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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
330/2019

Matéria: EMENDA AO PLC 00^2019 
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO 
INCISO II AO ART. 5o DO PLC 008/2019. ISENÇÃO 
DE CARÁTER NÃO-GERAL. RENÚNCIA DE 
RECEITA. AUSÊNCIA DE IMPACTO 
ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO.
VINCULAÇÃO. ORIENTAÇÃO DESFAVORÁVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela servidora Viviane Muller 
Menezes Nunes a esta Procuradoria Legislativa, para que seja emitida orientação técnica, 
em seus aspectos constitucionais e legais, acerca da Emenda ao PLC 008/2019, de 
autoria de Vereador, que inclui o inciso II ao Art. 5o do Projeto de Lei Complementar.

NÃO

A exposição de motivos consta em anexo à minuta. 

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

A Emenda pretende ampliar o alcance da isenção de pagamento da 
Taxa de Fiscalização de Abertura do Pavimento de Vias Públicas às famílias cuja renda 
familiar não ultrapasse a 3 (três) salários-mínimos nacionais ou meio salário-mínimo per 
capita.

A isenção proposta na Emenda é de caráter não-geral, porquanto 
• apenas algumas pessoas e/ou categorias económicas serão beneficiadas. Nesse caso, a 

arrecadação de receitas será afetada, pois parcela daqueles que deveriam contribuir 
será dispensada desse pagamento.

Desse modo, para que a sociedade possa realizar controle 
político e jurídico dessa benesse fiscal, lembrando que a renúncia de receita repercutirá 
nas despesas públicas, a Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 14’) prevê que a

1 Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou beneficio de natureza tributária da qual decorra renúncia 
de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 
deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a peto 
menos uma das seguintes condições: (Vide Medida Provisória n° 2.159. de 2001) (Vide Lei n° 10.276. de 20011
I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei 
orçamentária, na forma do art. 12. e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento 
de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de 
tributo ou contribuição.
§ 1s A renúncia compreende anistia, remissão, subsidio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter 
não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de 
tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.
§ 2S Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou beneficio de que trata o caput deste artigo decorrer 
da condição contida no inciso II, o beneficio só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas 
no mencionado inciso.
§ 32 O disposto neste artigo não se aplica:
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concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra 
renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentárío- 
fmanceiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao 
disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:

a) demonstração pelo proponente de que a renúncia foi 
considerada na estimativa de receita da lei orçamentària, na forma do art. 12, e de que 
não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes 
orçamentárias;

b) estar acompanhada de medidas de compensação, no período 
mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de 
aiíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

Sobre o tema:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA 
MUNICIPAL CONCESSIVA DE DESCONTO NO IPTU. LEI DE 
INICIATIVA PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. 
RENÚNCIA DE RECEITA FISCAL. AUSÊNCIA DA ESTIMATIVA 
DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. 
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. VIOLAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE 
PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO DE RECEITAS E 
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS. PRECEDENTES. 1. É pacífico o 
entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 
norma de isenção de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 
tem natureza tributária, e não orçamentària, sendo a iniciativa de 
competência concorrente entre os Poderes Legislativo e Executivo. 
2. A proposição legislativa que disponha sobre descontos no 
IPTU deve ser acompanhada da estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro da renúncia fiscal daí decorrente, 
mormente porque a isenção não pode implicar redução das receitas 
previstas no orçamento, de forma a colocar em risco o equilíbrio da 
frágil equação de receitas e despesas orçamentárias (art. 14 da LC 
n° 101/2001, art. 163 e seguintes da CF/88, art. 113 do ADCT e art. 
8o 19 da CE/89). 3. Ausente a estimativa do impacto 
orcamentário-financeiro do benefício fiscal ora questionado,
deve ser reconhecida a inconstitucionalidade da norma
isencional. tendo em vista que não é possível aferir se os 
descontos no IPTU afetarão as metas de resultados fiscais 
previstas na lei de diretrizes orçamentárias, cumprindo destacar, a 
par disso, que tampouco se fez qualquer previsão de arrecadação 
compensatória. Violação do princípio da razoabilidade (art. 19 da

I - ás alterações das aliquotas dos impostos previstos nos incisos I. II. IV e V do art. 153 da Constituição, na 
forma do seu § 1°:
II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
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CE/89). Precedente desta E. Corte. JULGARAM.PROCEDENTE A 
AÇÃO. UNÂNIME.(Ação Direta de Incorislitucionalidade, N° 
70078689817, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Eduardo Uhlein, Julgado em: 10-12-2018). (Grifou-se).

POR TAIS RAZÕES e sem mais delongas, opina-se pela 
inviabilidade técnico-jurídica da Emenda ao PLC n° 008/2019.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.
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iro de 2019.Carazinho (RS), 4 de novei

Mateus Fontana Casali 
Assessor Jurídico qaM^sa Diretora 

OAB/RS 75302
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