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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
46/2021

Matéria: VETO TOTAL PLCL 001/2021 
Ementa: CONSTITUCIONAL. VETO TOTAL. PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR. AUTORIA DE VEREADOR. CONCESSÃO DE 
BENEFÍCIO FISCAL MICROEMPREENDEDOR E ME. ISSQN. 
AUSÊNCIA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. 
INCONSTITUCIONALIDADE EVIDENCIADA. PROCEDIMENTO 
DO VETO. CONSIDERAÇÕES. ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL À 
MANUTENÇÃO DO VETO

Trata-se de pedido encaminhado pela servidora Viviane Muller Menezes 
Nunes à Procuradoria Legislativa desta Casa, para que seja emitida orientação técnica, em seus 
aspectos constitucionais e legais, acerca do VETO TOTAL ao PLCL n- 001/2021, que "Concede 
Benefícios Fiscais a Microempresas e Microempresários Individuais".

É o brevíssimo relato.

O Prefeito Municipal apresentou veto total ao PLCL 001/2021, sob o 
argumento de inconstitucionalidade, por ausência de impacto orçamentário e financeiro e por 
ausência de permissivo constitucional para que o município legisle sobre base de cálculo de ISSQN, 
conforme Of. n^ 046/21-GPC e Informação n^ 326/2021 da Procuradoria-Geral do Município.

Em âmbito federal, se o Presidente da República considerar o projeto, no 
todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, 
no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e 
oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto, senão veja-se:

Art, 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente 
da República, que, aquiescendo, o sancionará.
§ is Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional 
ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias 
úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao 
Presidente do Senado Federal os motivos do veto.
§ 29 O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de 
alínea.
§ 39 Decorrido o prazo de quinze dias, 0 silêncio do Presidente da República importará sanção. 
§ 49 O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu 
recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e 
Senadores. (Redação dada pela Emenda Constitucional n9 76, de 2013)
§ 59 Se 0 veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao Presidente da 
República.
§ 69 Esgotado sem deliberação 0 prazo estabelecido no § 49, 0 veto será colocado na ordem 
do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional n9 32. de 2001)
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§ Se a lei nâo for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da República, 
nos casos dos § 3* e § 52, o Presidente do Senado a promulgará, e, se este não o fizer em igual 
prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-io.

A nível local, a previsão de veto está contida no artigo 35 da Lei Orgânica do
Município de Carazinho, in verbis:

Art. 35.0 projeto de lei, se aprovado, será enviado ao Prefeito, o qual, aquiescendo, o 
sancionará.
§ 1* Se o Prefeito julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao 
interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, devolvendo o projeto ou à parte vetada 
ao Presidente da Câmara dentro de quinze dias úteis, contados a partir do recebimento.
§ 2? 0 veto parcial deverá abranger o texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de 
alínea.
§ 38 Vetado o projeto e devolvido à Câmara, será o veto submetido à votação nominal, no 
prazo de quinze dias, considerando-se rejeitado se obtiver voto contrário da maioria absoluta 
dos membros da Câmara, caso em que, será o projeto enviado ao Prefeito, para promulgação, 
observado o disposto no parágrafo segundo do artigo 32.
§ 48 0 silêncio do Prefeito, decorrido o prazo de que trata o parágrafo primeiro, importa em 
sanção do projeto.
§ 58 A não promulgação da lei, no prazo de quarenta e oito horas, peto Prefeito, nos casos 
dos parágrafos terceiros e quarto, o Presidente da Câmara a promulgará em igual prazo.

0 procedimento em si do veto, por sua vez, está previsto no Regimento 
Interno da Câmara de Vereadores de Carazinho, a saber:

Art. 175 • Vetado o Projeto e devolvido à Câmara, será encaminhado à Comissão de Justiça e 
Finanças, que poderá solicitar manifestação de outras Comissões.
§ 18 - A Comissão de Justiça e Finanças terá o prazo conjunto e improrrogável de 07 (sete} 
dias para manifestação.
§ 28 - Se a Comissão de Justiça e Finanças não se pronunciar no prazo indicado, a Mesa incluirá 
a proposição na pauta da Ordem do Dia da Reunião imediata, independentemente de 
parecer.
Art. 176- A apreciação do veto será feita em uma única discussão e votação. A discussão será 
engiobadamente e a votação poderá ser feita por partes, se requerida e aprovada em 
Plenário.
§ 18 - Cada Vereador terá 05 (cinco) minutos para discutir.
§ 28 - 0 veto será rejeitado se obtiver voto contrário da maioria absoluta dos membros da 
Câmara.
§ 38 - Se o veto não for apreciado no prazo de 15 (quinze) dias, interrompido em caso de 
recesso, considerar-se-á acolhido pela Câmara.
Art. 177 • Rejeitado o veto, será a deliberação comunicada ao Prefeito, que terá o prazo de 
48 (quarenta e oito) horas para promulgá-ta. Findo este prazo, sem que o Prefeito o faça, 
caberá a promulgação ao Presidente da Câmara Municipal, em igual prazo.

Em resumo do necessário, tem-se que o veto será apreciado, em regra, 
apenas pela Comissão de Justiça e Finanças (GF), num prazo improrrogável de sete dias. Além do ma is, 
a sua apreciação em Plenário será feita em uma única discussão e votação, esta nominal, sem direito 
à vista ou emenda, dada a peculiaridade do rito. De mais a mais, a rejeição do veto depende da maioria 
absoluta dos vereadores, e a não apreciação, num prazo de quinze dias, importa no seu acolhimento 
de forma tácita, embora esta última previsão contraste, a olhos vistos, com o previsto no § 6® do artigo 
66 da Constituição Federal de 1988.__________________________________________
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Quanto às razões do veto, irretocável a fundamentação constante na 
Informação n? 326/2021 - PGM no que toca ao vício de inconstitucionalidade por ausência de impacto 
orçamentário e financeiro, de modo que o veto merece ser mantido por esta Casa de Leis, por esse 
motivo.

POR TAIS RAZÕES, opina-se pela manutenção do veto total ao PLCL n9
001/2021.

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

Carazinho, 19 de março de 2021.

Luís Fernando Bourscheid
Procurador do fader Legislativo 

Matrícyfe 50020 
OAB/Rslj93.542

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
E-maii: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52www.camaracrz.rs.gov.br

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br

