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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEn URA MUNICIPAL DE CARAZINHO

oro n.' 050/14 - GPC

Excelentlssimo Senhor,
Ver. Rudinei Luiz Brombilla,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.' 035/14

Senhor Presidente:

Carazinho, 21 de março de 2014.

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO
035/14, desta data, que Dispõe sobre a Polftica de Incentivo ao Desenvolvimento
Econômico e Social do Municipio de Carazinho, Cria o Programa de Desenvolvimento

Econômico e Social e revoga as Leis Municipais nos5581/01 e 6.897/09.

Exposicão de Motivos:

A lei de incentivos fiscais concede às indústrias que pretendem se instalar
em nosso Municlpio inúmeros beneficios que envolvem desde a concessão de uso de
imóveis até empréstimos para aquisiçáo de equipamentos, além de terraplenagem,

projetos de execuçáo de redes de energia elétrica, água e telefonia, isençáo de tributos

municipaise muitos outrostipos de beneficios.
O projeto de lei em questão visa beneficiar os empresários que efetivamente

investirem no Municipio, gerando retorno aos mesmos, setvindo como incentivo para que
esses investimentos tornem.se cada vez maior, para que estes não queiram deixar de
investir no Municipio, nem mesmo de transferir sua atividade para outro local, tendo em
vista o reconhecimento que aqui encontram. Assim, sempre existirão incentivosa oferecer,
dependendo do ramo de atividade de cada investidor que demonstrar interesse em se
instalar, já que a lei tem uma flexibilidadeque vem de encontro ao interesse do Municipio e
dos empresários.

Considerando a escassez de áreas industriais, optamos pela criaçao de um
projeto de lei que é um dos mais bem elaborados do Estado do Rio Grande do Sul,1-



2

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEn URA MUNICIPAL DE CARAZINHO

contemplando uma ampla gama de benefícios às indústrias locais e as que pretendem se

instalar no Município, sendo um marco histórico em projetos desta área, o que certamente

será utilizado como modelo para que outros municípios desenvolvam uma política de

incentivos nos moldes que serão adotados.

Ainda, o modo em que vêm sendo concedidos os incentivos econômicos e as

doações de áreas estão ultrapassados e não geram relorno aos empresários e até mesmo

ao Município, surgindo assim a necessidade de rever esses antigos moldes, para que não

se esgote a capacidade de atrair novos investidores, ficando nas amarras do antigo modal

de doação de área com encargos.

Atenciosamente,

OSÜSS,
Prefeito.

DESENVIDDV



PROJETO DE LEI N' 035, DE 21 DE MARÇO DE 2014.

Dispõe sobre a Politica de Incentivo ao
Desenvolvimento Econômico e Social do
Município de Carazinho, Cria o Programa de
Desenvolvimento Econômico e Social e revoga
as Leis Municipais n" 5581/01e 6.897/09.

Art. 10 A política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do
Município atenderá ao disposto nesta Lei.

Art. 2° O Município poderá conceder, mediante previa demonstração do
interesse público, nos termos desta Lei, incentivos sob as diversas formas nela previstos,
a empresas industriais, levando em conta a função social decorrente da criação de
empregos e renda, e a importância para a economia do Município.

CAPITULO I
DOS INCENTIVOS ÀS INDÚSTRIAS

Art. 3' Para fins de instalação, relocação ou ampliação de indústrias,
considerando a função social e expressão econômica do empreendimento, os incentivos
industriais poderão consistir em:

I • venda subsidiada, concessão de uso de imóveis para a instalação ou
ampliação;

11- empréstimo, para aquisição de equipamentos;
111- pagamento de aluguel de prédio destinado ao empreendimento;
IV - execução de serviços de terraplenagem, transporte de terra e materiais

de construção e outros similares;
V - projetos e execução de redes de energia elétrica, telefonia, necessárias

para a implantação e funcionamento da atividade empresarial;
VI - projeto e execução de redes de água, perfuração de poços artesianos

necessários para a implantação e funcionamento da atividade empresarial;
VII • cessão de uso de bens e equipamentos;
VIII • isenção de tributos municipais;
IX • concessão de subvenção econômica;
X - outros, na forma de lei específica.

Parágrafo único. A concessão de qualquer dos incentivos previstos neste
artigo será outorgada por lei autorizativa específica.

Art. 40 Os benefícios previstos nesta Lei serão concedidos com observância
dos seguintes princípios e condições:

I - no caso de venda subsidiada, sempre com cláusula de resolução ou
reversão se a empresa não se instalar na forma do projeto aprovado, e no prazo definido
na carta de intenções, sem justificativa aceita pelo Poder Executivo, ou se cessar suas
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atividades transcorridos menos de 10 (dez) anos, contados do início de seu
funcionamento;

11- no caso de concessão de direito real de uso de imóvel sempre com
cláusula de resolução ou reversão se a empresa não se instalar na forma do projeto
aprovado, e no prazo definido na carta de intenções, sem justificativa aceita pelo Poder
Executivo, ou se cessar suas atividades;

111~ no caso de empréstimo para aquisição de equipamentos, observado o
prazo máximo de carência de 24 meses, a restituição deverá ser feita com atualização
monetária-IGPM e juros mínimos de 1% (um por cento) ao mês, capitalizável anualmente,
sendo o prazo do pagamento fixado em função do valor do crédito concedido e do
investimento feito pela empresa;

IV • no caso de pagamento do aluguel do imóvel destinado à instalação da
indústria, o beneficio será limitado a 12 (doze) meses a partir da data do inicio de
vigência do contrato de locação;

V • a execução de serviços de aterro, terraplenagem, transporte de terra e
outros similares não serão onerados até o limite estabelecido no projeto aprovado,
todavia quantificados globalmente para os fins do art. 8';

VI - o fornecimento, cessão de bens e equipamentos somente ocorrerão
quando destinados à instalação e funcionamento da indústria;

VII - a isenção fiscal poderá ser concedida relativamente aos seguintes

a) Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU incidente sobre o imóvel
destinado à indústria;

b) Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - ITBI
incidente na aquisição pela empresa de imóvel destinado à implantação do
empreendimento industrial;

c) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN incidente sobre a
obra que vier a ser contratada peja indústria beneficiada;

critérios:
VIII • a concessão de subvenção econômica considerando os seguintes

a) restituição de até 30% (trinta por cento) do acréscimo que o Município
obtiver na participação no produto da arrecadação do ICMS, decorrente do aumento do
valor adicionado produzido pejo empreendimento incentivado, e, somente, ocorrerá a
partir do exercício em que o incremento da arrecadação se efetivar, nos termos do
disposto na Lei Federal Complementar n° 63, de 11 de janeiro de 1990;

~l' Lei especifica que trata do Distrito Industrial estabelecerá a forma de
alienação dos módulos territoriais que compõem, ou virão a compor, sua planta.

~ 2' Os projetos desenvolvidos no Distrito Industrial poderão seguir a Lei
Municipal especifica ou se enquadrarem, optativamente, na presente Lei.

i 3° Na hipótese de venda subsidiada, será determinado o valor de mercado
do imóvel e o valor do subsídio e, em caso de não cumprimento das obrigações por parte«
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da empresa, esta deverá efetuar o pagamento do valor correspondente ao subsídio, com
correção monetária pelo IGPM acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês sobre o
valor da avaliação, a partir da data do contrato de promessa de compra e venda, ficando-
lhe ressalvada a faculdade de devolução do imóvel com as benfeitorias, sem direito à
restituição do valor pago e a indenização.

S 4° Na hipótese de concessão de direito real de uso, a resolução ou
reversão dar-s6-á sem direito a qualquer indenização pelas benfeitorias construídas, cujo
valor será considerado como remuneração pelo uso do imóvel.

~5. A isenção do IPTU terá sua duração determinada com base na criação
de empregos diretos, em função das quais a empresa poderá gozar do benefício:

I. por 5 (cinco) anos, se contar com até 20 (vinte) empregados;
11 • por 6 (seis) anos, se contar com mais de 20 (vinte) e até 40 (quarenta)

empregados;
111 • por 08 (oito) anos, se contar com mais de 40 (quarenta) e até 80(oitenta)

empregados.
IV. por 10 (dez) anos, se contar com mais de 80 empregados.

i 6° As empresas deverão comunicar, por escrito, semestralmente, o número
de empregados a seu serviço, ao Poder Executivo Municipal, cabendo a este efetuar a
fiscalização do cumprimento do disposto no parágrafo anterior, adequando, se for o caso,
a isenção à média mensal de empregados absorvidos, verificada no semestre anterior e,
em sendo o caso, efetuar o lançamento e cobrança da diferença de tributos, disso
decorrente.

~ 7° No caso de isenção do ITBI, o respectivo valor será cobrado com juros
de 1% (um por cento) ao mês, mais atualização monetária - IGPM, se a empresa não
cumprir as condições previstas no inciso I deste artigo.

Art. 5° Os incentivos serão concedidos à vista de requerimento das
empresas, ao Municipio, instruidos com os seguintes documentos:

I . cópia do ato ou contrato de constituição da empresa e suas alterações,
devidamente registrados na Junta Comercial do Estado;

11 - prova dos registros ou inscrições no cadastro fiscal do Ministério da
Fazenda, Secretaria da Fazenda Estadual e do Município de sua sede;

111 - prova de regularidade, em se tratando de empresa já em atividade,
quanto a:

a) tributos e contribuições federais;
b) tributos estaduais;
c) tributos do Município de sua sede;
d) contribuições previdenciárias;
e) FGTS.
f) Certidão de Regularidade com a Justiça do

8666/93, art. 29, inciso V;
Trabalho,

1
conforme Lei
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IV • projeto circunstanciado do investimento industrial que pretende realizar,
compreendendo a construção do prédio e seu cronograma, instalações, produção
estimada, projeção do faturamento mínimo, estimativa do ICMS a ser gerado, projeção do
número de empregos diretos e indiretos a serem gerados, prazo para o inicio de
funcionamento da atividade industrial e estudo de viabilidade econômica do
empreendimento;

V • certidão negativa judicial e de protesto de titulos da Comarca a que
pertence o Município em que a empresa interessada tiver a sua sede.

Parágrafo único. O requerimento de que trata o caput deverá ser
acompanhado, ainda, de memorial contendo os seguintes elementos:

I. valor inicial de investimento;
11 ~ área necessária para sua instalação;
111• absorção inicial de mão-de-obra e sua projeção futura;
IV. efetivo aproveitamento de matéria-prima existente no Município;
V • viabilidade de funcionamento regular;
VI • produção inicial estimada;
VII • objetivos;
VIII. atestado de idoneidade financeira fornecido por instituições bancárias;
IX • demonstração das disponibilidades financeiras para aplicação no

investimento proposto;
X • outros infonnes que venham a ser solicitados pela Administração

Art. 6° O montante de auxílio financeiro, ou as espécies de auxílio material a
serem concedidos, dependerão do interesse público que ficar comprovado pela análise
dos elementos referidos no inciso IV, do art. 5°, e pela satisfação plena dos requisitos
estabeiecidos na Lei Complementar n° 101/00 e suas alterações.

Art. 7° O Poder Executivo, após as manifestações dos órgãos técnicos do
Município, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social e da
Assessoria Jurídica, decidirá sobre o pedido e elaborará Carta de Intenção,
consubstanciando os compromissos da empresa e os benefícios possíveis de serem
concedidos pelo Municipio, encaminhando projeto de lei ao Poder Legislativo para
autorizar a concessão dos incentivos definidos.

Art. 8° Definidos os incentivos em bens imóveis, materiais e serviços a
serem fornecidos, o Município quantificará o custo total, incluídos salários e encargos
sociais, horas-máquina e demais encargos incidentes, comunicando o montante à
empresa beneficiada para conhecimento, para proceder a respectiva contabilização do
valor da subvenção auferida junto ao poder público municipal e eventual contestação.

Art. 9" A entrega de materiais ou a prestaçao de serviços será precedida de

<!
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escritura pública a ser registrada no Cartório de Titules e Documentos, contendo cláusula
expressa de indenização, ao Município, do valor total do incentivo concedido, acrescido
de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária -IGPM no caso de não se
instalar na forma do projeto aprovado e no prazo estipulado na carta de intenções, sem
justificativa aceita pelo Executivo Municipal, ou se cessar suas atividades transcorridos
menos de 10 (dez) anos do inicio de suas atividades, contados da data da obtenção do
auxílio, devendo ser prestada garantia real ou pessoal da obrigação de indenizar.

Art. 10. O Município deverá assegurar-se, no ato de concessão de qualquer
dos beneficios previstos nesta Lei, do efetivo cumprimento, pelas empresas beneficiadas,
dos encargos assumidos, com cláusula expressa de revogação dos benefícios no caso de
desvio da finalidade inicial e do projeto apresentado, assegurado o ressarcimento dos
investimentos efetuados pelo Município, na forma do art. 8° e art. 9°.

Art. 11. Terão prioridade aos benefícios desta Lei as empresas que
utilizarem maior número de trabalhadores residentes no Município e maior quantidade de
matéria-prima local.

CAPITULO II
DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL

Art. 12. Fica instituído o PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO E SOCIAl-PRODES, com o objetivo de apoiar, através dos incentivos
materiais e financeiros de que trata esta Lei, os projetos de empresas e pessoas físicas
que tenham por objetivo o desenvolvimento econômico e social do Município, mediante
investimentos, dos quais resultem as implantações ou expansões de unidades industriais,
agroindustriais, comerciais, de prestação de serviços e de produção agropecuária.

Art. 13. Constituem recursos do PRODES:
r • os a ele destinados na lei orçamentária anual ou em créditos adicionais;
11 • os provenientes de convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos

firmados entre o Municipio e entidades, ou órgãos públicos de administração direta e
indireta, ou empresas privadas, destinados aos fins do programa;

111 - os a ele destinados por qualquer pessoa fisica ou juridica, nacional ou
estrangeira;

IV - a receita das vendas dos terrenos no Distrito Industrial;
V - os pagamentos ao Município de todos os incentivos com retorno;
VI - as indenizações devidas ao Município decorrentes dos incentivos dados

pelo Município;
VII. outros que lhe forem destinados por lei.

Art. 14. Todo e qualquer incentivo previsto nesta Lei somente poderá ser
concedido se existirem recursos disponíveis alocados ao PRODES.

Art. 15. A administração do PRODES será exercida por Comitê Executivo

<1.
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composto pelos Secretários Municipais de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana, da
Fazenda e do Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, com assessoramento do
Departamento Jurídico e apoio da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento e Mobilidade Urbana e, em consonância com as deliberações do
Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico.

CAPiTULO 111
DAS DISPOSIÇÚES FINAIS

Art. 16. Fica designado o Conselho Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Social para fins de fiscalização e acompanhamento dos projetos aprovados
referentes à concessão dos incentivos, bem como dos repasses financeiros liberados
correspondentes aos incentivos concedidos em conformidade com esta lei, cabendo ao
Comitê Executivo do Programa Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social o
encaminhamento de cópia da documentação para o referido Conselho.

Art. 17. O Poder Executivo encaminhará projeto de lei dispondo sobre a
criação e competência do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social.

Parágrafo único. Entre outras, será competência do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Social, sugerir as diretrizes da política municipal de
incentivo ao desenvolvimento econômico e social, aprovar os respectivos projetos e
fiscalizar a sua execução.

Art. 18. Os incentivos concedidos, sob qualquer de suas fonnas, serão
sempre avaliados ou estimados em moeda corrente nacional, e não poderão exceder a
30% (trinta por cento) do investimento direto feito pelas empresas ou pessoas
beneficiárias.

Parágrafo único. No caso de concessão de subvenção economlca, os
respectivos valores serão anualmente mensurados para fins de controle do limite
estabelecido neste artigo e, uma vez atingido o valor máximo ou decorrido o prazo de 05
(cinco) anos, os beneficios cessarão a partir do mês ou exercício seguinte ao em que for
atingido o limite ou tiver escoado o prazo.

Art. 19. Os incentivos previstos no art. 4°, inciso VII, somente poderão ser
concedidos após cumpridas as exigências do art. 14 da lei Complementar n' 101, de 04
de maio de 2000, em especial se os incentivos atingirem receitas existentes no Município.

Art. 20. A concessão dos incentivos previstos nesta Lei será dada a
empreendimentos que não ocasionam degradação ambiental.

, 1° Nenhum estabelecimento incentivado nos tennos desta lei poderá ser
implantado e entrar em funcionamento sem o devido licenciamento ambiental.

</-
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~ 20 A lei específica prevista no art. 7° somente será encaminhada à
apreciação do Legislativo, se apresentar no mínimo a licença prévia do empreendimento
fornecida pelo órgão ambiental competente.

Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário, em especial as Leis
Municipais no' 5581/01 e 6.897/09.

Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 21 de março de 2014.

RE osOSS
Prefeito

DESENV/ODV
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Preí MuniciPal de Carazmho
Secretana de i\dmllilstração

Municfpio de Carazinho/RS, Poder Executivo.

Daiane Della Vale, Escriturária.

Prefeito Municipal.

1. Polftica de incentivo ao desenvolvimento econOmico e social do
Municlpio. Análise de dispositivos inseridos em projeto de lei, que visam à
concessão de benefícios fiscais às indústrias contempladas.

2. Isençêo de ISS sobre serviços de construção civil. Possibilidade.
Recomendação de que a medida seja restrita à obra que vier a ser
contratada pela indústria beneficiária, sendo o momento da sua
contratação e execução a oportunidade adequada para o envio de projeto
de lei de isenção fiscal à Câmara de Vereadores, observando as
exigências legais.
3. Subvenção econômica, consistente na restituição de parte do que o
Municfpio obtiver na participação do produto da arrecadação do ICMS, em
decorrência do aumento do valor adicionado produzido pelo
empreendimento beneficiado pelo programa. Legalidade, desde que
atendic!os o interesse público e a disponibilidade orçamentária. Ausência
de inconstitucionalidade, pois a vinculação vedada é a da receita de
tributos próprios, não alcançando, portanto, o ICMS.

4. Subvenção econômica, consistente na restituição de parte do que o
Municipio obtiver na participação do produto da arrecadação do IPVA, se
as empresas registrarem seus veiculos no território local.
Inconstitucionalidade. A competência legislativa sobre transito é privativa
da União, conforme inciso XI do art. 22 da Constituição. Matéria já tratada
pelo Código Brasileiro de Trânsito, no art. 120, que determina que todo
veiculo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser
registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito
Federal, no Municlpio de domicilio ou residência de seu proprietário, na
forma da lei. Considerações.

Interessado:

Consulente:

Destinatário:

Ementa:

INFORMAÇÃO N.'

Por meio eletrônico, nos foi submetida consulta, registrada nesta

DPM sob o nQ 5.570/2014, solicitando parecer quanto à aJlnea 'c' do inciso VII e às allneas

'a' e 'b' do inciso VIII, todos do art. 4' do Projeto de Lei n' 11/2014, com a seguinte redação:

Art. 4" Os benefícios previstos nesta Lei serão concedidos com observância
dos seguintes principias e condições:

[.]

Fone:{51~3027.3400 - Fax (51) 3027.340'1.3027.34
,"." .•d@O".~ conosco d m.rs.com

VII ~ a isençâo fiscal poderá ser concedida relativamente aos seguintes
tributos:
[...] '\j
c) Imposto Sobre S~r:viçosde Qualquer Natureza - ISSQN incidente sobre a f\\
execução por administração, empreitada ou subempreita t ção \)

G:\DPM\Oficiais\informacoes20 14_doc\informae;ao 769.doe
\.fIj V1,' ".t\'.ti fJ m.!:i
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civil, de obras hidráulicas e outras obras semelhantes e respectivas
engenharias consultivas, serviços auxiliares ou complementares típicos da
construção civil, reparação, conservação, reforma e demolição de edifícios,
inclusive sobre os serviços decorrentes da instalação e manutenção de
máquinas e equipamentos, referentes ao imóvel objeto do investimento;

VIU - a concessão de subvenção e~onómica considerando 0$ seguintes
critérios:

a) restituição de até 30% (trinta por cento) do acréscimo que o Municipio
obtiver na participaçao no produto da arrecada~o do ICMS, decorrente do
aumento do valor adicionado produzido pelo empreendimento incentivado,
e, somente, ocorrerá a partir do exercício em que o incremento da
arrecadação se efetivar, nos termos do disposto na Lei Federal
Complementar n° 63, de 11 de janeiro de 1990;

b) restituiçao de até 25% (vinte e cinco por cento) do rpVA devidamente
recolhido pela empresa beneficiada pelo Programa que vier adquirir etau
transferir e registrar vefculas no Municfpio de Carazinho.

Examinada a questão proposta, passamos a opinar.

1. Inicialmente, cumpre observar que o art. 3°, ao determinar as

espécies de incentivos que poderão ser concedidos aos empreendimentos industriais que

intentarem se instalar ou ampliar suas dependências, ao tratar da isenção de tributos

municipais, no inciso VIII, expressamente exclui destes o Imposto Sobre Serviços de

Qualquer Natureza -ISS. Sendo assim, é necessário, primeiramente, corrigir a contradição

entre este dispositivo e a alínea 'c' do inciso VII do art. 4°.

2. Especificamente em relação à alínea 'c' do inciso VII do art. 4°, que

estabelece a possibilidade de isenção de ISS sobre serviços de construção civil, impende

trazer à colação as orientações registradas sobre esse mesmo assunto na Informação

nQ 702, de 28 de fevereiro deste ano, expedida para esta Administração Pública, quando

então debatia-se a isenção de ISS no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida:

A Constituiçao da República assegura aos entes públicos a faculdade de
conceder incentivos fiscais, no entanto, tar prerrogativa nao abrange a
totalidade dos tributos. No caso do ISS, após a ediçêo da Emenda
Constitucional nO37, de 12 de junho de 2002, restou vedada a sua isenção.
!: que foi acrescentado ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
- ADCT o art. 88, inciso 11, que estabelece que o ISS "não será objeto de
concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, que resulte, direta
ou indiretamente, na redução da allquota mínima estabelecida no inciso I".
O inciso r previu que o ISS «teráallquota mlnima de dois por cento, exceto
para os serviços a que se referem os it~ns 32, 33 e 34 da Lista de Serviços
anexa ao Decreto-lei n.o 406, de 31 de dezembro de 1968". Os serviços
referidos são:

32. Execuçao por administração, empreitada ou subempreitada, de C)~r-."
construção civil, de obras hidráulicas e outras obras semelhantes e
respectiva engenharia consultiva, inclusive serviços auxiliares ou
complementares (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas
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pelo prestador de serviços, fora do local da prestação dos serviç"s,
que fica sujeito ao ICM);

33.Demoliçao;
34. Reparação, conservação e reforma de ediflcios, estradas, pontes,
portos e congêneres (exceto o fomecimento de mercadorias
produzidas pelo prestador dos serviços fora do local da prestação dos
serviços, que fica sujeito ao leM);

Os itens 32,33 e 34 da lista do DL nO406/1968 são os atuais subitens 7.02,
7.04 e 7.05 (serviços de construção, demoliçêo e reforma) da Lista da Lei
Complementar nO116, de 31 de julho de 2003, ditos serviços de construção
civil. Sendo assim, a partir da ediçao da Emenda Constitucional n° 37,
somente podem ser concedidas novas isençOes para o ISS se os serviços
prestados pela empresa forem de construçao civil, como pode ser o caso de
alguns dos abrangidos pelo empreendimento, mas não se pode afirmar que
sejam de todos que integram o conjunto de açOes.
Afora isso, dois aspectos devem ser observados: o primeiro, no tocante à
remíncia de receita gerada pelo incentivo, que somente poderá ser criado
mediante demonstração de atendImento do art. 14 da Lei Complementar n°
101/2000, e, o segundo, relacionado à justificativa de interesse público, em
que a administração fundamente os motivos da isençao. É que a renúncia
de receita possui certas condiçOes para que seja regular. Resumidamente,
são: a) estimativa do impacto orçamentário financeiro no exerclcio em que
entre em vigor e nos dois subsequentes; b) atendimento ao disposto na Lei
de Diretrizes Orçamentarias; c) demonstração de que a renúncia foi
considerada na estimativa da receita na Lei Orçamentária e de que não
afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo da LDO ou ser
acompanhada de medidas de compensação.

Tanto quanto naquela oportunidade, agora não é possível saber

quais os projetos, no futuro, serão realizados pelas indústrias beneficiárias do programa de

desenvolvimento econômico, nem quantas empresas do ramo da construção civil resultarão

envolvidas, sendo, por isso, presumivelmente inviável a estimativa do impacto orçamentária

e financeiro da renúncia de receita, razão pela qual não indicamos que a Administração

Municipal firme compromil:'sos nesse sentido, com base apenas da possibilidade

estabelecida no inciso VII do art. 4'.
Ratificamos a orientação de que, em casos assim, é recomendável

que a isenção de ISS seja restrita à obra que vier a ser contratada pela indústria

beneficiária, sendo o momento da sua contratação e execução a oportunidade adequada

para o envio de projeto de lei de isenção fiscal à Cãmara de Vereadores, observando as

exigências legais indicadas.

Em relação à aUnea 'a' do inciso VIII do art. 4', que cria subvenção

econômica, consistente na restituição de até 30% do acréscimo que o Município obtiver na

participação no produto da arrecadação do ICMS - Imposto sobre Operações relativas à
Circuiação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual : CJ~
3.



Intermunicipal e de Comunicação, em decorrência do aumento do valor adicionado

produzido pelo empreendimento industrial beneficiado pelo programa de desenvolvimento

econômico municipal, manifestamo-nos exatamente sobre este aspecto por meio da

Informação Eletrônica n
Q

2.281/2013, expedida em resposta à consulta registrada em nosso

sistema sob o n
Q

80.042/2013, que reproduzimos na íntegra, para evitar tautologia:

Informacão Eletrônica nO2.281/2013

Destinatário: MUNIClplO DE CARAZINHO - PODER EXECUTIVO.
Consulente: Tailingu; Cullmann, Advogada.

Registro da consulta: 80.042/2013.

Texto da consulta: Recebemos o parecer referente à consulta registrada
sob o n° 72.401/2013. Trata-se da Informaçêo: 2834. Assim, gostarlamos de
agradecer as observações realizadas, todavia, ao analisarmos a resposta
enviada, verificamos que nada foi referido acerca da legalidade do incentivo
na forma de subvençao econômica t;: a possibilidade ou nao de vinculaçao
de receitas como referido no anteprojeto (art. 3°, IX e art. 4°, VIII).

Ementa: Repasse de valores para empresas e devolução de parte do valor
adicionado do ICMS. Legalidade, desde que atendidos o interesse público e
a disponibilidade orçamentária. Ausência de inconstitucionalidade, pois a
vinculação vedada é a da receita de tributos próprios, nao alcançando,
portanto, o ICMS. Complementação da Informação DPM n.° 2.834, de 24-
12-2013.

Opinamos:

1. Em relação aos dispositivos constantes do art. 3°, inciso IX, e do art. 40,
inciso VIII, do projeto de lei que "dispôe sobre a polrtica de incentivo ao
desenvolvimento econômico e social do Municlpio de Carazinho, cria o
programa de desenvolvimento econOmico e social, e dá outras
providências", nada temos a opor. Por esse motivo, deixamos de fazer
mençêo expressa ao seu conteúdo na Informação n.o2.834, de 24-12-2013,
que ocupou.se, apenas, da análise dos comandos que, a nosso ver, não
estao de acordo com a legislação elou com a orientação do Tribunal de
Contas do Estado do Rio Grande do Sul. No entanto, tendo em vista a
existência de pedido expresso de manifestaçao na oportunidade, escusa-
mo.nos peja falha.

2. O Municfpio pode, atendido o interesse público e nos limites de suas
disponibilidades orçamentárias, repas:sar valores (art. 3°, inciso IX) para
empresas privadas que atendam a determinados requisitos previstos na
legislaçao municipal. Tal viabilidade consta, inclusive, expressamente da Lei
Complementar n.o 101, de 4.5-2000, dita Lei de Responsabilidade Fiscal,
mais especificamente no art. 26, verbis:

Art. 26. A destinaç~o de recursos para, direfa ou indiretamente, cobrir
neCessidades de pessoas ffsicas ou déficits de pessoas jurfdicas
deverá ser autorizada por lei especffica, atender às condições
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no
orçamento ou em seus créditos adicionais.

3. Em relação à vinculaçao de parte do retorno do ICMS (art. 4°, inciso VIII),
também nao identificamos óbice, jà que a vedação constitucional diz
respeito, apenas, aos impostos próprios, assim entendidos aqueles sobre os
quais o Municlpio detém a respectiva competência tributária (Constituição
da República - CR, art. 167, inciso IV), o que nao é o caso do ICMS.
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Nessesentido,a jurisprudênciadoSupremoTribunalFederal- STF:
RE lB411B/MS- MATO GROSSO DO SUL

Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO

Julgamento: 07/1112000

Órgão Julgador: Segunda Turma

Publicação DJ 16-02-2001 PP-00139

RECURSO EXrRAORDINÃRIO - MOLDURA FÃ T1CA. Na apreciação
do enquadramento do recurso extraordinário em um dos permissivos
constitu-cionais, parle-se da moldura fática delineada peja Corle de
origem. Impos~slvel é pretender substituf-/a para, a partir de
fundamentos diversos, chegar-se a conclusao sobre o desrespeito a
dispositivo da Lei Básica Federal. CONDENAÇAo JUDfCJAL -
ACORDO - PARCELAMENTO. Em se tratando de acordo relativo a
parcelamento de débito previsto em sentença judicial, possfvel é a
dispensa do precatório uma vez não ocorrida a preterição. A-CORDO
_DÉBITO -ICMS - PARTICIPAÇAo DO MUNIClpIO. Inexiste ofensa
ao inciso IV do artigo 167 da Constituição Federal, no que
utilizado o produto da participação do munlclplo no ICMS para
liquidação de débito. A vinculação vedada pelo Texto
Constitucional está ligada a tributos próprios. O grifo é nosso.

4. Por fim, no que tange à alínea 'b' do inciso VIII do art. 4° do Projeto

de Lei n' 11/2014, que prevê subvenção econômica constituida da restituição de até 25% do
IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, recolhido pela empresa
beneficiada pelo programa de desenvolvimento econômico que adquirir, transferir ou

registrar veículos no Município de Carazinho, se depara vício de inconstitucionalidade.
É que o Código Brasileiro de Trãnsito, instituido pela Lei n' 9.503, de

23 de setembro de 1997, estabelece, no art. 120, que todo veiculo automotor, elétrico,
articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de
trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Municipio de domicilio ou residência de seu

proprietário, na forma da lei. Como se vê, a matéria está disciplinada pela União, que detém
competência privativa para le9islar sobre, conforme inciso Xi do art. 22 da Constituição.

De outra parte, a Constituição conferiu competência aos Estados e

ao Distrito Federal para instituir imposto sobre propriedade de veículos automotores

(art. 155, inciso 11/), dispondo que "Pertencem aos Municlpios cinquenta por cento do
produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade dos veículos
automotores licenciados em seus territórios" (art. 158, inciso 111). Desses dispositivos se

extrai que é dever dos proprietários de veiculas registrá-los no Municfpio de sua residência
ou domicílio. Por conseguinte, o registro feito em local diverso significará violação da lei e

lesão ao erário do Municipio em que devia ser feito, pois desviará para outro a parcela do

IPVA que toca ao Municlpio em que deve estar licenciado o veiculo.
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Não obstante, medida como a analisada importa, na prática, na

criação de despesa de valor indeterminado, com a vinculação de percentual da receita de
IPVA a finalidade específica, desatendendo~se à vedação do inciso VII do artigo 167 da

Constituição da República. Além disso, a medida tolhe a iniciativa privativa do Poder

Executivo para elaborar os orçamentos futuros contando com o total da receita de cada

exercício, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado, na análise da

constitucionalidade de regra desta natureza:

ADIN. REPASSE DE PERCENTUAL 00 RETORNO DE IPVA AO
CONSEPRO. LEGITIMACAO "AD PROCESSUM". IRREGULARIDADE DE
REPRESENTACAO PODE SER CORRIGIDA EM QUINZE (15) DIAS,
MORMENTE POR SE TRATAR DE IMPRECISAO NA QUALlFICACAO DO
SIGNATARIO DO MANDATO DE FL.9. INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL. NORMA DE INICIATIVA PRIVATIVA DA ADMINISTRACAO POR
DIZER COM MATERIA ORCAMENTARIA, CUJO EXERCICIO PELO
PODER LEGISLATIVO CARACTERIZA INVASAO DE ATRIBUICOES
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. IMPORTA EM RETRICAO A
AUTONOMIA FINANCEIRA DO MUNICIPIO A CONTEMPLACAO DE
EXCECAO NAO PREVISTA PREVALECENDO O PRINCIPIO DE NAO-
VINCULACAO DA RECEITA. EFEITO. PARA PRESERVACAO DA
SEGURANCA JURIDICA EM RELACAO A VERBAS JA DESTINADAS EM
EXECUCAO DE EXERCICIOS FINANCEIROS ANTERIORES, OS
EFEITOS DA INCONSTITUCIONALIDADE RETRINGE-SE A DATA DE
PROPOSITURA DA ACAO. ACAO ACOLHIDA EM PARTE. (6FLS.)'
(grifamos)

Medidas voltadas para a concessão de incentivos para a

transferência de placas de veículos automotores, tal como a aventada na alinea 'b' do inciso

VIII do art. 4° do Projeto de Lei nQ 11/2014, são inconstitucionais, devendo a Administração

Pública apenas indicar a obrigação estabelecida no art. 120 do CTB, orientar sobre como

cumpri-Ia e concitar a fazê-lo mediante demonstração do beneficio que disso decorre para a

comunidade.

São as informações.

1 TJ/RS. Ação Direta de Inconstitucionalidade NO 70002590966. Tribunal Pleno. Relator: Paulo
Augusto Monte Lopes. Julgado em 22/10/2001.
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