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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA

Carazínho, 15 de março de 2021.Of. n° 046/21 - GPC

CAMARA MUNICIPAL
□ E carazínhoExcelentíssimo Senhor,

Ver. Luis Fernando Costa

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Protocolo. i-T 
Hora

Veto Total ao PLCL n° 001/21

Senhor Presidente:

No uso das prerrogativas que me confere o parágrafo 1o, do 

artigo 35, da Lei Orgânica do Município, venho apor VETO TOTAL ao Projeto de 

Lei Complementar n° 001/21, referente a concessão de benefícios Fiscais a Micro- 

empresas e Microempresários Individuais. , contido no OP 027/2021, oriundo desse 

Legislativo, pelas razões constantes na Informação n° 326/2021, oriunda da Procu

radoria Geral do Município, cópia anexa.

Atencíosamente

Milto mi

Prefeito

CAMARã municipal 
carazínho

DD

Protocole, „•
Hora-Jíài53

WVAV.cara2inh0.rs.g0v.br 
Avenida Flores da Cunha, nc 12S4, Centro 

Telefone: (54) 3331*2699 / e-mail: prefeitura@carazinho.re.gov.br
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Informação n° 326/2021 — PGM
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REGEBlBAE^nirfeg--- 1
DE: Procuradoria Geral do Município
PARA: Secretaria da Administração
ASSUNTO: Projeto de Lei Complementar n° 001/2021

Ao tempo em que o cumprimentamos cordialmente, vimos pelo presente nos 

manisfestar sobre o Oficio n° 056/2021 oriundo da Secretaria Municipal de Administração que 

versa sobre o Projeto de Lei Complementar n° 001/2021 de autoria do Vereador Fábio Zanetti.

matéria tributária, conforme diversos estudos elaborados a partir da 

iterativa jurisprudência das Cortes Superiores, é de iniciativa concorrente, podendo, a Casa 

Legislativa, propor Projetos de Lei que, por exemplo, criem benefícios fiscais ou isentem 

determinada categoria de contribuintes por razões de índole constitucional (portadores de alguma 

neoplastia maligna ou que estejam em situação de vulnerabilidade social). Ainda assim, da mesma 

forma que o Poder Executivo, caso queira se valer de instrumentos dessa natureza, é obrigado a 

adotar as medidas de ajuste orçamentário de que trata o art. 14 da LRF (LC n° 101/2000), qualquer 

proposição legislativa que resulte em aumento de despesa ou renúncia de receita, deve vir 

acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.

Diversos são os precedentes da Corte local que, apenas por esse motivo, 

declaram a inconstitucionalidade de Leis Municipais de iniciativa parlamentar em matéria tributária, 

especialmente, nas hipóteses de desoneração tributária:

A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. 
LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES QUE INSTITUIU 
ISENÇÃO DA TAXA RELATIVA AOS PERMISSIONÁRIOS DO TRANSPORTE 
PÚBLICO INDIVIDUAL DE TÁXI E DE AUTORJZATÁRIOS DE VEÍCULOS DO 
TRANSPORTE ESCOLAR. AUSÊNCIA DE ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO 
E FINANCEIRO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA MOTIVAÇÃO 
E DA RAZOABILIDADE. O Supremo Tribunal Federal expressou compreensão no sentido 
de que: “a Constituição de 1988 admite a iniciativa parlamentar na instauração do processo 
legislativo em tema de direito tributário. A iniciativa reservada por constituir matéria de 
direito estrito não se presume e nem comporta interpretação ampliatíva, na medida em que
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por implicar limitação ao poder de instauração do processo legislativo, deve necessariamente 
derivar de norma constitucional explícita e inequívoca'5. Todavia, esse mesmo sodalício, em 
tema de concessão de benefício fiscal, firmou entendimento no sentido de que: “a 
Emenda Constitucional 95/2016, por meio da nova redação do art. 113 do ADCT, 
estabeleceu requisito adicionai para a validade formai de leis que criem despesas ou 
concedam benefícios fiscais, requisitos esses que, por expressar medida indispensável 
para o equilíbrio da atividade financeira do Estado, dirige-se a todos os níveis 
federativos” (ADI n. 5.816/RO, rei. Min. Alexandre de Morais). Na espécie, a Câmara 
de Vereadores ao promulgar a Lei Municipal n. 12.719/2020, que suspendeu a cobrança 
de taxas impostas a permissionários do transporte público individual por táxi e de 
autorizatários de veículos de transporte escolar, sem qualquer estimativa do seu 
impacto orçamentário e financeiro, o que reconhece nas informações prestadas a esse 
juízo, vulnerou expressamente disposição contida no art. 113 do ADCT: “a proposição 
legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser 
acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro”. Por outro lado, 
a não obediência à igual disposição contida no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (a 
concessão de benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar 
acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro), coloca em risco o 
equilíbrio entre receitas e despesas, implicando violação do princípio da legalidade, da 
razoabilidade e da motivação que deve nortear o ato dos Poderes do Estado e do Município, 
na forma do art. 19 da Constituição Estadual. Entendimento pacificado no âmbito deste 
Tribunal. Desta forma, o pedido expresso na medida cautelar ostenta densa 
plausibilidade quanto ao descumprimento de requisitos constitucionais e legais para a 
edição de lei que institui renúncia fiscal, prevendo isenção de taxa, comprometendo a 
execução do orçamento do Município de Porto Alegre. Cautelar deferida. (Direta de 
Inconstitucionalidade, N° 70084677426, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 18-11-2020)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL. 
DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL N° 3.948/2020. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
FISCAIS. EMENDA PARLAMENTAR. AMPLIAÇÃO DE DESCONTO DA TAXA DE 
COLETA DE LIXO E CRIAÇÃO DE DESCONTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 
QUALQUER NATUREZA. DESPROPORCIONALIDADE DOS PERCENTUAIS 
DEFINIDOS NA EMENDA. AUSÊNCIA DE ESTUDO DE IMPACTO FINANCEIRO 
ORÇAMENTÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. 
OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. A Lei Municipal n° 3.948/2020 criou 
benefícios fiscais em razão da pandemia do novo coronavírus. Projeto de iniciativa do Poder 
Executivo que previa a concessão de desconto de 30% sobre o valor do IPTU e da taxa de 
coleta de lixo do exercício do ano de 2020. Emenda parlamentar aumentou o percentual de 
desconto para 65% em relação à taxa e criou novo benefício - desconto de 50% - referente ao 
imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISS). 2. Ausência de estudo de impacto 
financeiroorçamentário, que se mostra necessário no caso, tendo em vista a concessão e 
a ampliação de benefício fiscal pela emenda legislativa, acarretando aumento da 
renúncia de receita. Afronta aos artigos 8o,caput, e 19, ambos da Constituição Estadual, 
bem como ao artigo 113 do ADCT. 3. Não obstante a proposição original da Prefeita 
Municipal também não ter sido acompanhada de estudo de impacto orçamentário-financeiro, 
tal iniciativa se originou em razão da gravidade da situação de emergência causada pelo novo 
coronavírus, tendo como motivação os seus impactos na sociedade e na economia local, de 
modo que razoável a dispensa de tal estudo. Contudo, não foi esse o caso da emenda
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aprovada. 4. As isenções parciais, nos percentuais de 65% (taxa de coleta de lixo) e 50% 
(ISS), não guardam proporcionalidade com a motivação da norma, editada com objetivo de 
auxiliar a população municipal durante a pandemia do coronavírus. Na verdade, buscam 
readequar, ainda que temporariamente, os valores dos citados tributos, elevados em 
decorrência de anterior alteração do Código Tributário Municipal. 5. Inconstitucionalidade de 
parte da alínea “a”, em relação ao desconto da taxa de coleta de lixo. aumento introduzido 
pela emenda legislativa, e da integralidade da alínea “b”, ambas do incido I do artigo 3o da 
Lcí Municipal n° 3.948/2020. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. UNÂNIME.(Direta de 
Inconstitucionalidade, N° 70084377852, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 25-09-2020) (grifou-se)

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 
ORÇAMENTARIAS. PRECEDENTES. I. 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 orçamentária, 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 orçamentarias (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 orçamentário-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 
CE/89). Precedente desta E. Corte. JULGARAM PROCEDENTE A AÇÃO. UNÂNIME. 
(Ação Direta de Inconstitucionalidade N° 70078689817, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 10/12/2018). (grifou-se)

Compulsando o Projeto de Lei n° 01/2021 que instruiu o pedido de parecer, 

verificamos que não há qualquer dispositivo ou anexo ao Projeto de Lei que atenda os requisitos 

formais de natureza orçamentária, especialmente, o comando constitucional constante no art. 113 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT: “Art. 113. A proposição legislativa que 

crie ou aletre despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do 

seu impacto orçamentário e financeiro.” Em que pese a Emenda Constitucional e o dispositivo em

Av. Flores da Cunha, n° 1264 - Centro - Carazinho/RS - CEP: 99500-000 
Telefone Prefeitura: (54) 3331-2699 Ramal Jurídico: 144



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE CARAZINHO/RS 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E LOGÍSTICA 
PROCURADORIA GERAL

questão se referirem a orçamento, o fato é que a norma contida no art. 113 se refere a processo 

legislativo e, assim sendo, é norma de reprodução obrigatória por todos os entes federativos, o que a 

toma automaticamente aplicável a Estados e Municípios. Sobre o tema, precedente do Supremo 

Tribunal Federal:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Representação de 
inconstitucionalidade de lei municipal em face de Constituição Estadual. Processo 
legislativo. Normas de reprodução obrigatória. Criação de órgãos públicos. 
Competência do Chefe do Poder Executivo. Iniciativa parlamentar. 
Inconstitucionalidade formal. Precedentes.
1. A orientação deste Tribunal é de que as normas que regem o processo legislativo previstas 
na Constituição Federal são de reprodução obrigatória pelas Constituições dos Estados- 
membros, que a elas devem obediência, sob pena de incorrerem em vício insanável de 
inconstitucionalidade.
2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que padece de inconstitucionalidade 
formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos 
públicos, haja vista que essa matéria é afeta ao Chefe do Poder Executivo.
3. Asravo regimental não provido. (RE 505476 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira 
Turma, julgado em 21/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÓNICO DJe-176 DIVULG 05-09-2012 
PUBLÍC 06-09-2012) (grifou-se)

Ainda, especificamente em relação à responsabilidade fiscal, o Supremo 

Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5.816, entendeu que o 

comando constitucional se aplica, por simetria, a todos os entes federados e, evidentemente, se 

estende ao Poder Legislativo sob pena de esvaziar o conteúdo finalístico da Lei Complementar n° 

101/2000. O orçamento público, ainda que administrado pelo Poder Executivo, é responsabilidade 

de todos os Poderes e de todas as esferas da federação, o que exige as adequações orçamentárias 

pertinentes, independente da iniciativa:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DE IGREJAS E TEMPLOS DE 
QUALQUER CRENÇA. 1CMS. TRIBUTAÇÃO INDIRETA. GUERRA FISCAL. 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL E ANÁLISE DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. 
ART. 113 DO ADCT (REDAÇÃO DA EC 95/2016). EXTENSÃO A TODOS OS ENTES
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FEDERATIVOS. INCONSTITUCIONALIDADE.
1, A imunidade de templos não afasta a incidência de tributos sobre operações em que as 
entidades imunes figurem como contribuintes de fato. Precedentes,
2. A norma estadual, ao pretender ampliar o alcance da imunidade prevista na 
Constituição, veiculou beneficio fiscal em matéria de ICMS, providência que, embora 
não viole o art. 155, § 2o, XII, “gM, da CF - à luz do precedente da CORTE que afastou a 
caracterização de guerra fiscal nessa hipótese (ADI 3421, Rei. Mln. MARCO

exige aAURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 5/5/2010, DJ de 58/5/2010) 
apresentação da estimativa de impacto orçamentário e financeiro no curso do processo 
legislativo para a sua aprovação.
3. A Emenda Constitucional 95/2016, por meio da nova redação do art. 113 do ADCT, 
estabeleceu requisito adicional para a validade formal de Íeis que criem despesa ou 
concedam benefícios fiscais, requisitos esse que, por expressar medida indispensável 
para o equilíbrio da atividade financeira do Estado, dirígi-se a todos os níveis 
federativos.
4. Medida cautelar confirmada e Ação Direta julgada procedente”. (ADI 5816, Relator(a): 
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno^ julgado em 05/11/2019, PROCESSO 
ELETRÓNICO DJe-257 DIVULG 25-11-2019 PUBLIC 26-11- 2019) (grifou-se)

Trata-se de disposição constitucional que imprime moralidade ao processo 

legislativo porquanto distribui de forma horizontal aos membros do Poder Legislativo e Executivo a 

responsabilidade pelo equilíbrio das contas públicas. Além do mais, a própria Carta Estadual 

contém dispositivos abertos e residuais que vinculam, indiretamente, princípios constitucionais, o 

que é mais um fator a corroborar com a plena aplicabilidade do dispositivo em âmbito municipal:

Art. 8o O Município, dotado de autonomia política, administrativa e financeira, reger-se-á por 
lei orgânica e pela legislação que adotar, observados os princípios estabelecidos na 
Constituição Federal e nesta Constituição, (grifou-se)

Em caso específico envolvendo a matéria de isenção aos MEI's, transcreve-se 

o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que reconheceu a 

inconstitucionalidade de uma Lei Municipal, de iniciativa parlamentar, que buscava conceder o 

benefício sem que, todavia, estivesse acompanhada da estimativa do impacto orçamentário e 

financeiro, exigência constante no art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias - 

ADCT:
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PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. 
SUPRIMENTO. Constatada irregularidade no tocante à representação processual do 
proponente, devidamente suprida, mediante a juntada do correspondente instrumento de 
mandato com poderes específicos, resta atendido o pressuposto de regularidade formal. 
CONSTITUCIONAL. LEI N° 3.095/2020. DO MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES. 
INICIATIVA LEGISLATIVA. CONCESSÃO DE ISENÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE 
DEMONSTRAÇÃO DO IMPACTO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE. 
Indispensável que a concessão ou ampliação de beneficio ou incentivo fiscal, no caso da Lei 
Municipal n° 3.095, de 17.02.2020, a isenção da cobrança de taxas e emolumentos ao 
Microempreendedor Individual (MEI), esteja acompanhada da estimativa do impacto 
orçamentário-fmanceiro, o que os autos não demonstram, verificando-se, ao reverso, 
renúncia a receita, sem que prevista alguma medida compensatória, a evidenciar atrito 
com o disposto nos artigos 19, 149, I, II e III e § 3o, e 152, todos da Constituição 
Estadual, bem como no que gerou uma crise mundial, que não se restringiu aos 
aspectos sanitários e de saúde pública, mas, também, desencadeou sérios reflexos na 
economia, no mercado de trabalho e na vida das pessoas, desafiando a todos, cidadãos e 
setores público e privado a criar novas diz os princípios da legalidade e, modo especial, 
da razoabilidade. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA 
PROCEDENTE. (Direta de Inconstitucionalidade. N° 70083920819, Tribunal Pleno, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 17-07-2020)

Do confronto entre o processo legislativo que resultou na aprovação do 

Projeto de Lei n0 01/2021 e o que prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal, que, ao fim e ao cabo, 

serve de instrumento de concretização do art. 113 do ADCT, depreende-se que o texto legal 

impugnado encontra-se eivado de vício formal de inconstitucionalidade por não ter cumprido as 

exigências acima mencionadas, visto não constar qualquer estimativa do impacto orçamentário- 

financeiro.

Ainda que suficientes os argumentos acima para justificar o veto do Poder 

Executivo pela inconstitucionalidade formal do diploma, materialmente, também há vícios que 

maculam a pretensão legislativa. É que de acordo com a Lei Complementar n° 116/2003, 

modificada, em parte, pela Lei Complementar n° 157/2016:

“Art. 82-A.A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é de 2% (dois 
por cento). (Incluído pela Lei Complementam0 157, de 2016)

Av. Flores da Cunha, n° 1264 - Centro - Carazinho/RS - CEP: 99500-000 
Telefone Prefeitura: (54) 3331-2699 Ramal Jurídico: 144L.



vre**'

•’S’

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE CARAZINHO/RS 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E LOGÍSTICA 
PROCURADORIA GERAL

§ iMD 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 anexa a esta Lei Complementar. (Incluído pela Lei Complementar n° 
157, de 2016)

§ 2-É nula a lei ou o ato do Município ou do Distrito Federal que não respeite as disposições 
relativas à alíquota mínima previstas neste artigo no caso de serviço prestado a tomador ou 
intermediário localizado em Município diverso daquele onde está localizado o prestador do 
serviço. (Incluído pela Lei Complementar n° 157, de 2016)

§ 3-A nulidade a que se refere o § 2-deste artigo gera, para o prestador do serviço, perante o 
Município ou o Distrito Federal 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.” (Incluído pela Lei Complementam0 157, de 2016)

Além do mais, de acordo com o art. 146, inciso III. alíneas a) e b), da 

Constituição da República — CR, cabe a Lei Complementar definir a base de cálculo dos impostos, o 

que já foi concretizado, tanto pelo art. 7o da Lei Complementar n° 116/2003, como pela Lei 

Complementar n° 123/2006. Não há autorização constitucional para que o Município legisle sobre 

base de cálculo de ISS, ainda que se trate contribuintes optantes pelo SIMPLES.

Isso posto, em que pese a nobre intenção do legislador que por certo norteou a 

apresentação da propositura em análise; entende-se que o Projeto de Lei n° 01/2021 está eivado de 

inconstitucionalidade formal e material e, por isso, sugere-se o veto pelo Poder Executivo pelos 

motivos e fundamentos acima postos.

Respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico, esse é o entendimento 

desta Procuradoria-Geral. Contudo, à superior apreciação.

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos as nossas atenciosas

saudações.

Carapinho. 11 dLmarço de 2021
\
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