
Projeto de Lei de Vereador 

Expediente 1463/2017. 

Projeto de Lei 135/2017. 

 

 

É  da legitimidade do Vereador a apresentação de 

proposições, conforme art. 14, inciso III do Regimento Interno, em 

consonância  com o art. 134 da Lei Orgânica Municipal. 

Dentre as proposições arroladas no artigo 77 do 

Regimento Interno, consta no inciso III a edição de leis ordinárias, tal 

como a proposta no expediente em análise. 

Quanto a matéria, o projeto tem por objeto: 

 

“PROJETO SÃO LEOPOLDO SOLAR”. 

 

Colho do expediente que o Vereador pretende com a 

aprovação do projeto de lei que o Município de São Leopoldo fomente 

a instalação de sistemas de energia solar, de modo a contribuir com a 

demanda energética (microgeração e minigeração),  bem ainda 

contribuir com a proteção do meio ambiente através do uso de energia 

limpa. 

Acompanhei os trabalhos no âmbito da Comissão de 

Constituição e Justiça, ocasião em que obtivemos melhores 

esclarecimentos acerca do projeto. 

Sobreveio projeto substitutivo para parecer. Com esse 

breve relatório, passo a apreciar o mérito. 

 

PRELIMINARMENTE: 

- Quanto à matéria: 

De fato o Vereador Proponente não está legislando sobre 

energia, na acepção prevista no art. 22, inciso IV da Constituição 

Federal, matéria de competência privativa da União. 



Na verdade o projeto versa sobre matéria tributária, 

atrelado a uma política de incentivo de instalação de equipamentos 

de microgeração e minigeração de energia  solar. 

A União já editou normas a respeito, com competência 

delegada à ANEEL, através das Resoluções Normativas 482/2012 e 

687/2015. 

Portanto, reconheço que o projeto não adentra em 

matéria reservada à União. 

Aliás, os produtos ou serviços que protegem o meio  

ambiente devem ter tratamento diferenciado e favorecido.  E, 

portanto, é dever do legislador concretizar esta distinção,  tal como 

propõe o Vereador David da bancada do PP. 

 

O texto constitucional, em seu artigo 23, exige medidas 

de proteção e promoção, determinando que: 

 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios: (...)  

 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em 

qualquer de suas formas; 

 

É o caso em análise. 

 

- Quanto à iniciativa da Lei: 

Quanto a iniciativa legislativa, de igual modo assiste 

razão às conclusões da Comissão de Constituição e Justiça que 

reconheceu a legitimidade parlamentar para dar início a projeto de lei 

em matéria tributária. 

Refiro que o STF já pacificou o entendimento acerca do 

art. 61,caput,  da CF,  alertando para o fato de que a exceção prevista 

no inciso II, letra “b”,   se aplicam única e exclusivamente aos 

“territórios” (que nem existem mais).   Conosco a jurisprudência: 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO PROCESSO 

LEGISLATIVO MATÉRIA TRIBUTÁRIA INEXISTÊNCIA DE 



RESERVA DE INICIATIVA PREVALÊNCIA DA REGRA GERAL 

DA INICIATIVA CONCORRENTE QUANTO À INSTAURAÇÃO 

DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DAS LEIS LEGITIMIDADE 

CONSTITUCIONAL DA INICIATIVA PARLAMENTAR RENÚNCIA 

DE RECEITA NÃO CONFIGURADA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO 

À RESERVA DE LEI ORÇAMENTÁRIA ALEGADA OFENSA AO 

ART. 167, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO INOCORRÊNCIA 

DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA 

PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A 

IMPUGNA SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO 

SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA RECURSO IMPROVIDO”. 

(RE-ED 732.685, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda 

Turma, DJe 27.5.2013) 

 

E: 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. LEIS EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. INICIATIVA 

CONCORRENTE ENTRE OS PODERES EXECUTIVO E 

LEGISLATIVO. EVENTUAL REPERCUSSÃO NO ORÇAMENTO 

DO ENTE FEDERADO. IRRELEVÂNCIA. ACÓRDÃO 

RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA 

CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido 

de que a iniciativa de leis em matéria tributária é 

concorrente entre os Poderes Executivo e Legislativo. 2. A 

eventual repercussão que uma lei tributária possa ter no 

orçamento do ente federado não permite concluir que 

sua iniciativa é privativa do Chefe do Poder Executivo. 3. 

A conclusão do Tribunal de origem não diverge da 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Inaplicável 

o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve 

fixação de honorários advocatícios. 5. Agravo interno a 

que se nega provimento, com aplicação da multa 

prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 

RE 779844 AgR/SP - SÃO PAULO. AG.REG. NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=779844&classe=RE-AgR&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M


 

Portanto, o projeto não apresenta vício de origem. 

 

NO MÉRITO: 

 

Conforme dicção do art. 1º da lei em análise, a 

proposição visa “estabelecer incentivos ao desenvolvimento 

tecnológico, ao uso e a instalação de sistemas de conversão e/ou 

aproveitamento de energia solar no município de São Leopoldo” – 

(Grifei). 

O tratamento tributário proposto àqueles que instalarem 

sistemas de captação de energia solar, segundo a proposta,  terão 

descontos de IPTU e ITBI,  conforme disposto nos artigos 14, 15 e 16, in 

verbis: 

 

“ Art. 14. É estabelecido o desconto de até 40% 

(quarenta por cento) do Imposto Predial e Territorial 

Urbano (IPTU), proporcional ao índice de aproveitamento 

de energia solar. 

- 1º O prazo do incentivo descrito no caput fica limitado 

em até 20 (vinte) anos. 

Art. 15. É estabelecido desconto de 40% (quarenta por 

cento) do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 

(ISSQN), incidente sobre: 

 I - os projetos, as obras e instalações destinadas à 

fabricação, comercialização e distribuição de 

componentes para os sistemas de energia solar; 

II - os serviços de instalação, operação e manutenção 

dos sistemas de energia solar, pelo prazo de até 20 (vinte) 

anos. 

Art. 16. É estabelecido o desconto de até 40% (quarenta 

por cento) do Imposto de Transferência de Bens Imóveis 



(ITBI), proporcional ao índice de aproveitamento de 

energia solar.” 

 

Em apertada síntese,  o projeto propõe descontos de: 

 

Até 40% no IPTU, por 20 anos, de acordo com o 

aproveitamento da energia solar; 

40% no ISS – sem previsão de tempo para o fornecedor 

do produto; 

40% no ISS – por 20 anos para o prestador de serviços; 

40% no ITBI – sem previsão de tempo. 

 

- Quanto à forma: 

 

Inicialmente destaco que o processo legislativo é 

diferenciado para o ISS, conforme art. 156, § 3º,  inc. III da CF,  que 

determina o tratamento da matéria através de lei complementar,  

conforme trâmite previsto no artigo 141, e  §§ da LOM.. 

 

Diferentemente é o caso do IPTU e do ITBI que admitem o 

processo legislativo ordinário.  

  

 

- Da ofensa á constituição: 

 

 

É notório que os projetos para instalação de 

equipamentos de captação de energia solar apresentam elevado 

custo.   

Logo, é de fácil constatação que as unidades familiares 

de baixa renda,  que dominam a base da pirâmide social e econômica 

de São Leopoldo,  ficarão alijadas desse processo,  em razão do custo 

de instalação do sistema. 

 

O desconto ofertado no projeto nem mesmo beneficiará 

as famílias, muitas delas já beneficiadas com a isenção total – cito os 

casos elencados na Lei Municipal 7.334/2010. 

 

Nesse ponto reside a desigualdade estabelecida no 

projeto, isso porque estará oferecendo tratamento tributário 



diferenciado para quem possui melhor condição econômica,  ferindo 

portanto o princípio da igualdade,  insculpido em cláusula pétrea no 

art. 5º da constituição federal,  que refere que “todos são iguais perante 

a lei”. 

 

Adotando um linguajar coloquial, o projeto ajuda quem 

tem mais. Portanto, é discriminatório. 

 

A própria situação temporal dos benefícios tributários, 

conforme artigos 14, 15 e 16 da lei em análise oferecem tratamento 

desigual. 

 

- Das ofensas às normas infraconstitucionais: 

 

 

Refiro-me inicialmente ao art. 14 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal.   

A questão não é pacífica, tendo oportunizado inúmeros 

debates nas instâncias administrativas e judiciais país afora.  

 

Não é demais referir que o projeto concede descontos 

apenas aos que promoverem a instalação dos equipamentos de 

captação de energia solar, portanto,  trata-se de tratamento tributário 

“não geral”. 

 

Com efeito, os projetos de lei que estabeleçam 

concessão ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia 

de receita por meio de remissão ou isenção de caráter não geral, seja, 

de iniciativa do executivo ou do legislativo, devem atender ao disposto 

no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00), que assim 

dispõe: 

 

“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 deque 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.” 

 

 

Ao projeto nada foi anexado a respeito, de modo que 

até o momento não se verifica o atendimento do disposto na Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

 

Nesse ponto,   destacamos o entendimento de Paulo 

Caliendo 1:  

 

“Os impactos decorrentes da renúncia de receita devem 

ser analisados a longo prazo e considerando o ganho 

ambiental e o aumento dos serviços que surgirão em 

virtude das novas usinas solares. O critério ambiental tem 

que ser considerando nestes incentivos, devendo o art. 

14, da Lei Complementar n. 101/2000, ser interpretado 

sistemicamente, quando a renúncia de receita for 

motivada por questão ambiental. “ 

 

                                                           
1
 Disponível em: www.paulocaliendo.com.br/Mostrar+arquivo/52-file3  Consultado em 

28/11/2017. 



O IPTU e o ISS  são impostos que possuem previsão 

orçamentária,  e portanto a redução por desconto implica em renúncia 

de receita,  e portanto requerem o estudo do impacto orçamentário, e 

a apresentação de medidas compensatórias.  Diferentemente é o caso 

do ITBI, cuja arrecadação não é possível sequer a estimativa. 

 

 

Por fim, entendemos que há afronta ao artigo 152, inc. XV 

da LOM,  que estabelece competência ao Prefeito para “prover os 

serviços e obras da administração pública”. Assim,  nesse particular  há 

uma invasão de competência. 

 

 

Ademais, em relação à  redação do artigo 5º, do projeto 

em análise,  que estabelece “a obrigatoriedade da instalação de 

sistema de geração fotovoltaico para todas as novas obras e/ou 

reformas em edificações públicas que impliquem em ampliação de 

área ou de consumo energético, no município de São Leopoldo” 

parece-nos que há uma investida que altera matéria constante dos 

códigos de obras e de posturas do Município de São Leopoldo. 

Muito embora a Constituição Federal não estabeleça 

obrigatoriedade de lei complementar para tal fim em âmbito 

municipal,a Lei Orgânica Municipal acaba por estabelecer tal 

tratamento específico conforme dicção do artigo 141.  Em razão dessa 

não exigência da CF, essa Consultoria Jurídica tem se posicionado no 

sentido de flexibilizar o processo legislativo quando por lei ordinária é 

proposto a alteração de dispositivo já constante de lei complementar. 

Nesse contexto, o projeto merece trânsito legislativo junto 

à comissão de constituição e justiça, contudo o projeto apresenta vícios 

por ofensa à Constituição e à legislação infraconstitucional. 

Caso o entendimento dos Senhores Vereadores seja 

outro, o projeto siga marcha legislativa normal, observo que a matéria 

restará aprovada por maioria simples, de acordo com o art. 144 do 

Regimento Interno, e se sujeitará á sanção do Chefe do 

Executivo,conforme dispõe o art. 85 também do Regimento Interno. 

É como opino. 

São Leopoldo, 28 de novembro de 2017. 

Jefferson Oliveira Soares, 

Consultor Jurídico. 


