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 Porto Alegre, 06 de janeiro de 2021. 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM no 351/2021. 
 
 
 
I.                      O Poder Legislativo de Carazinho, RS, por meio da Sra. Viviane, solicita 
análise e sobre o projeto de lei complementar, de autoria do vereador Fábio Zanetti, 
que concede isenções e reduções de taxas e impostos, alterando o Código Tributário 
Municipal. 
 
 
 
II.  A isenção, ou afastamento da incidência de tributo, segundo o dicionário 
aurélio é a dispensa do pagamento de um imposto, em casos determinados em lei. Tem-
se a definição1: 
 

Privilégio ou prerrogativa que livra, isenta, exime ou desobriga alguém de 
alguma coisa: obter a isenção de impostos.  
 
 

O Código Tributário Nacional estabelece os critérios para concessão de 
isenção: 

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente 
de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua 
concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração. 
 

A redução, ou desconto do tributo devido, se enquadra no conceito de 
remissão, ou seja, perdão de todo ou parte do valor devido do tributo, art. 172, do 
Código Tributário Nacional. 
 
 A Lei Complementar nº 101, de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal 
estabelece obrigações para o ente público que renunciar a sua receita. No entanto 
quando se refere à isenção, trata de considerar como renúncia de receita aquelas 
isenções que são concedidas em caráter não geral, ou seja, a determinado segmento de 
contribuintes ou mesmo ao contribuinte individualmente que satisfaça os requisitos da 
lei para ter direito a isenção.   

                                          
1 Do site http://www.dicio.com.br/isencao/ 
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A isenção de caráter geral que atinge a todos os contribuintes não se 
configura renúncia de receita, conforme estabelece a legislação. 

A isenção, ou remissão parcial, caso questionado na presente consulta, 
também é possível e deve seguir o mesmo regramento da isenção e remissão total, no 
que tange a observância de Lei de Responsabilidade Fiscal. 

  Com efeito, assim dispõe a Lei Complementar nº 101/2000: 
 

 Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício 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 pelo menos uma das seguintes condições: 
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. 
§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, 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. (grifou-se) 

 
  Para que se viabilize os benefícios pretendidos no projeto de lei, é 
indispensável a demonstração de que a renúncia foi compensada ou que tenha sido 
previamente considerada na proposta orçamentária. Para tanto, se faz necessário o 
cumprimento do art. 5o, II2 da Lei de Responsabilidade Fiscal , ou seja, é necessária a 
demonstração3 da estimativa e compensação da renúncia de receita como anexo à lei 
orçamentária anual. 

 
Em suma, a proposta orçamentária deve estar acompanhada de um 

demonstrativo que evidencie a forma como foi projetada a receita tributária e, se foi 
                                          
2 Art. 5o. O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de 
diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar:  (...) II - será acompanhado do documento a que 
se refere o § 6o do art. 165 da Constituição, bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao 
aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado; 
 
3 Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 
§ 6º - O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e 
despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e 
creditícia. 
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considerado possíveis descontos, isenções, etc.. que configurem renúncia de receita, 
isto é, o Projeto de Lei, que concede tal benefício deverá estar acostado do referido 
demonstrativo, considerando, ainda, que estes elementos já deveriam fazer parte da 
proposta orçamentária encaminhada nos termos do art. 5o, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, apreciada no ano de 2020, a ser aplicada em 2021.  
 
  No que se refere à competência do Município para legislar sobre a 
matéria, a autorização está no art. 30, I e III, da Constituição da República4 que dispõe 
ser da competência do Município legislar sobre assuntos de interesse local e instituir e 
arrecadar os seus tributos municipais. 
 
 Já esta pacificado nos tribunais pátrios que compete concorrentemente 
aos poderes executivo e legislativo legislar sobre matéria tributária. Portano a matéria 
objeto do presente projeto de lei complementar, não se aplica vício de iniciativa. 
 
  
III.  Ante ao exposto, conclui-se que a viabilidade da concessão de isenção de 
taxas, impostos, bem como redução (remissão) depende do atendimento ao art. 14 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, o que não foi mencionado na presente solicitação de 
informação. 
 
 
 O IGAM permanece à disposição. 

 

 

LUIS FERNANDO RAMOS 
Contador, CRC/RS 47.524 
Consultor IGAM 

MARGERE ROSA DE OLIVEIRA   
Advogada, OAB/RS 25.006 
Consultora do IGAM 

 
 

                                          
 
4 Art. 30. Compete aos Municípios: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
[...] 
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; 
 


