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Porto Alegre, 24 de março de 2021. 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM no 7.096/2021. 
 
 
 
I.   A Câmara Municipal de Carazinho solicita análise técnica do IGAM 
acerca do Veto Total ao Projeto de Lei Complementar s/nº, de iniciativa parlamentar, 
que concede benefícios fiscais a Microempresas e Microempresários Individuais. 
 
 
 
II.   Antes de adentrarmos no mérito do Veto Total aposto pelo Chefe do 
Poder Executivo, importa salientar que o IGAM, na Orientação Técnica nº 351, de 06 
de janeiro de 2021, analisou o Projeto de Lei Complementar s/nº (sob protocolo nº 
30670), de iniciativa parlamentar e, naquela ocasião, foi alertado acerca da 
necessidade do cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Segue os termos da 
Orientação Técnica expedida, referente a este importante ponto: 
 

“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. 5, II 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 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. 
 
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. ” 

 
 
  Feito os esclarecimentos iniciais, cabe-nos analisar o Veto Total aposto 
pelo Chefe do Poder Executivo. 
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  O processo legislativo é composto por uma sucessão ordenada de atos, 
a serem praticados pelos Poderes Legislativo e Executivo, necessários a formação da 
lei.  
 
  Assim, após tramitar e ser aprovado pelo Poder Legislativo o projeto de 
lei será enviado para deliberação do Poder Executivo.  O Prefeito, assim como poderá 
sancionar o projeto aprovado na Câmara Municipal, poderá igualmente vetá-lo, de 
acordo com a previsão constante do § 1º do art. 66 da Constituição Federal, 
reproduzido simetricamente pelo art. 35, §1º da LOM1. 

  
 No veto, caracteriza-se a discordância do chefe do Poder Executivo com 

a manifestação do Poder Legislativo, que é a recusa da sanção a projeto aprovado pela 
Câmara. Essa recusa terá de ser, porém, fundamentada. E dois são os fundamentos 
constitucionais2 para aposição de veto: a inconstitucionalidade (veto jurídico) e a 
contrariedade ao interesse público ou inconveniência (veto político). Ao opor o veto, o 
Prefeito devolve à Câmara Municipal o conhecimento sobre a matéria, devendo a 
Câmara manifestar-se sobre a manutenção ou rejeição do veto.  
 
   Nesse sentido, de plano, deve ser verificado pela Comissão se o veto 
apresentado pelo Prefeito Municipal é tempestivo, ou seja, se foi respeitado o prazo 
estabelecido na Lei Orgânica para manifestação da contrariedade. Tal constatação é 
fundamental, pois o prazo é decadencial e a omissão do Prefeito determina a 
caracterização da sanção tácita da matéria aprovada pelo Poder Legislativo. 
 
  Verificada a tempestividade de aposição do veto, deve ser analisada a 
pertinência das razões do veto aposto pelo Prefeito Municipal. 
 
 

  No caso concreto, verifica-se das razões expostas no veto que o 
Prefeito fundamenta sua oposição ao projeto de lei, de iniciativa do Poder 
Legislativo, pela inobservância nos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar nº 101/2000), especificamente o art. 14 e o art. 113 do Ato das 
Disposições Constitucionais e Transitórias - ADCT3, visto que, não instruído com o 
devido impacto orçamentário e financeiro, face a renúncia de receita da medida 

                                           

1 Art. 35. O projeto de lei, se aprovado, será enviado ao Prefeito, o qual, aquiescendo, o sancionará. § 1º - 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 Art. 66. (....) § 1º. 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. 
(Grifo nosso) 
3 Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser 
acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. 
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proposta pelo Projeto de Lei Complementar.  
 

Ainda, o Prefeito expôs no veto total ao PL, a inconstitucionalidade 
formal face os dispositivos do art. 8º-A da Lei Complementar nº 116/2003, modificada, 
em parte, pela Lei Complementar nº 157/2016: 

 
Art. 8o-A.  A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza é de 2% (dois por cento).  

§ 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 
anexa a esta Lei Complementar.  (Incluído pela Lei Complementar nº 157, 
de 2016) 

§ 2o.. 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 nº 157, de 2016) 

§ 3o. A nulidade a que se refere o § 2o 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 Complementar nº 157, de 2016) 

 
Nesse contexto, cabe à Câmara Municipal analisar e decidir se as razões 

do veto e se os argumentos expendidos pelo Prefeito efetivamente refletem a 
realidade, pois se há manifesta inconformidade jurídica que enseje ao prefeito vetar 
juridicamente a proposição e contrariedade ao interesse público na adoção da 
medida, tem-se que ao mesmo é plenamente possível apor veto tanto jurídico quanto 
político.  
 
 Se as razões apresentadas forem verificadas como sendo pertinentes, 
ou seja, se o veto for mantido pela Câmara, o projeto de lei será considerado 
arquivado. 
 
 Caso, contrário, se a maioria absoluta (art. 37, § 2º da LOM) dos 
membros da Câmara decidirem que as razões apresentadas não se justificam, isto é, 
se o veto for rejeitado, o projeto será enviado ao Prefeito em quarenta e oito horas 
para promulgação. 
 
 Cabe lembrar, que se o Prefeito não realizar a promulgação no prazo a 
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ele destinado essa tarefa passará ao Presidente da Câmara para, em igual prazo, fazer. 
 
 Se o Presidente da Câmara não promulgar a lei, esta tarefa incumbirá 
ao vice-presidente da Casa fazer.  A este não pertencerá a escolha de não realizar o 
ato, pois se deixar de realizar poderá incorrerá em infração político-administrativa, 
podendo perder o seu mandato. 
 
 Cabe salientar que se a norma trata da concessão e benefícios fiscais, é 
obrigatória a instrução da proposição, com o impacto financeiro orçamentário, 
apresentando a mensuração estimado do quantum de renúncia de receita a ser 
renunciada, consoante previsto no caput, do art. 14, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Vejamos o entendimento do TJRS: 
 

 
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 ORÇAMENTÁRIAS. PRECEDENTES. 1. 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 orçamentárias (art. 14 da LC nº 
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 Nº 70078689817, Tribunal Pleno, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 
10/12/2018). (TJ-RS - ADI: 70078689817 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data 
de Julgamento: 10/12/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: Diário da 
Justiça do dia 15/03/2019). 

   

  E, 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 
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que reconheceu a inconstitucionalidade de uma Lei Municipal, de iniciativa 
parlamentar, que buscava conceder o benefício sem o acompanhamento da 
estimativa do impacto orçamentário e financeiro, exigência constante no art. 113 do 
Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias – ADCT e art.14 da LRF: 

 

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) 

 

  Além disso, também deveriam ter sido demonstrados pelo proponente, 
quais medidas foram adotadas, se previsão em orçamento ou posterior 
compensações, em relação a renúncia da receita decorrente da medida, observadas as 
condições dos incisos I e II, do art. 14, da Lei de Responsabilidade Fiscal4.  
 
  Estas condições, ainda que em se tratando de proposição de autoria 
parlamentar, deveriam ter sido satisfeitas, sob pena de inconstitucionalidade das 
disposições, forte no disposto ao art. 165, §2º, da Constituição Federal, o qual exige a 
previsão em Lei de Diretrizes Orçamentárias, quanto as alterações na legislação 
tributária, e art. 165, § 6º, quanto a previsão de isenções, anistia e remissões e outros 
benefícios tributários e financeiros.  
 

Assim, no que respeita ao argumento referente à renúncia de receita, 
se não foram adotadas as medidas acima referidas, procedem as razões de veto 

                                           

4 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm  
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total, diante da não instrução do processo legislativo com o devido impacto 
orçamentário e demais medidas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal.  
  

  No tocante ao ISS, é necessário atender o que dispõe o art.8º-A da Lei 
Complementar nº 116/2003, ou seja, a alíquota mínima é de 2% e o imposto não será 
objeto de isenções, incentivos ou benefícios tributários, inclusive de redução da base 
de cálculo (§1º do art. 8º-A), sendo nula a lei ou ato do Munícipio que não respeite 
tais disposições (§2º do art. 8º-A).  
 
 

 
III.   Dito isto, consoante às ponderações deduzidas, conclui-se no sentido de 
que, inicialmente, há que ser verificada a tempestividade do veto encaminhado à 
Câmara, considerando o disposto no art. 66, § 1º da CF/88.  
 
  Quanto ao conteúdo do veto total aposto pelo Prefeito, no que respeita 
ao argumento referente à renúncia de receita, se não foram adotadas as medidas 
acima referidas, procedem as razões de veto total, diante da não instrução do 
processo legislativo com o devido impacto orçamentário e demais medidas previstas 
na Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 
  No tocante ao ISS, é necessário atender o que dispõe o art.8º-A da Lei 
Complementar nº 116/2003, ou seja, a alíquota mínima é de 2% e o imposto não será 
objeto de isenções, incentivos ou benefícios tributários, inclusive de redução da base 
de cálculo (§1º do art. 8º-A), sendo nula a lei ou ato do Munícipio que não respeite 
tais disposições (§2º do art. 8º-A).  
 
 Assim, cumpre a Câmara deliberar se o veto aposto pelo Prefeito se 
molda ao regramento constitucional de regência, bem como se procedem as razões 
invocadas.   
 

 

  O IGAM permanece à disposição. 

     
BRUNNO BOSSLE    Diego F. Benites  
OAB/RS Nº 92.802      Assistente Jurídico do IGAM 
Consultor Jurídico do IGAM  
 
 


