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Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM no 5.036/2021. 
 
 
 
I.   A Câmara Municipal de Arroio do Tigre solicita Orientação Técnica do IGAM acerca 
da constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 002, de 1º de fevereiro de 2021, de origem 
Legislativa, que tem como ementa: “Estabelece o custo zero ao Microempreendedor Individual – 
MEI”. 
 
 
 
II.  Segundo o sistema de repartição de competências da Constituição brasileira (CF, art. 
2º c/c arts. 22 a 24 e art. 30) existem algumas matérias que possuem indicação de autoria, sendo 
que, nesse caso, somente quem é autorizado pode propor os respectivos projetos de lei poderá dar 
início ao processo legislativo. 
 
  As matérias que são indicadas como privativas do chefe do Poder Executivo, por 
exemplo, constam no § 1º do art. 61 da Constituição Federal, contudo, a possibilidade de legislar 
sobre matéria tributária, por mão parlamentar, já está consolidada na jurisprudência pátria, inclusive 
o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul - TJRS, decidiu sobre a ausência de vício formal em 
matéria tributária por iniciativa parlamentar, sendo esta competência comum ou concorrente entre 
o Poder Legislativo e Executivo:  
 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE SANTO 
AUGUSTO. LEI MUNICIPAL. DESCONTO NO PAGAMENTO DO IPTU. 
BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE 
VÍCIO FORMAL. COMPETÊNCIA COMUM OU CONCORRENTE. 
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS 
PODERES. PRECEDENTES DO STF E DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJRS. AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. (Ação 
Direta de Inconstitucionalidade Nº 70061278388, Tribunal Pleno, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 
15/12/2014). (Grifo nosso).  
 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. 
COMPETÊNCIA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA. 
IMPROCEDÊNCIA. 1. Lei Complementar, de iniciativa parlamentar, que 
possibilita o parcelamento do ITBI e que não padece de vício de iniciativa 
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e que não acarreta redução de receita passível de afrontar disposições 
constitucionais. 2. De fato, a iniciativa para início do processo legislativo 
em matéria tributária pertence concorrentemente ao Poder Legislativo e 
ao Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, b, da CF). Precedentes: ADI 724-MC, 
Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15.05.92; RE 590.697-ED, 
Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 06.09.2011; RE 
362.573-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, Dje de 17.08.2007; AI 
809719 AgR, Rel.  Min. Luis Fux, Primeira Turma, j. em 09/04/2013.ADI 
JULGADA IMPROCEDENTE. UNÂNIME. (TJ-RS - ADI: 70059239814 RS, 
Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 01/12/2015, Tribunal 
Pleno, Data de Publicação: 17/12/2015) (Grifo nosso) 

 
 

Este mesmo entendimento, está consolidado nos profusos precedentes do Supremo 
Tribunal Federal - STF: 

 
I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. est. 2.207/00, do Estado do Mato 
Grosso do Sul (redação do art. 1º da L. est.   2.417/02), que isenta os 
aposentados e pensionistas do antigo sistema estadual de previdência da 
contribuição destinada ao custeio de plano de saúde dos servidores Estado: 
inconstitucionalidade declarada. II. Ação direta de inconstitucionalidade: 
conhecimento. 1. À vista do modelo dúplice de controle de 
constitucionalidade por nós adotado, a    admissibilidade da ação direta não 
está condicionada à    inviabilidade do controle difuso. 2.  A norma 
impugnada é dotada de generalidade, abstração e impessoalidade, bem 
como é independente do restante da lei. III. Processo legislativo: matéria 
tributária: inexistência de reserva de iniciativa do Executivo, sendo 
impertinente a invocação do art. 61, § 1º, II, b, da Constituição, que diz 
respeito exclusivamente aos Territórios Federais. IV. Seguridade social: 
norma que concede benefício:   necessidade de previsão legal de fonte de 
custeio, inexistente no caso (CF, art. 195, § 5º): precedentes. (ADI 3205, 
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 19.10.2006, DJ 17.11.2006). (Grifo nosso). 

 
 
 Portanto, a partir destes julgados supratranscritos, depreende-se a inexistência de 
violação ao princípio da separação dos poderes, não havendo qualquer obstáculo legal, 
constitucional ou jurisprudencial, para que o vereador exerça a autoria de projeto de lei que 
disponha sobre matéria tributária. 
 
 Realizado o exame preliminar, no tocante à iniciativa da proposição, passa-se à 
análise do núcleo pretendido pelo parlamentar.  
 
  Como é sabido, a regulação do tratamento jurídico diferenciado, simplificado, 
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favorecido ao Microempreendedor Individual, às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
possui guarida na Constituição Federal, especificamente nos arts. 146, III, d, 170, IX, e 179 da 
Constituição Federal1. 
 

A Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 20062, Lei 13.874 de 20 
de setembro de 20193, Resoluções do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do 
Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - CGSIM4, também abarcam sobre o tratamento 
favorecido a esses sujeitos.  
  
 Nesse sentido, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 147, de 7 de 
agosto de 2014, o §3º do art.4º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, teve sua 
redação alterada, determinando que: 
 

Art. 4o  Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e 
entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) 
âmbitos de governo, deverão considerar a unicidade do processo de 
registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas, para tanto 
devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais 
membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, 
de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do 
processo, da perspectiva do usuário. 
(...) 
§ 3o. Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a 0 
(zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, 
ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às 
alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens 
relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores 
referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos 
órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de 
anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do 
exercício de profissões regulamentadas.  
(Grifo nosso) 

 
 

A partir deste dispositivo, a cobrança de qualquer tipo de custo, inclusive prévios, 
relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, licença e demais 
procedimentos relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas e 
emolumentos, foram reduzidos a zero. 

 

                                           
1 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 
2 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm 
3 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm  
4 http://www.mdic.gov.br/index.php/micro-e-pequenas-empresa/drei/resolucoes-cgsim-drei>  
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Este é o tema central do objeto proposto pelo parlamentar, o qual, tem o condão de 
atualizar e instituir, em âmbito local, às diretrizes concernentes da legislação federal em relação ao 
Microempreendedor Individual, não havendo óbices para tanto.  
 
 Nesse sentido, a autorização para o Município regulamentar, encontra-se no art. 30, 
I e III, da Constituição da República5, ao estabelecer a competência do ente local para legislar sobre 
matéria de interesse local e instituir e arrecadar os seus tributos. 
 
 Todavia, por força do art. 7º, inciso IV, da Lei Complementar nº 95/19886 e, com o 
intuito de oportunizar a melhor técnica legislativa, o IGAM recomenda que a disposição tenha sua 
regulamentação no Código Tributário Municipal – Lei Municipal nº 2.901, de 02 de outubro de 
20177, especificamente no Título IX – Das Isenções, Capítulo II – Das Disposições Gerais sobre as 
Isenções. Assim, em compasso com o art. 118 do Regimento Interno8, recomenda-se a apresentação 
de um Substitutivo para migrar o conteúdo para o Código Tributário Municipal – Lei nº 2.901, de 2 
de outubro de 2017.  
 
 Por fim, importa elucidar o que dispõe o art. 39 da Lei Orgânica Municipal, 
especificamente por tratar-se de matéria afeta ao Código Tributário: 
 

Art. 39 Além de outros projetos de lei referidos por esta Lei e pelo 
Regimento Interno, será necessária a presença de, no mínimo, dois terços e 
as deliberações serão por maioria absoluta dos membros da Câmara de 
Vereadores quando se tratar da votação de projetos de lei que tratem 
sobre: 
I - o Código Tributário e leis que instituem ou aumentem tributos; 

...............  
 
 
 
III. Diante do exposto, conclui-se que não há óbices jurídicos que elidam a viabilidade da 
Projeto de Lei nº 002, de 1º de fevereiro de 2021, considerando que a medida pretendida tem o 
condão de instituir e atualizar a legislação municipal às diretrizes concernentes da legislação federal.  
 

                                           
5 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; 
6

 Art. 7o. O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes 

princípios: (...) IV - o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subseqüente se 
destine a complementar lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa. 
7 https://govleis.com.br/arroio-do-tigre-rs/lei-ordinaria-2901-2017  
8 Art. 118. Substitutivo é a proposição apresentada por Vereador, por Líder, por Comissão ou pela Mesa para substituir 
outra proposição sobre o mesmo assunto. § 1º Não será permitido mais de um Substitutivo à mesma proposição, sem 
prévia retirada do anteriormente apresentado. § 2º A apresentação de substitutivo segue o que determina o § 2º do art.123 
deste Regimento Interno.  
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 Todavia, o IGAM, com o intuito de oportunizar a melhor técnica legislativa (art. 7º, 
inciso IV da LC 95/1998) recomenda que o objeto da proposição tenha sua regulamentação no 
Código Tributário Municipal – Lei Municipal nº 2.901, de 02 de outubro de 2017, especificamente no 
Título IX – Das Isenções, Capítulo II – Das Disposições Gerais sobre as Isenções, com a devida 
apresentação de um Substitutivo ao Projeto de Lei sob a forma regimental. 
 
 A fim de contribuir, nesse sentido, sugere-se a seguinte redação: 
 
 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 002, DE 1º DE FEVEREIRO de 2021.  
 
 

Altera a Lei nº 2.901, de 02 de outubro de 2017, que 
estabelece o Código Tributário do Município de Arroio do 
Tigre e consolida a legislação tributária, para acrescentar o 
art. 113-A com o objetivo de determinar ao 
Microempreendedor Individual a isenção de taxas, alvarás, 
licenças municipais, vistorias, cadastros no Município de 
Arroio do Tigre e dá outras providências. 

 
 
 Art. 1º Altera a Lei nº 2.901, de 02 de outubro de 2017, que estabelece o 
Código Tributário do Município, para acrescentar o art. 113-A, conforme redação 
que segue:  
 

“Art. 113-A. Ficam reduzidos a zero os custos relativos à abertura, à 
inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao 
cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos 
demais itens relativos ao Microempreendedor Individual – MEI, 
incluindo os valores de licenciamento, de vistoria e de fiscalização, em 
todos os órgãos municipais. ”  

 
 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

IGAM permanece à disposição. 
 
 
 
       
André Leandro Barbi de Souza    Diego Frohlich Benites 
Advogado e Diretor do IGAM    Assistente Jurídico do IGAM 
OABRS nº 27755 
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