
( X ) Projeto de Lei Complementar Protocolo nº: 28855
Em: 02/12/2019 - 17:03:11

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

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 Ca

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.

PROJETO DE LEI

Art. 1º. Inclui-se o §9º, e incisos I, II e III, no art. 138 da Lei Complementar nº 110/2006, que passa
a viger com a seguinte redação:

“Art. 138. [...]
§9º O Município de Carazinho fica autorizado a isentar circos e parques de diversões da cobrança
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) no Município de Carazinho, desde que:

I – No caso dos circos, realizem, no mínimo, um espetáculo gratuito para as pessoas cadastradas
no Bolsa Família e alunos de escolas públicas municipais, e um espetáculo em troca de alimentos
não perecíveis, que deverão ser encaminhados para a Secretaria de Assistência Social do
Município.   
   
II – No caso dos parques de diversão, realizem, no mínimo, um dia de atividades gratuitas, sendo
um turno destinado para as pessoas cadastradas no Bolsa Família e alunos de escolas públicas
municipais, e um turno com os ingressos devendo ser disponibilizados exclusivamente em troca de
alimentos não perecíveis, que deverão ser encaminhados para a Secretaria de Assistência Social
do Município.  
    
III – O Município poderá exigir que sejam realizados mais espetáculos ou atividades do que o
mínimo referido nos incisos anteriores, as quais deverão seguir o padrão das realizadas de forma
não gratuita. 

JUSTIFICATIVA: 

No Brasil, existem milhares de circos e parques de diversões, sendo que o público anual gira em



milhões de espectadores, majoritariamente as pessoas de baixa renda, pois os circos e parques
uma das poucas diversões acessíveis à população mais humilde.
Ademais, os circos e parques fazem parte da tradição cultural brasileira, uma vez que estes levam
entretenimento, cultura e inclusão social, principalmente às populações mencionadas.
Seguindo, é notório que a instituição da cobrança do ISSQN para os parques de diversões e circos
faz com que eles tenham sua renda substancialmente diminuída, mesmo sendo uma renda que não
tenha praticamente nenhum impacto na arrecadação do Município. 
Dessa forma, isentar os circos e parques que realizem atividades e espetáculos nos moldes
previstos no Projeto de Lei, visa trazer entretenimento, cultura e inclusão social à população
carazinhense, além de auxiliar minimamente os promotores desse tipo de eventos.

Sala Antônio Libório Bervian, em 02 de dezembro de 2019.

Daniel Weber - PP

________________________________________________________________________________
Espaço reservado a Diretoria de Expediente
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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
369/2019

Matéria: PLCL11/2019
Ementa: TRIBUTÁRIO. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR. 
AUTORIA DE VEREADOR. POLÍTICA FISCAL ISSQN, ISENÇÃO 
EM CARÁTER NÃO GERAL DE CIRCOS E PARQUES DE 
DIVERSÃO. VÍCIOS EVIDENCIADOS. REQUISITOS FISCAIS NÃO 
DEMONSTRADOS. REDUÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA QUE 
CARACTERIZA ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
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 do projeto de lei complementar ne 11, de 02 de dezembro de 2019, 
de autoria de vereador, que Dispõe sobre a inclusão do § 9Ç e incisos /, II e III, no art. 138 da Lei 
Complementar n- 110/2006.

Os motivos foram apresentados.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

O projeto de lei complementar autoriza o Município de Carazinho a 
isentar circos e parques de diversões da cobrança do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza 
(ISSQN), desde que, no caso de circos, seja realizado, no mínimo, um espetáculo gratuito para as 
pessoas cadastradas no Bolsa Família e alunos de escolas públicas municipais e um espetáculo em 
troca de alimentos não perecíveis, que deverão ser encaminhados para a Secretaria de Assistência 
Social do Município; e, no caso de parques de diversão, será realizado, no mínimo, um dia de 
atividades gratuitas, sendo um turno destinado para as pessoas cadastradas no Bolsa Família e 
alunos de escolas públicas municipais e um turno com os ingressos devendo ser disponibilizados 
exclusivamente em troca de alimentos não perecíveis, que deverão ser encaminhados para a 
Secretaria de Assistência Social do Município. Por fim, dispõe que o Município poderá exigir que 
sejam realizados mais espetáculos ou atividades do que o mínimo referido nos incisos anteriores, 
que deverão seguir o padrão das realizadas de forma não gratuita.

Segundo a exposição de motivos:

No Brasil, existem milhares de circos e parques de diversões, sendo que o público anual 
gira em milhões de espectadores, maioritariamente as pessoas de baixa renda, pois os 
circos e parques uma das poucas diversões acessíveis à população mais humilde. Ademais, 
os circos e parques fazem parte da tradição cultural brasileira, uma vez que estes levam 
entretenimento, cultura e inclusão social, principalmente às populações mencionadas. 
Seguindo, é notório que a instituição da cobrança do ISSQN para os parques de diversões e 
circos faz com que eles tenham sua renda substancialmente diminuída, mesmo sendo uma 
renda que não tenha praticamente nenhum impacto na arrecadação do Município. Dessa 
forma, isentar os circos e parques que realizem atividades e espetáculos nos moldes 
previstos no Projeto de Lei, visa trazer entretenimento, cultura e inclusão social à 
população carazinhense, além de auxiliar minimamente os promotores desse tipo de 
eventos.

aa
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A competência material (isenção do ISSQN) é do Município de Carazinho, 
porquanto a política fiscal pretendida envolve imposto local1. A iniciativa legislativa, da mesma 
forma, está correta, visto se tratar de matéria de competência concorrente e não privativa, 
conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal - STF2. O instrumento utilizado também está 
certo, visto alterar o Código Tributário Municipal, embora as isenções fiscais não necessitam, em 
regra, serem veiculadas mediante lei complementar3.

1 (CRFB): Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
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;
IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse locai, 
incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino 
fundamental;
VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano;
IX - promover a proteção do património histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e 
estadual.

(Redação dada nela Emenda Constitucional n^ 53. de 2006)

O tema já foi enfrentado em diversos julgados do STF e a jurisprudência da Corte é uníssona em negar a exigência de 
reserva de inciativa em matéria tributária, ainda que se cuide de lei que vise à minoraçao ou revogação de tributo. As leis 
em matéria tributária enquadram-se na regra de iniciativa geral, que autoriza a qualquer parlamentar - deputado federal 
ou senador - apresentar projeto de lei cujo conteúdo consista em instituir, modificar ou revogar tributo. (...) Não há, no 
texto constitucional em vigor, qualquer mandamento que determine a iniciativa exclusiva do chefe do Executivo quanto 
aos tributos. Não se aplica à matéria nenhuma das alíneas do inciso II do § do art. 61, tampouco a previsão do art. 165. 
Como já decidiu diversas vezes este Tribunal, a regra do art. 61, § Is, II, b, concerne tão somente aos Territórios. A norma 
não reserva à iniciativa privativa do presidente da República toda e qualquer lei que cuide de tributos, senão apenas a 
matéria tributária dos Territórios. Também não incide, na espécie, o art. 165 da CF, uma vez que a restrição nele prevista 
limita-se às leis orçamentarias plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual e não alcança os 
diplomas que aumentem ou reduzam exaçoes fiscais. Ainda que acarretem diminuição das receitas arrecadadas, as leis 
que concedem benefícios fiscais tais como isenções, remissões, redução de base de cálculo ou alíquota não podem ser 
enquadradas entre as leis orçamentárias a que se referem o art. 165 da CF. [ARE 743.480 RG, voto do rei. min. Gilmar 
Mendes, j. 10-10-2013, P, DJE de 20-11-2013, Tema 682.
2 WARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário. 25? Ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 569. Livro Digital.

3 (LOM): Art. 28 - Serão objeto de lei complementar:
I - Código de Obras;
II - Código de Posturas;
ill - Código de Loteamento;
IV - Código Tributário;
V - Plano Diretor de Desenvolvimento;
VI - Regime Jurídico dos Servidores Municipais;
VII -Sistema Municipal de Ensino;
VIII - Lei instituidora da guarda municipal;
IX - demais leis que codifiquem ou sistematizem normas e princípios relacionados com determinada matéria.
§ 12 - Os Projetos de Lei Complementar serão examinados pela Comissão de Justiça e Finanças da Câmara de Vereadores. 
§ 22 - As emendas de iniciativa popular deverão ser apresentadas no prazo de quinze dias, a partir da publicação dos 
projetos.
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No mais.

A isenção em caráter não geral, por caracterizar renúncia de receita, 
precisa: a) estar acompanhadas de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em 
que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes; b) atender ao disposto na lei de diretrizes 
orçamentarias e c.l) demonstrar que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei 
orçamentária e que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de 
diretrizes orçamentárias ou c.2) 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, sendo que, nesse 
caso, o benefício só entrará em vigor quando efetivamente implementadas as medidas (LC 
101/2000, art. 14).

Por fim, porém não menos importante, salienta-se que constitui ato de 
improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício 
financeiro ou tributário referente ao ISSQN que resulte em carga tributária menor que a 
decorrente da aplicação da alíquota mínima de 2% (dois por cento), conforme art. 10-A da Lei 
Federal n? 8.429/1992.

POR TAIS RAZÕES e sem mais delongas, opina-se pela inviabilidade 
técnico-jurídica do PLCL ne 11/2019, considerando a inobservância dos requisitos fiscais, bem como 
a caracterização de ato de improbidade administrativa.

É a fundamentação.
É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho, 10 de dezembro de 2019.

Luís FernanqbjBourscheid 
Procurador do redder Legislativo 

Matrícula 50020 
OAB/RS 63.542

(CF/1988): Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem tei que o estabeleça;
[...]
(LCM 110/2006): Art. 32 Somente a lei pode estabelecer:
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;
II - a majoração de tributos, ou sua redução;
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, e do seu sujeito passivo;
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo;
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela 
definidas;
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.
§ is Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso.
§ 22 Não constitui majoração de tributo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.
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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.  



 
 

3 

Fone: (51) 3211-1527   -   Site: www.igam.com.br 

 

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 
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PARECER

Parecer n° 229/2019
Projeto de Lei Complementar: PLC 011/19 
Autor: Daniel Weber
Ementa: Dispõe sobre a inclusão do §9°, e incisos I, II e III, no art. 138 da Lei 
Complementar n° 110/2006, para fins de autorizar o Município de Carazinho a isentar 
circos e parques de diversões da cobrança deo Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN), mediante contraprestação.
Relator: Luis Fernando Costa

Relatório
• 1. A matéria em análise, de autoria do Vereador Daniel Weber, tramita nesta

Casa Legislativa, sob a forma de Projeto de Lei, tendo como objetivo a Ementa 
acima citada.

• 2. Atendendo às normas regimentais de tramitação que disciplinam a matéria,
o referido PL está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja 
elaborado parecer sobre aspectos de ordem coletiva,

Voto do Relator

• 3. Desfavorável ao projeto sobre viés de interesse coletivo.

• 4. Por tal razão, VOTA o Relator em desacordo com Projeto de Lei e sugere-se
ao autor que realize as adequações apontadas pelo jurídico e pelo IGAM.

• Os demais Vereadores votaram de acordo com o Relator

Sala de Reuniões Antônio Libório Bervian, 18 de dezembro de 2019.

Veread ■a—

feside/íte

Lucas Gabriel Lop' 
Secretário
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Parecer n° 213/2019
Projeto de Lei Complementar: 011/19
Autor: Daniel Weber
Ementa: Dispõe sobre a inclusão do §9°, e incisos I, II e III, no art. 138 da Lei Complementar n° 
110/2006, para fins de autorizar o Município de Carazinho a isentar circos e parques de diversões 
da cobrança deo Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), mediante 
contraprestação.
Relator Mareio Hoppen

Relatório
1. A matéria em análise, de autoria do Vereador Daniel Weber, tramita nesta Casa 

Legislativa, sob a forma de Projeto de Lei, tendo como objetivo a Ementa acima citada.
2. Atendendo às normas constitucionais de tramitação que disciplinam a matéria do Projeto 

de Lei está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja elaborado o parecer 
sobre sua legalidade, constitucionalidade e regimentalidade.

Votos
1. Conclui-se ilegítima a iniciativa desta proposição de lei.
2. Por tal razão, VOTA o Relator pela inviabilidade do Projeto de Lei
3. Os demais Vereadores votaram de acordo.

Conclusão

4. Os integrantes da Comissão votaram, por unanimidade, pela Inviabilidade do Projeto de
Lei.

Sala de Reuniões Antônio Libório Bervian, 19 de Dezembro de 2019.

Vereador Mareio Hoppen 
Vice Presidente

4ú

Vereador Fábio Zanett 
Secretário
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