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Porto Alegre, 10 de dezembro de 2019. 
 
 
 

Orientação Técnica IGAM no 60.020/2019. 
 

 
 
I.  A Câmara Municipal de Carazinho solicita orientação técnica acerca do 
Projeto de Lei Complementar, sob protocolo nº 28855, de iniciativa parlamentar, que 
tem por ementa: “Dispõe sobre a inclusão do §9º, e incisos I, II e III, no art. 138 da Lei 
Complementar nº 110/2006, para fins de autorizar o Município de Carazinho a isentar 
circos e parques de diversões da cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN), mediante contraprestação. ” 
 
 
II. Inicialmente, quanto a iniciativa parlamentar em propor a proposição, 
cabe-nos salientar, que o Poder Executivo, assim como o Poder Legislativo, tem 
competência concorrente para a iniciativa leis em matéria tributária conforme 
orientação do Supremo Tribunal Federal1. 
 

  Ademais, os Municípios detêm competência para legislar sobre 
matéria tributária, nos termos do art. 30, inciso III, da Constituição da República2, 
comando reiterado no art. 156, III da CF3.  
 
 Em âmbito local, o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – 
ISSQN, encontra-se amparo pela Lei Complementar Municipal nº 110/2006 – Código 
Tributário Municipal (CTM)4, especificadamente no art. 133 e seguintes, portanto, 
conclui-se por adequada a proposta ora analisada, sob o ponto de vista da iniciativa. 
 
 Adentrando no mérito do PL, sob exame, tem o fito de incluir o §9º e 

                                           

1 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO. LEI MUNICIPAL. DESCONTO NO 
PAGAMENTO DO IPTU. BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. 
COMPETÊNCIA COMUM OU CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS 
PODERES. PRECEDENTES DO STF E DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJRS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
JULGADA IMPROCEDENTE. (Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 70061278388, Tribunal Pleno, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 15/12/2014). 
2 Art. 30. Compete aos Municípios: [...] III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar 
suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; 
 
3 Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: [...]III - serviços de qualquer natureza, não 
compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, 
de 1993). 

4 Disponível em: https://camaracrz.rs.gov.br/pt_BR/codigo-tributario-municipal> Acesso em 9 dez. de 2019.  
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incisos I, II e III no art.138 do CTM, possibilitando que o Município Consulente 
autorize a isentar circos e parques de diversões da cobrança do ISSQN, nas condições 
em que especifica. Contudo, tal medida não será possível, em razão do próprio 
Código Tributário Municipal, que dispõe que o imposto não será objeto de concessão 
de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros. Vejamos: 
 

Art. 140-A. A alíquota mínima do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza é de 2% (dois por cento). (AC) (artigo acrescentado pelo art. 3º 

da Lei Complementar nº 211, de 19.09.2017)  

 
§ 1º O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou 
benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de 
cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra 
forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor 
que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput, 
exceto para os serviços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da 
lista constante do art. 134.  
§ 2º É nula a lei ou o ato do Município que não respeite as disposições 
relativas à alíquota mínima prevista neste artigo no caso de serviços 
prestados a tomador intermediário localizado em Município diverso 
daquele onde está localizado o prestador de serviço.  
§ 3º A nulidade a que se refere o § 2º deste artigo gera, para o prestador 
do serviço, perante o Município que não respeitar as disposições deste 
artigo, o direito à restituição do valor efetivamente pago do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza, calculado sob a égide da lei nula. 
(Grifo nosso) 
 

 
Nesse mesmo sentido, é o que dispõe a Lei Complementar nº 

116/20035 com as alterações decorrentes da Lei Complementar nº 157/20166, acerca 
da concessão de benefícios fiscais específicos, que reduza o valor do Imposto sobre 
Serviços, ou seja, que não deverá reduzir a montante inferior ao valor da aplicação 
da alíquota de 2% sobre a receita bruta, sob pena de tal lei ser considerada nula.  

 
Assim sendo, após as fundamentações acima expostas, não é viável o 

objeto pretendido pelo parlamentar, uma vez que a alíquota a ser respeitada é de no 
mínimo 2%. 

 
Registra-se que está em tramitação na Comissão de Assuntos 

Econômicos, o Projeto de Lei Complementar nº 17, de 2019, de autoria do senador 
Alvaro Dias7 que exclui os espetáculos circenses da incidência do Imposto Sobre 
                                           

5 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp116.htm> Acesso em 9 dez. de 2019.  

6 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp157.htm#art3> Acesso em 9 dez. de 2019.  

7 Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135131> Acesso em 9 de dez. 
de 2019.  
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Serviços de Qualquer Natureza, ou seja, exclui os espetáculos circenses da matriz de 
incidência do ISS. 
 
 
 
III.   Diante do exposto, conclui-se pela inviabilidade do Projeto de Lei 
Complementar sob protocolo nº 28855, de iniciativa parlamentar, em razão de que, 
seus termos são incompatíveis com as disposições vigentes do Código Tributário 
Municipal e das Leis Complementares nºs. 116/2003 e 157/2016 e que dispõe acerca 
do aludido imposto, mencionado no item II desta Orientação Técnica.  
 

   O IGAM permanece à disposição. 
 

        
BRUNNO BOSSLE      
OAB/RS Nº 92.802      
Supervisor jurídico do IGAM 
 
 
 
Diego Frohlich Benites 
Assistente Jurídico do IGAM 


