Administração e Negócios Jurídicos em Exercício

D E C R E T O  Nº  4. 6 9 4, de 11/01/2011
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o

contido no protocolado nº 0110227, de 11/01/2011,
R E S O L V E

NOMEAR, a partir de 10 de janeiro de 2011, ELTON FERREIRA,  para exercer o cargo em comissão de Assessor Administrativo
III, da Secretaria Municipal de Indústria, Comercio e Qualificação Profissional.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 11 de janeiro de 2011.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
CLÓVIS AIRTON DE QUADROS

Secretário Municipal de Administração e Negócios Jurídicos em Exercício

LE IS

DECRETOS

L I C I TA Ç Õ E S
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 1/2011
Objeto e finalidade: Contratação de empresa para prestação de Serviço Técnico Especializado em Terapia Intensiva

Pediátrica em UTI Pediátrica Tipo II para o Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira., conforme o disposto do
protocolado 3560295/2011.

Fundamento: Conforme Artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93
11/01/11 - WINSTON ANTONIO BASTOS - Secretário Municipal de Saúde.

1ª ADENDO MODIFICADOR DE EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS 027/2010
O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, por força do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei 8.666/93, torna público que o edital

da TOMADA DE PREÇOS nº 027/2010 – Objeto:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE
IMAGEM RADIOGRÁFICA DE RAIO X, COM OPÇÃO DE COMPRA AO FINAL, DESTINADO A ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMADEU PUPPI – SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE. Sofre a seguinte alteração:

· Abertura: 04/02/2011  às 14 horas
· Valor máximo: R$ 648.000,00 (seiscentos e quarenta e oito mil reais)
· CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço Global da proposta
· Dotação Orçamentária: 08.02.103020051.2.066/33.9039 – CR 1969

· DETALHAMENTO DO OBJETO:
Item Qtde Identificação Especificação
01 01 Sistema de digitalização de Raio-X Descrito abaixo
02 01 Impressora à seco Descrito abaixo
03 02 Monitor de alta resolução 3MP Descrito abaixo

Especificações:
ITEM 1

O SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS, com um leitor integrado ao sistema, com capacidade de
manipular mais de 08 cassetes sensibilizados simultaneamente e um conjunto de cassetes com placas de fósforo para Raios-X,
nos tamanhos 18x24 cm, 24x30 cm, 35x43cm conforme especificado a seguir:

- Reconhecimento automático do tamanho e tipo do cassete;
- Processamento de, no mínimo, 90 cassetes por hora;
- Uma estação de identificação para cadastro de informações dos pacientes e exames com monitor de no mínimo

19’’(polegadas);
- Identificação eletrônica dos cassetes ou por código de barras
- Escala de cinza de 12 bits (4096 níveis de cinza);
- Efetuar conexão DICOM 3.0, Storage SCU para arquivamento em sistemas PACS;
- Efetuar conexão DICOM 3.0 Print SCU para impressão;
- Sistema de gerenciamento de lista de trabalho para conexão com o sistema de informação hospitalar;
- Sistema de comunicação e arquivamento de imagens digitais dotadas das seguintes características mínimas:
- 01 (um) servidor de alta capacidade de armazenamento de imagens    radiológicas com a      seguinte especificação:
- Servidor com chassi de até 06 discos rígidos Hot Plug
-Memória de 8GB, 1333MHz, Dual Ranked UDIMMs para 2 Processadores, Espelhamento
- Processador Intel Xeon 2.4Ghz 12M Cache Turbo HT 1066MHz
- Licença Software Windows Server 2008SP2 Standard x64
- 16X DVD-ROM,SATA, INTERNAL
- 8TB 7.2K RPM em discos SATA 3Gbps 3.5in HotPlug Hard Drive
- garantia de 36 meses
- Configuração de RAID 5 para controladoras PERC6i e H700
- Adaptador para controladora de discos rígidos
- com monitor de LCD de 17’’(polegadas)

- 03 (três) estações de trabalho com as seguintes especificações mínimas:
- Processador Intel® Core™ i5-750 (2.66 GHz, 8 MB L3 cache
- Windows® 7 Professional Original 64-bit
- Memória 4GB DDR3 1066MHz
- Disco Rigido SATA de 500GB (7200RPM) 3.0Gb/s c/ 16MB cache
- Placa de Vídeo 1024MB

- software de arquivamento e controle de imagens com protocolo DICOM;
- comunicação com impressora à seco ou à papel;
- sistema de gerenciamento de armazenamento;
- acesso remoto via internet para todas as unidades de saúde do Município de Ponta Grossa;
- Gravação de mídia eletrônica – CD/DVD ROM, com visualizador;
- Ilimitado número de Licenças concorrentes de uso de software de visualização de imagens na     intranet do Hospital Dr.

Amadeu Puppi;

- Conjunto de cassetes com as seguintes quantidades e tamanhos:
- 18x24cm: 08 conjuntos
- 24x30cm: 08 conjuntos
- 35x43cm: 07 conjuntos
- Assistência técnica e garantia por 36 meses a partir da instalação e funcionamento dos equipamentos;
- Treinamento no local de todos os técnicos de radiografia para o uso do sistema de digitalização;
- prazo de assistência técnica de 48 horas.

ITEM 2

Impressora a seco para uso nas modalidades médicas com as seguintes características:
- Impressora a seco com alta capacidade de produção e alta resolução, com duas bandejas de filmes para uso de dois

tamanhos de filmes on-line;
- Trabalhar com no mínimo 2 (dois) tamanhos de filmes diferentes dentre 4 possíveis, a escolher, possibilitando a qualquer

momento o uso de qualquer tamanho de filme em qualquer bandeja, inclusive o uso de dois tamanhos de filmes iguais: 35x43cm
(14x17 polegadas) / 28x35cm (11 x 14 polegadas) / 25x30 cm (10x12 polegadas) / 20x25cm (8x10 polegadas);

- Mínimo de 74 películas por hora no tamanho 35x43 cm;
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ITEM 3
O monitor de alta resolução deverá seguir as seguintes características:
Monitor de LCD DICOM Monocromático, Matriz de resolução de 1536 X 2048 (3MP-mega pixel),
- Tamanho mínimo de exibição de 21 polegadas, ângulo de visão mínimo de 170º, Pitch pixel máximo de 0,2115 mm,
- Luminância de 1000 cd/m2, Nível de contraste de 850:1, Painél de LCD IPS,
- Exibição mínima de grayscale em 10 bits (sendo 1024 tons de cinza em um palete mínimo de 8.000 tons),
- Calibração automática de luminância (fotômetro interno), Software que informa perda de Calibração de luminância incluso

e executa calibração simplificada, Recurso de Uniformidade de luminância (brilho) em todos os pontos da tela, Modo de calibração
automático de tons de cinza (grayscale) e luminância para diferentes modalidades diagnósticas.

· DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
Além da documentação constante no Edital de Abertura da Tomada de Preços deverá o participante atentar para as

exigências abaixo:

Habilitação:
- Apresentação do BALANÇO PATRIMONIAL, referente ao último exercício social, nos ditames dos arts. 31 e 32 da Lei 8666/

93, com a obrigatoriedade de subscrição de profissional contábil;

Habilitação Técnica:
a) A LICITANTE deverá apresentar REGISTRO DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS JUNTO A ANVISA, em

conformidade ao prescrito na Instrução Normativa n° 07/06/2010 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária;

Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.
Mais informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto ao Departamento de          Compras - Divisão

de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 950, no horário das 12 às 18 horas, ou
ainda pelo fone/fax (042) 3220-1349 / 3224-1176  ou no site www.pontagrossa.pr.gov.br.

Ponta Grossa, 10 de janeiro de 2011.

CLOVIS AIRTON DE QUADROS
Secretário Municipal de Administração e Negócios Jurídicos em exercício

D I V E R S O S

CONTRATOS
TERMO DE RESCISÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:    CLÍNICA GERAL S/C LTDA
Pelo presente instrumento, o CONTRATANTE resolve, RESCINDIR, para todos os  efeitos de direito com amparo no artigo

58, 78 e 79, da Lei 8.666/93, contrato  nº 134/2010, consoante informações no Parecer Jurídico n° 01/2011 e protocolado n°
3560295/2010.

Ponta Grossa, 03 de janeiro de 2011.

Of. n. 007  / 2011 – GP       Em 10 de janeiro de 2011.
Razões de veto da Lei Municipal n. 10.457

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que a Lei Municipal n. 10.457, apensa ao ofício n. 1196/2010-DPL,

recebeu VETO deste Poder Executivo, nos termos do § 1º, do artigo 58, da Lei Orgânica do Município, em função de ser
considerada ilegal e contrária ao interesse público.

1. Considerações sobre a lei vetada
A lei 10.457 ora vetada tem a seguinte redação:
Art. 1º - A Lei nº 7.500,  de  13 de  fevereiro  de  2004, passa   a   vigorar   com   a  seguinte alteração:

“Art. 13º - ...
                ...

       § 5º - ...
               ...

V - o  valor  inerente   aos  respectivos  encargos   sociais   da  folha   de pagamento dos serviços descritos no item 17.05,
da Lista dos Serviços anexa a esta lei. (AC)”

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
2. A jurisprudência do STJ já pacificou que os encargos sociais integram a base de cálculo do ISS dos prestadores de serviço

terceirizados:
O caput do art. 13 da Lei n. 7.500/2004 tem a seguinte redação: A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.
O parágrafo 5° estabelece: Não se incluem na base de cálculo do ISSQN:
O inciso V acrescido pela Lei n. 10.457 dispõe que: o  valor  inerente   aos  respectivos  encargos   sociais   da  folha

de pagamento dos serviços descritos no item 17.05, da Lista dos Serviços anexa a esta lei.
O item 17.05 da tabela de serviços dispõe que será tributado com alíquota de 5% o serviço de: Fornecimento de mão-de-

obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulso ou temporários, contratados pelo prestador
de serviço.

De modo que a lei 10.457 excluiu expressamente da base de cálculo do serviço de fornecimento de mão de obra temporária
os encargos sociais.

Ocorre que o STJ tem se manifestado reiteradamente sobre o tema da tributação pelo ISSQN das empresas prestadoras
de serviços temporários e já pacificou sua jurisprudência no sentido de que a base de cálculo dos serviços prestados pelas
empresas agenciadoras/prestadoras de mão-de-obra quando o façam diretamente aos tomadores está INCLUÍDA de
todos os tributos incidentes, inclusive aquele sobre o qual incidirão os encargos sociais, ou seja, quando uma empresa
prestadora de serviço de mão-de-obra disponibiliza pessoalmente os obreiros, o ISSQN incidirá sobre o valor global do custo do
serviço, isto é, a folha de pagamento fechada.

Veja-se um dos muitos julgados sobre o tema, o REsp 1189278/P da lavra do Ministro Benedito Gonçalves da Primeira Turma
do STJ, ocorrido em 28/09/2010 e que tem o seguinte teor:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE
QUALQUER NATUREZA – ISS. AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA
PRESTADORA DE SERVIÇOS. BASE DE CÁLCULO. PREÇO DO SERVIÇO. VALOR REFERENTE AOS SALÁRIOS E AOS
ENCARGOS SOCIAIS. POSICIONAMENTO CONSOLIDADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RECURSO
REPETITIVO 1.138.205DPR.

1. Não há qualquer indicação de dispositivo da Constituição Federal no acórdão regional, sendo que eventual fundamento
constitucional somente seria vislumbrado de forma reflexa, o que, consoante a jurisprudência desta Corte, não tem o condão de
obstar o conhecimento do recurso especial por ausência de interposição de recurso extraordinário, hipótese na qual afasta-se
a incidência da Súmula n. 126DSTJ.

2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.138.205DRJ,
publicado no DJe de 1ºD2D2010, submetido ao regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do Código de Processo Civil, incluído
pela Lei nº 11.672D2008), firmou o entendimento de que, “nos termos da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974, se a atividade
de prestação de serviço de mão-de-obra temporária é prestada através de pessoal contratado pelas empresas de recrutamento,
resta afastada a figura da intermediação, considerando-se a mão-de-obra empregada na prestação do serviço contratado como
custo do serviço, despesa não dedutível da base de cálculo do ISS”, devendo incidir o ISS sobre “a taxa de agenciamento e as
importâncias voltadas para o pagamento dos salários e encargos sociais dos trabalhadores contratados pelas prestadoras de
serviços de fornecimento de mão-de-obra temporária (Lei 6.019D74).”

3. In casu, o Tribunal a quo além de declarar expressamente que a empresa presta serviços de agenciamento, consignou
também que ora agravante, paga salários e encargos sociais dos trabalhadores que fornece como mão-de-obra temporária, o
que descaracteriza a intermediação.

4. Agravo regimental não provido.

Sobre esse tema, veja-se outro julgado sobre o tema, verdadeiro leading case sobre a tributação do ISS sobre as empresas
prestadoras de serviços terceirizados, em julgado da lavra do Ministro Luiz Fux, julgado em 18 de maio de 2010:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN.
AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. BASE DE
CÁLCULO. PREÇO DO SERVIÇO. VALOR REFERENTE AOS SALÁRIOS E AOS ENCARGOS SOCIAIS. MATÉRIA DECIDIDA
PELA 1ª SEÇAO, NO RESP 1.138.205/PR, DJ DE 01/02/2010. JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC.

1. A base de cálculo do ISS é o preço do serviço, consoante disposto no artigo 9º, caput , do Decreto-Lei 406/68.
2. As empresas de mão-de-obra temporária podem encartar-se em duas situações, em razão da natureza dos serviços

prestados: (i) como intermediária entre o contratante da mão-de-obra e o terceiro que é colocado no mercado de trabalho; (ii)
como prestadora do próprio serviço, utilizando de empregados a ela vinculados mediante contrato de trabalho.

3. A intermediação implica o preço do serviço que é a comissão, base de cálculo do fato gerador consistente nessas
“intermediações”.

4. O ISS incide, nessa hipótese, apenas sobre a taxa de agenciamento, que é o preço do serviço pago ao agenciador, sua
comissão e sua receita, excluídas as importâncias voltadas para o pagamento dos salários e encargos sociais dos trabalhadores.
Distinção de valores pertencentes a terceiros (os empregados) e despesas com a prestação. Distinção necessária entre receita
e entrada para fins financeiro-tributários.

5. A exclusão da despesa consistente na remuneração de empregados e respectivos encargos da base de cálculo do ISS,
impõe perquirir a natureza das atividades desenvolvidas pela empresa prestadora de serviços. Isto porque as empresas agenciadoras
de mão-de-obra, em que o agenciador atua para o encontro das partes, quais sejam, o contratante da mão-de-obra e o
trabalhador, que é recrutado pela prestadora na estrita medida das necessidades dos clientes, dos serviços que a eles prestam,
e ainda, segundo as especificações deles recebidas, caracterizam-se pelo exercício de intermediação , sendo essa a sua atividade-
fim.

6. A Primeira Seção, quando do julgamento do REsp 1.138.205/PR, sujeito ao regime dos “recursos repetitivos”, reafirmou
o entendimento de que “Consectariamente, nos termos da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974, se a atividade de prestação

de serviço de mão-de-obra temporária é prestada através de pessoal contratado pelas empresas de recrutamento, resta
afastada a figura da intermediação, considerando-se a mão-de-obra empregada na prestação do serviço contratado como custo
do serviço, despesa não dedutível da base de cálculo do ISS.

“Art. 4º - Compreende-se como empresa de trabalho temporário a pessoa física ou jurídica urbana, cuja atividade consiste
em colocar à disposição de outras empresas, temporariamente, trabalhadores, devidamente qualificados, por elas remunerados
e assistidos.

(...)
Art. 11 - O contrato de trabalho celebrado entre empresa de trabalho temporário e cada um dos assalariados

colocados à disposição de uma empresa tomadora ou cliente será, obrigatoriamente, escrito e dele deverão constar,
expressamente, os direitos conferidos aos trabalhadores por esta Lei.

(...)
Art. 15 - A Fiscalização do Trabalho poderá exigir da empresa tomadora ou cliente a apresentação do contrato firmado

com a empresa de trabalho temporário, e, desta última o contrato firmado com o trabalhador, bem como a comprovação
do respectivo recolhimento das contribuições previdenciárias.

Art. 16 - No caso de falência da empresa de trabalho temporário, a empresa tomadora ou cliente é solidariamente
responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias, no tocante ao tempo em que o trabalhador esteve sob suas
ordens, assim como em referência ao mesmo período, pela remuneração e indenização previstas nesta Lei.

(...)
Art. 19 - Competirá à Justiça do Trabalho dirimir os litígios entre as empresas de serviço temporário e seus

trabalhadores. “
7. Nesse diapasão, o enquadramento legal tributário faz mister o exame das circunstâncias fáticas do trabalho prestado,

delineadas pela instância ordinária, para que se possa concluir pela forma de tributação.
8. In casu , na própria petição inicial, a empresa recorrida procede ao seu enquadramento legal, in verbis:
“A autora é pessoa jurídica que tem como objetivo principal, dentro outros, á prestação de serviço de locação de mão-

de-obra efetiva, nos termos de seu contrato social.
Como empresa prestadora de serviços, a autora é contribuinte do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN),

de acordo como art. 84 da Lei Complementar n.º 56/87, incidente sobre as quantias específicas, pagas a título de remuneração
pelos serviços prestados aos contratantes.

(...)
Ao prestar serviços de fornecimento de mão-de-obra, a autora atua como “intermediária” entre o trabalhador e as

empresas tomadoras de serviços.”
Vale dizer, autora é contratada para recrutar mão-de-obra, de acordo com os critérios e exigências fixados por seus

contratantes (...)”
9. O Tribunal “a quo”, a seu turno, assentou que:
Trata-se de empresa que se ativa no setor de locação de mão obra e como tal, presta serviços para terceiros, atuando

como intermediária entre estes e o trabalhador, não exercendo sobre eles ingerência e percebendo, além da remuneração pelo
agenciamento, também o repasse de encargos devidos ao Estado, tais como FGTS, Previdência Social, dentre outros.

De sorte que, vislumbra-se, nesta hipótese, o recebimento de importâncias com destinos diversos, sendo que um refere-
se ao valor pago pelo agenciamento e outro ao reembolso sobre o salário e encargos sociais pagos pela contratante.

Trata-se de saber se a base de cálculo do ISS refere-se à totalidade do pagamento ou apenas ao valor recebido a título
de agenciamento.

A questão é de meridiano clareza, pois, sobre os encargos sociais e salários pagos pela tomadora não pode incidir ISS,
pois, estão fora de sua base de cálculo, por constituir mero repasse destinado ao pagamento de encargos sociais e salários.

Situação diversa é a remuneração pelo serviço de agenciamento, pois este, sem dúvida, configura autêntica base de
cálculo do ISS, de sorte que, deve-se excluir da base de cálculo do ISS tanto receitas financeiras, quanto ressarcimento de
valores pagos, que não constituem receita, pois, tais valores não pertencem à empresa

contribuinte.
Com efeito, não se admite o pagamento do ISS calculado sobre uma base de cálculo fictícia, ou seja, advinda de valores

que não têm qualquer relação com o serviço efetivamente prestado, tornando-se, com isto, evidente que tributos os quais um
determinado prestador de serviço recebe para repasse ao Estado, não pode incorporar a base de cálculo do ISS, por não serem
tais valores recebidos a título de pagamento de serviços.

De forma que, em sintonia com entendimento do STJ, tem-se que a “empresa que agencia mão-de-obra temporária age
como intermediária entre o contratante da mão-de-obra e o terceiro que é colocado no mercado de trabalho. A intermediação
implica o preço do serviço que é a comissão, base de cálculo do fato gerador consistente nessas “intermediações”. O implemento
do tributo em face da remuneração efetivamente percebida conspira em prol dos princípios da legalidade, justiça tributária e
capacidade contributiva.

A Turma julgadora entendeu ainda que o “ISS incide, apenas, sobre a taxa de agenciamento, que é o preço do serviço
pago ao agenciador, sua comissão e sua receita, excluídas as importâncias voltadas para o pagamento dos salários e encargos
sociais dos trabalhadores. Distinção de valores pertencentes a terceiros (os empregados) e despesas, que pressupõem o
reembolso. Distinção necessária entre receita e entrada para fins financeiro-tributários.”

10. Com efeito, verifica-se que o Tribunal incorreu em inegável equívoco hermenêutico, porquanto atribuiu, à empresa
agenciadora de mão-de-obra temporária regida pela Lei 6.019/74, a condição de intermediadora de mão-de-obra, quando a
referida lei estabelece, in verbis:

“Art. 4º - Compreende-se como empresa de trabalho temporário a pessoa física ou jurídica urbana, cuja atividade consiste
em colocar à disposição de outras empresas, temporariamente, trabalhadores, devidamente qualificados, por elas remunerados
e assistidos.

(...)
Art. 11 - O contrato de trabalho celebrado entre empresa de trabalho temporário e cada um dos assalariados

colocados à disposição de uma empresa tomadora ou cliente será, obrigatoriamente, escrito e dele deverão constar,
expressamente, os direitos conferidos aos trabalhadores por esta Lei.

(...)
Art. 15 - A Fiscalização do Trabalho poderá exigir da empresa tomadora ou cliente a apresentação do contrato firmado

com a empresa de trabalho temporário, e, desta última o contrato firmado com o trabalhador, bem como a comprovação
do respectivo recolhimento das contribuições previdenciárias.

Art. 16 - No caso de falência da empresa de trabalho temporário, a empresa tomadora ou cliente é solidariamente
responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias, no tocante ao tempo em que o trabalhador esteve sob suas
ordens, assim como em referência ao mesmo período, pela remuneração e indenização previstas nesta Lei.

(...)
Art. 19 - Competirá à Justiça do Trabalho dirimir os litígios entre as empresas de serviço temporário e seus

trabalhadores. “
11. Destarte, a empresa recorrida encarta prestações de serviços tendentes ao pagamento de salários, previdência social

e demais encargos trabalhistas, sendo, portanto, devida a incidência do ISS sobre a prestação de serviços, e não apenas sobre
a taxa de agenciamento.

12. À luz da novel metodologia legal, publicado o acórdão do julgamento do recurso especial, submetido ao regime previsto
no artigo 543-C, do CPC, os demais recursos já distribuídos, fundados em idêntica controvérsia, deverão ser julgados pelo relator,
nos termos do artigo 557, do CPC (artigo 5º, I, da Res. STJ 8/2008).

13. Agravo regimental desprovido.
Ao teor da jurisprudência vigente, os encargos sociais do prestador de serviços temporário integram a base de cálculo do

tributo e toda a legislação que venha a excluir essa importante parcela do custo do serviço redunda em limitação ao exercício da
capacidade tributária do ente municipal, fato amplamente proibido pela legislação complementar federal, notadamente a LRF.

3. Da ilegalidade da Lei n. 10.457 frente à Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado
No § 1º, do art. 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado ficou determinado que 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 garantia e inscrição em Restos a Pagar, por outras palavras: a gestão fiscal responsável é aquela que evita riscos de
decréscimo da receita tributária e é criativa (pró-ativa) na constituição de mecanismos que facilitem e permitam a arrecadação
tributária, objetivando o cumprimento das metas de arrecadação fiscal.

Afirmando e reiterando esse posicionamento adotado na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 11 ela considera que
constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação
de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação, de modo que um dos pilares da responsabilidade
fiscal consiste na obrigação dos entes públicos de exercerem a capacidade tributária “em toda a sua plenitude”, o que, numa
interpretação simplificada, porém, lógica, quer dizer que: o Município DEVE instituir meios eficazes que permitam o incremento da
arrecadação de suas receitas tributárias, sob pena de, quando elas existirem e forem viáveis mas não tenham sido implantadas,
esteja agindo negligentemente na arrecadação tributária.

A lei 10.457 exclui uma parcela da base de cálculo do ISS dos prestadores de serviços temporários e esse fator não pode
ocorrer validamente durante a vigência da LRF

O prejuízo para a arrecadação fiscal advindo da Lei n. 10457 é flagrante seu potencial de redução da margem arrecadatória
é visível, na medida em que o Município deixará de cobrar o ISS de uma parcela da base de cálculo do tributo.

Por ser a Lei n. 10457 contrária às expressas determinações da Lei Complementar Nacional n. 101/2000 – Lei de
Responsabilidade Fiscal do Estado, o Poder Executivo considera que essa lei é nula de pleno direito e, como tal, não pode subsistir
no ordenamento jurídico municipal.

4. Do dever de oposição do Poder Executivo às leis que reduzem o poder de tributar:
Após a vigência da LRF e da Lei de Improbidade Administrativa, a proposta de alteração da legislação tributária que importe

na limitação ao poder de tributar (aqui incluído o dever de tributar e de exercer o poder fiscal em face do contribuinte) é uma das
atividades mais complexas dentro da função legiferante, quer porque o Poder Público deve tributar, como porque ele deve exercer
todos os meios jurídicos para tanto.

Embora a diferença temporal que existe entre uma e outra (a Lei de Improbidade veio antes da LRF), sabe-se que a Lei
de Improbidade traz as figuras típicas que complementam a LRF; no caso em comento há a previsão expressa no artigo 10, X,
que estabelece:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa,
que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas
no art. 1º desta lei, e notadamente:

...
X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio

público;
...
Os trechos sublinhados demarcam o enquadramento da conduta do Poder Executivo que simplesmente ficasse inerte

(omisso) diante de uma legislação que obstaculiza a arrecadação tributária ao arrepio da Lei de Responsabilidade Fiscal do
Estado, principalmente porque ao teor do artigo 5º da mesma lei: ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou
omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.

Por todos esses argumentos, solicito aos nobres Senhores Vereadores que reflitam detidamente sobre as conseqüências
da proibição tributária que pretendem implantar e, desse modo, mantenham o veto aposto à Lei n. 10.457, para o bem geral da
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comunidade pontagrossense, que, desse modo, continuará contando com os recursos públicos em questão.
Reafirmo a Vossa Excelência, protestos de consideração e apreço.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

Ao
Exmo. Sr.
Vereador MAURÍCIO SILVA
DD. Presidente da Câmara Municipal
Nesta

Of. n. 008  / 2011 – GP              Em 10 de janeiro de 2011.
Razões de veto da Lei Municipal n. 10.462

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que a Lei Municipal n. 10.462, apensa ao ofício n. 1209/2010-DPL,

recebeu VETO deste Poder Executivo, nos termos do § 1º, do artigo 58, da Lei Orgânica do Município, em função de ser
considerada ilegal e contrária ao interesse público.

1. Considerações sobre a lei vetada
A lei 10.462 ora vetada tem a seguinte redação:
Art. 1º - As áreas verdes reconhecidas como “bosque nativo” do Município de Ponta Grossa, gozarão de redução

e isenção do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, proporcionalmente à cobertura florestal do terreno, de acordo com a
seguinte tabela:

COBERTURA FLORESTADA                          % DE REDUÇÃO

70% acima 100
50 a 69%   80
30 a 49%   50
20 a 29%   30
10 a 19%   20
1 0 %   10
Abaixo de 10%     0

Parágrafo único – Entende-se por “bosque nativo” a área verde coberta por vegetação  nativa, independente de ser nova
ou em estágio avançado de desenvolvimento.

Art. 2º  - O  desconto  será concedido,  mediante  solicitação do proprietário do imóvel, por ocasião de cada lançamento
anual, através de requerimento instruído com a documentação pessoal e Registro Imobiliário, junto à Secretaria Municipal de
Finanças, no prazo previsto no Art. 125, § 3º da Lei nº 6.857, de 26/12/2001 (Código Tributário do Município).

Parágrafo único – O pedido será avaliado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, para em 30
(trinta) dias averiguar o tamanho da área e emitir Parecer técnico.

Art. 3º  - No  caso  de  haver  redução,  o  valor  a  ser  recolhido,  obedecerá  o  prazo previsto no Art. 26 e parágrafos
da Lei nº 6.857, de 26 de dezembro de 2.001 (Código Tributário Município).

Art. 4º  - A  solicitação  para  redução  do  IPTU  ocorrerá  anualmente, por ocasião de cada lançamento, podendo sofrer
alteração no benefício, conforme a tabela constante no art. 1º desta lei.

Art. 5º  - Esta  lei  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  com  efeito  para o exercício financeiro seguinte.

2. O Departamento de Receita, da Secretaria Municipal de Finanças foi amplamente desfavorável à lei ora vetada por
considerar que ela provocará a redução da receita tributária do IPTU.

Sobre a Lei 10.462 o Departamento de Receita, da Secretaria Municipal de Finanças emitiu o seguinte parecer:
Somos de parecer desfavorável à referida Lei em virtude dos seguintes fundamentos:
1) não há qualquer estudo que demonstre o número de imóveis que serão beneficiados por referida “redução e

isenção”, o que poderia levar a comprometimento de arrecadação substancial de uma das principais receitas do
Município;

2) mesmo que se apresente um estudo completo da atual situação dos imóveis atingidos, em curto espaço de tempo poder-
se-ia perder um valor inestimável e incontrolável de receita, pois segundo o parágrafo primeiro do art. 1° da Lei 10.462 basta a
área verde estar coberta por vegetação nativa nova, nem seria necessária vegetação em estágio avançado, o que propiciaria
a todo e qualquer cidadão tornar seu imóvel isento ou obter redução, comprometendo substancialmente a arrecadação do IPTU;

3) dos percentuais de redução são verdadeiras isenções o que deturparia o instituto em tela;

4) ademais, segundo o parágrafo único do art. 2° o pedido seria avaliado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária
e Meio Ambiente, quando na verdade deveria sê-lo na de Finanças, tendo em vista que trata-se de isenção/redução de tributo
e é indispensável o controle das rendas municipais por esta Secretaria, sendo somente informado processualmente pela Secretaria
de Agricultura se são atendidas as condições exigidas em lei, assim como se dá com as áreas verdes especiais e unidades de
conservação – Lei 5.952/98.

Veja-se que é de clareza meridiana o fato de que a lei n. 10.462 ofende a Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado, quer
pela ausência dos estudos de impacto financeiro e orçamentário que provocará nas finanças municipais, quer pela inexistência
das necessárias medidas compensatórias da perda de arrecadação fiscal que, como se sabe, deveriam reduzir de igual modo os
investimentos ou criar/ampliar tributos.

3. Da ilegalidade da Lei n. 10.462 frente à Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado.
No § 1º, do art. 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado ficou determinado que 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 garantia e inscrição em Restos a Pagar, por outras palavras: a gestão fiscal responsável é aquela que evita riscos de
decréscimo da receita tributária e é criativa (pró-ativa) na constituição de mecanismos que facilitem e permitam a arrecadação
tributária, objetivando o cumprimento das metas de arrecadação fiscal.

Afirmando e reiterando esse posicionamento adotado na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 11 ela considera que
constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação
de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação, de modo que um dos pilares da responsabilidade
fiscal consiste na obrigação dos entes públicos de exercerem a capacidade tributária “em toda a sua plenitude”, o que, numa
interpretação simplificada, porém, lógica, quer dizer que: o Município DEVE instituir meios eficazes que permitam o incremento da
arrecadação de suas receitas tributárias, sob pena de, quando elas existirem e forem viáveis, mas não tenham sido implantadas,
esteja agindo negligentemente na arrecadação tributária.

Por ser a Lei n. 10.462 contrária às expressas determinações da Lei Complementar Nacional n. 101/2000 – Lei de
Responsabilidade Fiscal do Estado, o Poder Executivo considera que essa lei é nula de pleno direito e, como tal, não pode subsistir
no ordenamento jurídico municipal.

4. Do dever de oposição do Poder Executivo às leis que reduzem o poder de tributar:
Após a vigência da LRF e da Lei de Improbidade Administrativa, a proposta de alteração da legislação tributária que importe

na limitação ao poder de tributar (aqui incluído o dever de tributar e de exercer o poder fiscal em face do contribuinte) é uma das
atividades mais complexas dentro da função legiferante, quer porque o Poder Público deve tributar, como porque ele deve exercer
todos os meios jurídicos para tanto.

Embora a diferença temporal que existe entre uma e outra (a Lei de Improbidade veio antes da LRF), sabe-se que a Lei
de Improbidade traz as figuras típicas que complementam a LRF; no caso em comento há a previsão expressa no artigo 10, X,
que estabelece:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa,
que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas
no art. 1º desta lei, e notadamente:

...
X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio

público;
...
Os trechos sublinhados demarcam o enquadramento da conduta do Poder Executivo que simplesmente ficasse inerte

(omisso) diante de uma legislação que obstaculiza a arrecadação tributária ao arrepio da Lei de Responsabilidade Fiscal do
Estado, principalmente porque ao teor do artigo 5º da mesma lei: ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou
omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.

Por todos esses argumentos, solicito aos nobres Senhores Vereadores que reflitam detidamente sobre as conseqüências
da redução tributária que pretendem implantar e, desse modo, mantenham o veto aposto à Lei n. 10.462, para o bem geral da
comunidade pontagrossense, que, desse modo, continuará contando com os recursos públicos em questão.

Reafirmo a Vossa Excelência, protestos de consideração e apreço.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
Ao
Exmo. Sr.
Vereador MAURÍCIO SILVA
DD. Presidente da Câmara Municipal
Nesta

Of. n. 009  / 2011 – GP              Em 10 de janeiro de 2011.
Razões de veto da Lei Municipal n. 10.469

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que a Lei Municipal n. 10.469, apensa ao ofício n. 1216/2010-DPL,

recebeu VETO deste Poder Executivo, nos termos do § 1º, do artigo 58, da Lei Orgânica do Município, em função de ser
considerada ilegal e contrária ao interesse público.

1. Considerações sobre a lei vetada
A lei 10.469 ora vetada tem a seguinte redação:
Art. 1º -Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a implantar no Município de Ponta Grossa, o PIF – Programa de Incentivo

Fiscal às empresas contribuintes do ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, que capacitarem e gerarem o
PRIMEIRO EMPREGO, com metas de resultados fiscais previstas em Orçamento do Município.

Art. 2º - O  primeiro  contrato  de  trabalho, chamado de “PRIMEIRO EMPREGO”, tem por objetivo a introdução de jovens
no mercado de trabalho, cumpridas as exigências da Legislação Trabalhista.

Parágrafo único – O contrato de trabalho que garantirá ao trabalhador o PRIMEIRO EMPREGO, não se confunde com
o contrato de trabalho de estagiário.

Art. 3º - Compreenderá  o  primeiro   emprego,   toda   e   qualquer   atividade   laboral assalariada, concretizada pelo primeiro
contrato de trabalho em CTPS, sem comprovação de experiência com ou sem qualificação profissional, por período estabelecido
no Decreto que regulamentar a presente Lei.

    § 1º - O  benefício  somente  será  dado  às  empresas de pequeno, médio e grande porte que aderirem ao PIF, na forma
regulamentada por Decreto do Poder Executivo Municipal.

    § 2º - Será  beneficiada  com  o  incentivo   fiscal   a   empresa   de  qualquer   porte, mediante comprovação de haver
contratado funcionário no período compreendido entre os últimos 12 (doze) meses.

Art. 4º - A concessão do desconto sobre recolhimento do ISSQN pelo Município terá um percentual progressivo em relação
ao número dos contratos, e, será concedida mediante solicitação feita através de requerimento devidamente protocolado na
sessão de arrecadação da Prefeitura, após cumpridas as exigências contidas em regulamento próprio.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Em que pese a lei em tela ter registrado em seu artigo primeiro que “fica o Poder Executivo AUTORIZADO a implantar o
programa de incentivo fiscal” na verdade esse tipo de legislação ofende a responsabilidade fiscal da mesma forma que as leis que
CRIAM os incentivos fiscais (verdadeiras reduções da arrecadação fiscal), isto porque eles geram EXPECTATIVA DE DIREITO
PARA OS CONTRIBUINTES e politicamente o gestor público fica compelido a conceder as reduções, o que não atende aos
princípios da Responsabilidade Fiscal (LRF), bem como desprestigia o princípios da boa administração e da probidade.

Desse modo AS LEIS AUTORIZANTES de benefícios fiscais incorrem nas mesmas limitações de ordem legal que as lei
concessivas dos benefícios, tendo estas leis autorizantes que cumprir a todos os requisitos exigidos pela Lei de Responsabilidade
Fiscal do Estado, pois não seria lógico que a LRF exigisse a responsabilidade fiscal apenas nas leis concessivas e não a exigisse
nas leis autorizantes que, num mero jogo de palavras, têm exatamente o mesmo sentido das concessivas.

2. A Coordenadoria do ISS, da Secretaria Municipal de Finanças foi amplamente desfavorável à lei ora vetada por considerar
que ela ofende a LRF e quebra o princípio da isonomia tributária.

Sobre a Lei 10.469 a Coordenadoria do ISS, da Secretaria Municipal de Finanças emitiu o seguinte parecer:
Tendo em vista o contido no artigo 14, II, da LC 101/2000, que exige medida de compensação para o pleito – não

apresentado no caso em tela; considerando que a louvável intenção do projeto de lei estará atingindo apenas uma
parcela das empresas (apenas as prestadoras de serviços, deixando de fora os industriários, comerciários e demais
não contribuintes do ISS) fere o princípio constitucional da isonomia; pela dificuldade de se estabelecer o “percentual
progressivo” citado no art. 4°, mas não definido com clareza e, finalmente, pela dificuldade em estabelecer critérios
práticos de fiscalização e controle, entendemos que o projeto trazido à baila não merece prosperar, pelo que opinamos
pelo veto da referida lei.

Observe-se a redação do artigo 4° da Lei 10.469:  “A concessão do desconto sobre recolhimento do ISSQN pelo Município
terá um percentual progressivo em relação ao número dos contratos, e, será concedida mediante solicitação feita através de
requerimento devidamente protocolado na sessão de arrecadação da Prefeitura, após cumpridas as exigências contidas em
regulamento próprio.”   A legislação em tela não oferece os critérios objetivos que seriam necessários para a composição de uma
tabela de redução do ISS, o que de plano torna a legislação inaplicável, ainda que todos os estudos e compensações da LRF
estivem presentes no ato de criação da lei.

Também a quebra do princípio da isonomia tributária, muito bem lembrado pela Coordenadoria do ISS, de plano torna a
matéria em tela de alta vulnerabilidade jurídica.

3. Da ilegalidade da Lei n. 10.469 frente à Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado
No § 1º, do art. 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado ficou determinado que 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 garantia e inscrição em Restos a Pagar, por outras palavras: a gestão fiscal responsável é aquela que evita riscos de
decréscimo da receita tributária e é criativa (pró-ativa) na constituição de mecanismos que facilitem e permitam a arrecadação
tributária, objetivando o cumprimento das metas de arrecadação fiscal.

Afirmando e reiterando esse posicionamento adotado na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 11 ela considera que
constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação
de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação, de modo que um dos pilares da responsabilidade
fiscal consiste na obrigação dos entes públicos de exercerem a capacidade tributária “em toda a sua plenitude”, o que, numa
interpretação simplificada, porém, lógica, quer dizer que: o Município DEVE instituir meios eficazes que permitam o incremento da
arrecadação de suas receitas tributárias, sob pena de, quando elas existirem e forem viáveis mas não tenham sido implantadas,
esteja agindo negligentemente na arrecadação tributária.

Por ser a Lei n. 10469 contrária às expressas determinações da Lei Complementar Nacional n. 101/2000 – Lei de
Responsabilidade Fiscal do Estado, o Poder Executivo considera que essa lei é nula de pleno direito e, como tal, não pode subsistir
no ordenamento jurídico municipal.

4. Do dever de oposição do Poder Executivo às leis que reduzem o poder de tributar:
Após a vigência da LRF e da Lei de Improbidade Administrativa, a proposta de alteração da legislação tributária que importe

na limitação ao poder de tributar (aqui incluído o dever de tributar e de exercer o poder fiscal em face do contribuinte) é uma das
atividades mais complexas dentro da função legiferante, quer porque o Poder Público deve tributar, como porque ele deve exercer
todos os meios jurídicos para tanto.

Embora a diferença temporal que existe entre uma e outra (a Lei de Improbidade veio antes da LRF), sabe-se que a Lei
de Improbidade traz as figuras típicas que complementam a LRF; no caso em comento há a previsão expressa no artigo 10, X,
que estabelece:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa,
que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas
no art. 1º desta lei, e notadamente:

...
X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio

público;
...
Os trechos sublinhados demarcam o enquadramento da conduta do Poder Executivo que simplesmente ficasse inerte

(omisso) diante de uma legislação que obstaculiza a arrecadação tributária ao arrepio da Lei de Responsabilidade Fiscal do
Estado, principalmente porque ao teor do artigo 5º da mesma lei: ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou
omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.

Por todos esses argumentos, solicito aos nobres Senhores Vereadores que reflitam detidamente sobre as questões acima
elencadas e, desse modo, mantenham o veto aposto à Lei n. 10.469, para o bem geral da comunidade pontagrossense, que,
desse modo, continuará contando com os recursos públicos em questão.

Reafirmo a Vossa Excelência, protestos de consideração e apreço.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

Ao
Exmo. Sr.
Vereador MAURÍCIO SILVA
DD. Presidente da Câmara Municipal
Nesta

Of. n. 010  / 2011 – GP                 Em 10 de janeiro de 2011.
Razões de veto da Lei Municipal n. 10.476

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que a Lei Municipal n. 10.476, apensa ao ofício n. 1229/2010-DPL,

recebeu VETO deste Poder Executivo, nos termos do § 1º, do artigo 58, da Lei Orgânica do Município, em função de ser
considerada ilegal e contrária ao interesse público.

Considerações sobre a lei vetada
A lei 10.476 ora vetada tem a seguinte redação:
Art. 1°.  As Unidades de Saúde da Rede Pública do Município de Ponta Grossa, dentro da disponibilidade, ficam obrigadas

ao fornecimento de medicamentos para pessoas de baixa renda, independendo da procedência do receituário médico obtido
pelo paciente, seja de forma particular ou por qualquer Unidade de Saúde.

Parágrafo único – O critério definido como baixa renda, é a isenção do imposto de renda comprovado pela última
declaração junto à Receita Federal.

Art. 2º. O descumprimento do que preceitua o artigo 1º da presente lei, fará com que a pessoa responsável responda civil,
penal e administrativamente pela omissão ou má execução dos serviços que estão sob seu encargo.

Art. 3°.  Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

A lei em tela obriga o Poder Executivo a fornecer medicamentos para pessoas de baixa renda independentemente da
procedência do receituário médico obtido pelo paciente. O projeto considerou como pessoas de baixa renda aquelas que estão
isentas do Imposto de Renda. Hoje estão isentas do pagamento do Imposto de Renda as pessoas com rendimento de até R$
1.499,15 mensais.

Observem, Senhores Vereadores, que a lei em tela não especificou o tipo de medicamento que o Poder Executivo estará
obrigado a fornecer, de modo que a interpretação feita pelos usuários será de que “qualquer medicamento” será fornecido pelo
Município, independentemente do seu custo e da sua quantidade.

Certamente uma legislação dessa natureza não atende aos princípios da razoabilidade e da ponderação e àquele princípio
tão caro ao Supremo Tribunal Federal quando julga ações de inconstitucionalidade por omissão do poder público que é a reserva
do possível, que está inserido no princípio da razoabilidade.
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Por todos os ângulos que se observe a lei 10.476 é certo que o Município não dispõe de recursos para cumprir a obrigação
imposta pela lei ora vetada:

a) todas as pessoas com renda igual ou inferior a R$ 1.499,15 mensais são imediatamente beneficiadas pela lei em tela;
b) a lei obriga a fornecer quaisquer medicamentos, independentemente do tipo ou custo;
c) o Município terá de fornecer medicamentos para todos os cidadãos brasileiros que se apresentarem nas Unidades de

Saúde, pois, ao teor do artigo primeiro e seu parágrafo único, basta ter consultado em qualquer sistema de saúde, seja público
(SUS) ou particular (privado) e apresentar a declaração de imposto de renda, que a pessoa terá de ser atendida e receber
qualquer medicamento que solicitar.

Em uma só palavra: falta razoabilidade a esse tipo de obrigação imposta ao Município, bem como a lei n. 10.476 não levou
em conta a impossibilidade econômica (falta de recurso) e física (incapacidade de atendimento) que torna essa obrigação
absolutamente impossível.

Notem, dignos Senhores Vereadores, que é a União, através do Ministério da Saúde, quem regulamenta os critérios e
condições para o fornecimento de medicamentos aos cidadãos, o que atualmente está previsto na Portaria n. 4.217, de
28.12.2010,  a qual distribui as responsabilidade da assistência farmacêutica para cada um dos entes federados e dispõe
expressamente sobre a tabela dos componentes da “assistência farmacêutica básica”, exatamente porque é impossível, quer
para a União, para o Estado ou para o Município, fornecer TODOS os medicamentos existentes a TODOS os cidadãos brasileiros
ao mesmo tempo.

Da mesma forma a Lei n. 10.476 cria nova obrigação às Unidades Básicas de Saúde, ou seja, à Secretaria Municipal de
Saúde, em flagrante desrespeito ao inciso IV, do art. 54 da Lei Orgânica do Município, bem como, cria nova despesa ao Poder
Executivo sem prever a fonte da receita orçamentária o que, sem qualquer sobra de dúvida, ofende a responsabilidade orçamentária
e o equilíbrio entre receita e despesa, exigidos pela Constituição Federal.

Por todos esses fundamentos, reitero à nobre Câmara Municipal que o projeto de lei em exame é absolutamente impraticável,
ele exige do Município aquilo que é financeira e materialmente impossível, de modo que solicito aos ilustres Senhores Vereadores
a manutenção do presente veto.

Reafirmo a Vossa Excelência, protestos de consideração e apreço.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

Ao
Exmo. Sr.
Vereador MAURÍCIO SILVA
DD. Presidente da Câmara Municipal
Nesta
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