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Porto Alegre, 9 de maio de 2016. 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM nº 1.617/2016.  
 
 
 
I.   O Poder Legislativo do Município de Novo Hamburgo, RS, por seu 
Procurador André Von Berg, solicita orientação acerca do Projeto de Lei nº 47, de 2016, 
de autoria de parlamentar, que apresenta a seguinte ementa: “Autoriza a instituição do 
programa de incentivo e desconto, denominado IPTU verde”.  
 
 
 
II.  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 República1.  
 
   De acordo com o art. 225 da Constituição da República2, é obrigação do 
Poder Público e da coletividade defender e preservar o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. 
 
 
 
III.   No processo de criação da lei, a iniciativa, é vista por alguns autores 
como a primeira fase do processo legislativo. O Supremo Tribunal Federal posicionou-
se sobre a possibilidade de autoria parlamentar de leis que tratam de isenção tributária, 
no seguinte formato: 
 

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Isenção 
tributária. Não observância dos parâmetros estampados na Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Fundamento infraconstitucional autônomo. 
Enunciado 283. 3. Benefício fiscal. Lei instituidora. Iniciativa comum ou 
concorrente. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega 
provimento.(ARE 642014 AgR, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, 
Segunda Turma, julgado em 27/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
DJe-180 DIVULG 12-09-2013 PUBLIC 13-09-2013) 

   
                                                           
1
 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; 
 
2 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. [...] 
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  Deste modo, não há óbices de ordem formal para tramitação da 
proposição. 
IV.   Ademais, a concessão de descontos no IPTU, ao contribuinte que 
implementar as medidas de caráter contributivo a proteção ambiental, configura 
renúncia de receita nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 
nº 101, de 2000, pois configura recebimento de tributo pela municipalidade em valor 
inferior ao previsto no orçamento. 
 

A concessão de remissão do valor atinente ao crédito tributário, 
decorrente do IPTU nas hipóteses previstas no Projeto de Lei nº 47, de 2016, constitui 
espécie de benefício fiscal que pode significar renúncia de receita. Assim, deverá estar 
acompanhada do demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro e atender um dos 
seguintes requisitos: a) demonstração pelo proponente de que a renúncia foi 
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do artigo 12; ou, b) 
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.  
 
  Dessa forma, para que se viabilize a concessão de tal benefício é 
indispensável demonstrar se a renúncia será compensada ou se a mesma já foi 
previamente considerada na proposta orçamentária. Para tanto, se faz necessário tanto 
o cumprimento do disposto no art. 4o, § 2o, IV e art. 5o, II da LRF e quanto no art. 165, § 
6o, da CF, ou seja, apresentação do demonstrativo da estimativa e compensação da 
renúncia de receita como anexo à LDO e LOA. 

 
No caso de ser utilizado o inciso I do art. 14 da LRF, ou seja, de a renúncia 

já estar prevista no orçamento, deverá ser comprovado na forma exigida pelo referido 
dispositivo legal.  
 
 
 
V.   Ainda, em se tratando especificamente do ano de 2016, em virtude da 
realização do pleito eleitoral municipal, deve ser observada a vedação quanto à 
concessão de benefícios de toda ordem, inclusive fiscal, nos termos do artigo 73, §10, 
da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997: 
 

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as 
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades 
entre candidatos nos pleitos eleitorais:  
(...). 
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição 
gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração 
Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de 
emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em 
execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o 
Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua 
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execução financeira e administrativa. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 
2006) 

 
  Nestes termos, segue o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral: 

 
CONSULTA N° 1531-69.2010.6.00.0000 - CLASSE 10 - BRASÍLIA 
- DISTRITO FEDERAL 
Relator: Ministro Marco Aurélio 
Consulente: Nice Lobão 
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO - BENEFÍCIOS FISCAIS - ANO DAS 
ELEIÇÕES. A norma do § 10 do artigo 73 da Lei nº 9.504/1997 é 
obstáculo a ter-se, no ano das eleições, o implemento de benefício 
fiscal referente à dívida ativa do Município bem como o 
encaminhamento à Câmara de Vereadores de projeto de lei, no 
aludido período, objetivando a previsão normativa voltada a 
favorecer inadimplentes. 
[...] 

 
  Portanto, não se recomenda que o objeto do presente projeto venha ser 
aprovado e convertido em lei, neste ano de 2016, sob pena do presente benefício, 
caracterizar-se como conduta vedada em ano eleitoral, nos moldes do art. 73, §10, da 
Lei Geral das Eleições.  
 
 
 
VI.   Diante do exposto, conclui-se pela invalidade do projeto de lei nº 47, de 
2016, pois cria benefício de ordem fiscal, em ano eleitoral, conduta tipicamente vedada 
nos moldes do art. 73, §10, da Lei Geral das Eleições (Lei nº 9.504, de 1997).  
 
  Por fim, recomenda-se que, em caso de reapresentação do projeto de lei, 
sejam observadas as recomendações quanto a instrução pelo devido impacto financeiro 
orçamentário, e atendimento ao art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tratados no 
item IV, desta Orientação.  
 
 
  O IGAM permanece à disposição.  
 

     
Bruna Teixeira Oliveira                                          Gabriele Valgoi 
OAB/RS 79.626                                                        OAB/RS 79.235 
Consultora do IGAM                                                 Consultora do IGAM 
 


