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Dispõe acerca de vedações â coflcessão de incentivos e

benefícios de otdem tributária, subvenção ou auxilio a
Pessoas Jurídicas na forma que específica.
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A Càmara Municipal de Cascavel, Estado do Paraná, aprova:

Art. 1" Esta lei veda em âmbito do Poder Público Municipal, por meio da sua administração
direta, indrreta e autárqúcâ a concessão de incentivos e benefícios de otdem fiscal ou pot meio de

subvenção ou auxüo a Pessoas Jurídicas que mantenham ou mantiveram em seu quadto societário
pessoas físicas que softeram condenação com trânsito em julgado pot púúca de atos de corrupção ou
de rmprobidade administrativa.

Parágrafo único. Para fins de incentivo e benefícios ptevistos no caput deste attigo, entende-se

como:
I - incenuvos fiscais: são benefícios telacionados à carga tributária, ofetecidos a Pessoas

.)urídrcas pelo governo, com o objetivo de desenvolver determinado setot ou atividade econômica;

II - subvenções: cobertura de despesas de insutuições ptivadas de carâter assistencial;

III - auxílios: destinados a atender despesas de investimentos de entidades pdvadas;

Art. 2" Ao agente público que concedet incentivos ou benefícios nos teÍmos do art. 1" desta

lei, caberá Íepresentação por crime de responsabilidade ou de improbidade administrativa nos termos
do Decreto-Lei no 201, de 1967 e da Lei n" 8.429, de 1,992.

Art. 3" Esta Lei entla effr vigor na data de sua publicação oficial.

Palácio José Neves Formighieri, 68" aniversário de Cascavel.
Em 17 de março de2020.

,,

Jos
f )*"i-<

Policial Madril
Vereador/PMB

Dr
V S Vercador/ Vereador/PSB

Rua Pernambuco, 1843 Centro CEP 85810-021 - Cascavel - Pa

t.

Fone l45l 3321-8800 - Fax l45l 3321-8881 - www.camaracascavel.pr,gov.br - e-mail:admin@camaracascavel.pr,gov.br

M
{ e^h/\M

Rafdel Brugnerotto v



* '*
Wãmrrrn ffiluntctput Up WagtuUe[

,{iíri,
l'é r L -.'r

í:.:,r-r [-;.1

ESTADc> DO T-,ANAruÁ

Justificativa

Â proposta legislativa que apresentamos a deliberação dos demais Pares desta

Casa de Leis tem como objetivo principal garantu que pessoas físicas e jurídicas que possuíram ou
possuem condenações transitadas em julgado poÍ atos de corrupção, pot atos de improbidade
administrativa, atos contÍâ a administração pública, Íiquem impedidos de teceberem qualquet tipo de

benefícios ou incentivos de ordem fiscal, ou beneficios pot meio de subvenções sociais ou auxflios do
Poder Púbüco Municipal.

Ota, no afual momento de combate a cortupção que estamos passando, mister se

faz com que medidas legais sejam tomadas para evitar que pessoas físicas ou )urídicas, mesmo sabendo

que possuíram ou possuem algum upo de ato de corupção contÍa a administração pública, venha se

beneficiar de incentivos uibutários, tais como: descontos, isenções, anistias, ou outto tipo ptevrsto na

legislação tributária de nosso município. Pauta-se também, no principio da moraüdade administtativa,
ümz- yez que muitas dessas pessoas físicas ou juddicas ainda recebem ou receberam algum tipo de

"ajuda" do Poder Público, por meio dos institutos das subvenções sociais ou auxílios, que nada mais

são do que um meio de o poder público repassaÍ recursos Íinanceiros a enudades privadas.

Esta proposição legislativa, aprovada e sancionada pelo Executivo NÍunicipal, com
ceÍÍez:;', será um mârco legislativo na contÍnua contribuição ao combate à corrupção.

Nào é mais aceitável que a administração pública continue a seÍ um elo entte o
benefício fiscal ou financeiro pâÍâ pessoas físicas ou jurídicas que por algum ato irresponsável
cometeram couupção perante a admrnistração. E preciso dar um basta a essa "mordomia" escondida
de incentivos ou benefícios â esse tipo de pessoas. À admrnistração pública precisa ÍeveÍ e combatet
csses malefícios que somente geÍam problemas e desgastes de toda ordem.

Pelos motivos aqui expostos, espetamos, pois, contar com o apoio nos Nobres
Parcs
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