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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

Carazinho, 11 de novembro de 2019.OPL ne 14/2019

Excelentíssimo Senhor Vereador 
João Pedro Albuquerque de Azevedo 
Comissão de Interesses Difusos e Coletivos

Assunto: PLC NS 08/2019

Prezado,

Ao cumprimentá-lo, venho prestar informações complementares a 
respeito do PLC n? 08/2019, sobretudo, em relação às normas fiscais, à caracterização de 
renúncia de receita e à pertinência temática de uma nova hipótese de isenção, conforme 
suscitação oral, realizada por Vossa Excelência, na última reunião da CIDC.

O inciso I do art. 59 do PLC n^ 08/2019 isenta da taxa de fiscalização de 
abertura do pavimento das vias públicas a União, o Estado do Rio Grande do Sul ou o Município, 
quando executarem diretamente as obras.

Já a emenda n9 02/2019 acresce o inciso II ao referido artigo 5-, para 
isentar também o contribuinte cuja renda familiar não ultrapasse a três salários-mínimos 
nacionais ou meio salário-mínimo per capita.

A renúncia de receita abrange a concessão de isenção em caráter não 
geral {LC n9 101/2000, art. 14, § l9), de modo que a hipótese do inciso I, como, aliás, já dito na 
OT n9 195/2019, não caracteriza renúncia, uma vez que se destina aos entes em geral, sem 
impor qualquer condição. Diferente, por outro lado, é a hipótese do inciso II, que, 
inegavelmente, exigirá uma análise casuística por parte do fisco, atraindo, em tese, as normas 
fiscais de renúncia de receita.

Inobstante isso e salvo melhor juízo, o caso parece ser distinto daquele 
contido na norma, porquanto, apesar de envolver isenção em caráter não geral {art. 59, II), não 
importará em renúncia de receita propriamente dita, por se referir à instituição de um novo 
tributo (taxa de fiscalização de abertura do pavimento das vias públicas), até então jamais 
estimado na receita do Município.

Nesse ponto, convém lembrar, ainda, que a não demonstração da 
efetiva implantação dos requisitos fiscais suspende, tão somente, a eficácia da lei, não a 
tornando, por si só, inconstitucional, como sugere a redação do próprio § 29 do referido art. 14 
(Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo 
decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando 
implementadas as medidas referidas no mencionado inciso).
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Por fim, torna-se despiciendo um estudo sobre a pertinência temática 
das emendas apresentadas, em especial, porque a proposição não envolve matéria de 
competência privativa do Prefeito Municipal, conforme mencionado na OT n9195/2019, sendo 
que o não conhecimento das mesmas terá como efeito único a apresentação de novos projetos 
pelos autores das proposições acessórias.

Sendo essas as informações consideradas pertinentes, reiteram-se
votos de distinta consideração e apreço.

Luís FernariDO Bourscheid 
Procurador dol’oder Legislativo 

Matrícl la 50020 
OAB/FK 93.542
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