
OFÍCIO Nº 054/2019                                 ELDORADO DO SUL, 27 DE MAIO DE 2019.

Ao Exmo. Senhor Francisco Alexandre Morfan

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

VETO AO PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO Nº 21/2019
                                                                                                  

Veto ao Projeto de Lei de iniciativa do 
Poder Legislativo nº 21/2019 que dispõe 
sobre a concessão de isenção da taxa 
de inscrição em concursos públicos 
realizados no Município, para 
desempregrado carente comprovado.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL, Estado do Rio Grande 
do Sul.

FAZ SABER que no uso das atribuições legais que me confere o artigo 52 da 
Lei Orgânica Municipal, VETO TOTAL, ao Projeto de Lei de iniciativa do Poder Legislativo 
nº 21/2019.

 RAZÕES DO VETO

  O Poder Legislativo Municipal apresentou ao Projeto de Lei nº 21/2019, que dispõe 
sobre a concessão de isenção da taxa de inscrição em concursos públicos realizados no 
Município, para desempregrado carente comprovado.

O Projeto Lei apreciado deverá ser vetado totalmente, por inconstitucionalidade, 
pelas razões que passa a expor. 

Nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como a 
Lei da Responsabilidade Fiscal (LRF), 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.



Com relação a proposição ora vetada é necessário observar o disposto no artigo 14 
da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, especialmente no tocante a renúncia de receita 
oriunda das isenções a serem concedidos:

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.
        § 2o Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de 
que trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o 
benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no 
mencionado inciso.
        § 3o O disposto neste artigo não se aplica:
        I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos 
I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1º;
        II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos 
respectivos custos de cobrança.

Logo, para que seja possível quaisquer alterações na legislação tributária, a 
mesma deverá atender ao disposto na LDO e estar acompanhada de estimativa do 
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois 
seguintes e, ainda, haver demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa 
de receita da Lei Orçamentária ou estar acompanhada das medidas de compensação.

O Projeto de Lei, desse modo deve ser vetado integralmente, eis que vai de 
encontro ao artigo 14 da Lei 101/2000. 

Além disso, o Poder Executivo tem se esforçado ao máximo para economizar e 
deixar de arrecadar recursos agora, apenas fará com que se tenha que aumentar 
impostos dos demais, que permanecerão pagando. Aliás, de onde viriam os recursos para 
cobrir a isenção proposta??? Deixaríamos de atender que demanda??? Portanto, não 
compactuo com essa ideia. 



  Por fim, diante dos argumentos e fundamentos jurídicos acima apresentados, este 
Poder Executivo Municipal apresenta as suas razões de Veto Total, eis que entende 
inconstitucional ao Projeto de Lei de iniciativa do Poder Legislativo nº 21/2019.

                                                                           Eldorado do Sul, 27 de maio de 2019.

 
                                                                                    Ernani de Freitas Gonçalves,                             
                                                                                              Prefeito Municipal.


