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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
137/2019

Matéria: SUBSTITUTIVO 001/2019 - PLL 106/2018 
Ementa: TRIBUTÁRIO. SUBSTITUTIVO A PROJETO DE 
LEI DE VEREADOR. CRIAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. 
MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA NÃO PRIVATIVA. 
NECESSIDADE DE OBSERVAR AS RESSALVAS 
CONSTANTES NA ORIENTAÇÃO TÉCNICA N° 14/2019. 
ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL COM RESSALVA

Trata-se de pedido encaminhado pela Comissão Processante à 
Procuradoria Legislativa desta Casa, para que seja emitida orientação técnica, em seus 
aspectos constitucionais e legais, acerca do substitutivo n° 001/2019 ao PLL n° 106/2018, 
apresentado pelo Excelentíssimo Vereador Fábio Zanetti - PSDB, em 10/06/2019, às 
09:12:59, conforme protocolo n° 26928.

Os motivos foram apresentados.

É o brevíssimo relato.

O substitutivo cria o programa '‘Esporte para Todos”, estabelecendo 
desconto do IPTU e ISSQN para o contribuinte que adquirir uniformes, materiais e 
equipamentos esportivos para atletas amadores e não profissionais, de baixa renda. 
Menciona que o desconto do JPTU pode chegar a 10% do imposto devido e será concedido 
uma única a cada exercício fiscal e que o desconto do ISSQN pode chegar a 5% do imposto 
devido e será concedido uma única vez a cada lançamento mensal ou esporádico. Refere 
que a fruição do benefício independe de processo administrativo e da adimplência do 
patrocinador. Veda o pagamento em dinheiro. Dispõe que o esportista e/ou atleta de baixa 
renda receberá um único material esportivo de cada tipo, uma única vez, a cada ano ou em 
menor tempo, desde que estipulado em regulamento, podendo receber doação de até três 
pessoas. Por fim, aduz que os contribuintes devem manter os comprovantes de pagamento, 
por, no mínimo, cinco anos, para fins de controle.

A apresentação de substitutivo à proposição que esteja tramitando na 
Casa decorre do Regimento Interno1, não havendo, aqui, necessidade de reparos.

Por se tratar o substitutivo de proposição acessória, mesmo que 
regule inteiramente a matéria, precisa manter pertinência temática com a proposta inicial e

' (RI): Art. 91 - Proposição é toda a matéria sujeita à deliberação da Mesa ou do Plenário.
§ Io - As proposições deverão ser em forma de Resolução, Projeto de Lei, Projeto de Decreto Legislativo, 
Indicações, Requerimentos, Substitutivos, Emendas, Subemendas e Recursos. (Alterado pela Resolução 301/08) 
(Alterado pela Resolução 305/2009)
§ 2o - Toda a proposição deve ser redigida com clareza e em termos explícitos e concisos.
§ 3o - A proposição poderá ser reiterada após o decurso de 30 (trinta) dias da apresentação da proposição inicial, 
não podendo ser apresentada por outro parlamentar neste período.
§ 4o - Na hipótese de apresentação de proposições de mesmo teor, numa mesma Reunião, será apreciada aquela . 
que for protocolada por primeiro, considerando-se as demais prejudicadas e seus autores subscritores daquela. J 
§ 5o - As proposições serão numeradas e autuadas, devendo ter tramitação processual e que fique assinalada a 
sua movimentação.
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não criar despesas2, nos casos de iniciativa legislativa privativa.

Nesse ponto, a lei que institui benefício fiscal, por si só. não 
envolve matéria cuia iniciativa legislativa seia privativa do Prefeito Municipal, de modo 
que despicienda a análise quanto ao cumprimento dos requisitos dispostos no parágrafo 
anterior.

De mais a mais, cotejando o teor do substitutivo com o do PL n° 
106/2018, percebe-se que houve alteração apenas nas conceituações apresentadas nos 
textos, mantendo-se, quase que na integra, o PL n° 106/2018, já apreciado por esta 
Procuradoria Legislativa.

Assim sendo, como forma de evitar odiosa tautologia, reporta-se, no 
mais, á fundamentação constante na Orientação Técnica n° 14/2019.

É o fundamento.

POR TAIS RAZÕES e sem mais delongas, opina-se pela viabilidade 
técnico-juridica do Substitutivo n° 01/2019 ao PLL n° 106/2018, observadas as ressalvas 
constantes na Orientação Técnica n° 14/2019.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho, 24 de junho de 2019.

Luís Fernando Bourscheid 
Procurador doWDder Legislativo 

Matrícil, i 50020 
OAB/RÍM.93.542

2 (CRFB): Art. 63. Não será admitido aumento da despesa prevista:
I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, § 3o e § 4o;
II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, 
dos Tribunais Federais e do Ministério Público.
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