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Art. 1° Fica alterado o art. 28, como segue:

 

“Art. 28 À Secretaria de Estado de Fazenda compete:

 

V – exercer a orientação normativa, a supervisão técnica e o controle das atividades
contábeis relativas à gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Estado;

VI – formular as políticas tributária e fiscal do Estado e promover sua execução, controle,
acompanhamento e avaliação;

VII – planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação,
fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento dos tributos estaduais, contribuições a
fundos em matéria tributária, bem como as transferências constitucionais recebidas da
União e as receitas não tributárias previstas no art. 20, § 1º, da Constituição Federal;

VIII – gerir o Sistema Tributário Estadual para garantir a efetivação do potencial
contributivo da economia e assegurar o controle da arrecadação tributária, propondo a
edição de leis e decretos necessários, mediante a elaboração dos textos correspondentes;
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JUSTIFICATIVA

Os dispositivos propostos visam melhor esclarecer e definir as atividades já exercidas pela Administração
Estadual pela Secretaria de Estado de Fazenda, previstas atualmente e modelo adotado pela Lei
Complementar n° 14/91, ainda em vigor, que cuida da organização e funcionamento da Administração
Estadual. Sendo que o rol de atividades é taxativo e não exemplificativo, portanto devem ser previstos nesta
lei, até mesmo como forma de resguardar a especificidade de atribuições da administração pública.

 

É também nesse contexto que o artigo 22 da Lei Complementar (estadual) n° 14/91 dispõe sobre as
competências da Secretaria de Estado de Fazenda.

 

Contudo, no Projeto de Lei que se quer emendar, as competências são detalhadas a partir do
arrolamento das atividades afetas a essas finalidades. Assim, a não inclusão de determinada
atribuição no referido rol é impeditivo para a execução da atividade. E, mais que impeditivo, a
omissão da atividade no rol daquelas cometidas ao órgão constitui, também, desoneração,
desobrigação.

 

Nesse sentido, as atividades da Secretaria de Estado de Fazenda exigem que estejam
expressamente previstas nas atribuições do órgão.

 

Assim, propõe-se a presente emenda a fim de elencar as atribuições fazendárias com as
atividades que já estão sendo desenvolvidas no órgão, reorganizando-as conforme as naturezas
financeira, contábil, fiscal e tributária, com detalhamento das atividades próprias da fiscalização,
arrecadação e tributação.

 

De outra sorte, adita-se ao Projeto de Lei, o parágrafo único ao art. 50, a fim de se assegurar a
vigência dos Decretos regulamentares, especialmente dos respectivos regimentos internos, no
que não forem incompatíveis com as disposições da novel Lei, até que sejam editados os novos
atos.

 

Trata-se de dispositivo que tem a única finalidade de assegurar regra de transição até que se consolide a
legislação infralegal, necessária à observância da estrutura que se implanta com a edição da Lei
Complementar.
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