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Excelentíssima Senhora

Ver. Sandra Citolin,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei nO011/11 .

Senhora Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei

n0011/11, desta data, o qual Autoriza o Poder Executivo conceder estimulo econômico á

.empresa MEKAL Empreendimentos Ltda. e abertura de Crédito Especial no Orçamento de

2011, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposicão de Motivos:

O presente projeto se justifica atendendo pleito da empresa MEKAL Em-

preendimentos Ltda., que está instalada no Distrito Industrial Carlos Augusto Fritz, que ne-

cessita de R$ 55.000,00 para custear as despesas necessárias para realização de infra-

estrutura, tais como: terraplenagem, compactação do solo, perfuração de um poço artesiano,

cercamento da área, etc., para instalação de uma unidade de fabricação dos produtos de

limpeza, com capacidade produtiva de dois (02) milhões de litros/mês.

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N.o 011, DE 28 DE JANEIRO DE 2011

Autoriza o Poder Executivo conceder esti-
mulo econômico à empresa MEKAL Empre-
endimentos Ltda. e abertura de Crédito Es-
pecial no Orçamento de 2011.

Art. 10 Fica o Poder Executivo, nos termos da Lei Municipal nO 5.581 de
24-10-01 e suas alterações, autorizado a conceder estimulos econõmicos à empresa
MEKAL - Indústria e Comércio Ltda., para que a mesma instale no Município uma unida-
de de fabricação dos produtos de limpeza, com capacidade produtiva de dois (02) mi-
lhões de litros/mês.

Art. 20 Constitui estimulo econômico a concessão de auxílio de (cinquen-
ta e cinco mil reais) R$ 55.000,00 destinados a custear as despesas necessárias para
realização de infra-estrutura, tais como: terraplenagem, compactação do solo, perfura-
ção de um poço artesiano, cercamento da área, etc.

~ 10 A liberação do valor será efetuada em três (03) parcelas de acordo
com as etapas concluídas, prevista no projeto.

~ 20 A manutenção do incentivo econômico, fica condicionada ao cum-
primento pela empresa beneficiada dos compromissos constantes do projeto e no des-
pacho de deferimento, dado através de laudo técnico emitido pela Secretaria Municipal
do Planejamento e Urbanismo .

~ 30 Serão interrompidos os repasses dos valores, se houver utilização
diversa da atividade constante no projeto do empreendimento.

~ 40 A empresa beneficiada, incorrendo na restrição prevista no parágrafo
anterior, ficará obrígada a ressarcir o Município pelo incentivo econômico concedido,
tudo devidamente corrigido e acrescido de juros legais.

Art. 30 Autoriza o Poder Executivo abrir um Crédito Especial no Orça-
mento do corrente exercicio, no valor total de cinquenta e cinco mil reais (R$
55.000,00), com a seguinte classificação:

11 - SEC.MUN. DESENV.,AGRIC. IND., COM.,HAB E M. AMBIENTE
1103 - Departamento de Indústria e Comércio

1103.22661451.1076 - Fundo de Desenvolvimento Empresarial
xxxx!3336041000000 - Contribuições R$ 55.000,00

Art. 40 Servirá de cobertura do Crédito Especial, autorizado pelo artigo
anterior, a redução de saldo da seguinte dotação orçamentária: ~



11 - SEC.MUN. DESENV.,AGRIC. IND., COM,HAB E M. AMBIENTE
1103 - Departamento de Indústria e Comércio

1103.22661451.1073 - Implementação Infra estrutura Física Distrito Industrial
2577/3336041000000 - Contribuições R$ 55.000,00

Art. 5° A liberação do auxilio decorrente da presente Lei será efetivado
de acordo com a disponibilidade orçamentária da Secretaria Municipal da Fazenda.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

• Gabinete do Prefeito, 28 de janeiro de 2011.
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Ata n° 02/2010

Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e dez, às nove horas, nÕ.s
dependências da Secretaria Municipal de Desenvolvimento esteve reunido o Conselho
Municipal do Plano Diretor dos Distritos Industriais Carlos Augusto Fritz e Iron
Albúquerque, para tratar dos seguintes assuntos: Concessão de benefícios à empresas;
análise para doação de área para instalação de empresas nos Distritos; e, assuntos
ger:eis. Estiveram presentes os senhores: Nelson Loef representando a Secretaria de
Dei;envolvimento, Marcos Vinicius Reisdoerfer Diretor da Indústria e Comércio, Patrícia
Gutkoski da Cruz Secretária para Assuntos Jurídicos, Jairo.Storchi de Souza Engenheiro
Civil da Secretaria do Planejamento, Miltras Pasqualotto Secretário Municipal de Obras e
Viação, Alexandre Moacir Capitânia Vice-prefeità e, o Sr. Erselino Zottís representando o
Sindicato do Comércio Vafajista de Carazinho. Primeiramente o Secretário de
Oes~nvolvimento Nelson Loef deu boas vindas aos presentes solicitando ao Diretor da
indústria e Comércio para colocar a pauta da reunião em diálogo. Marcos Vinicius
Rei'ódoerfer saudou os presentes, explanando os objetivos da reunião aos membros do
Conseiho. Inicialmente analisou-se a o projeto apesentado pela empresa Landrin Indústria

,.~ e Comércio de Inseticidas Ltda, qual em cumprimento a notificação oficial expedida'em
'Jinte e seis de março do corrente ano, oficio 022.2010, apresentou um projeto técnico
parâ coristrução de um depósito de matéria prima com area de seiscentos metres
qua9rados na área concedida pela Lei Municipal 6.556/2007 ..Após análise, por vontade
unàhime dos presentes, os nlembros do Conselho solicitaram ao setor competente da
Administração, a elaboraçãoClos procedimentos necessários para reversão desta área,
haja: vista o descumprimento', da Lei Municipal 6.556/2007, bem como pelo fato de

.. apresentarem um projeto, visando apenas, construção de um depósito de matéria prima,
'1ãq.alavancando dessa forma o desenvolvimento da indústria, principalmente na geração
de ,.emprego e renda, previsto e acordado pela presente Lei. Dando continuidade, em
análise aos documentos da ernpresa Telha Certa Indústria e Comércio Ltda, inscrita no
CNPJ sob o número 03.769.33010001-34, detentora da conc:essão de direito real de uso
de uma fração de terras com área de oito mil e quinhentosinetros quadrados conforme
Lei Municipal nO6.355/2006 E, donatária de uma fração de terras com área de seis mil,
iloventa e dois metros quadrados, doada através da Lei Municipal nO 7.178/2010,
entehdeu o Conselho em revogar ambas as Leis, visando a unificação dos iotes e,

• posteriormente fazer a doação para a empresa. A área a ser doada terá aproximadamente
quinze mil metros quadrados, situada na BR 285. Pc.steriorrnente,em análise ao pedidG
da E;.mpresaMekal Empreendimentos Ltda, requerendo a doação dos imóveis concedidos
oel;:;:Lei Municipal nO6,892/2008, entendeu o Conselho, se necessário for, em revogarE
pies'ente Lei para que posteriormente seja feita a unificzção destas áreas e, assim
procedendo com a doação dos imóveis à empresa. Também, com relação aos demais
incentivos, fica a critério do Executivo Municipal em conceder, observando sempre, a lei
Municipal n° 5.581/2001. Dan-jo continuidade, colocou-se para análise do Conselho os
doqJmentos das empresas que apresentaram projeto visando a instalação dos sellS
respectivos empreendimentos nos Distritos. A empresa Busch Sistemas de Precisão
Uda., inscrita no CNPJ sob o nO. 10.236,960/0001-09, (êm como objetivo social a
fabricação de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, solicita a doação de
área para instalação do empreendimento nos Distritos Industriais. Após conferência e .
diálogo entre os presentes, entendeu o Conselho em aprovar a presente solicitação para;,,~-o
doação da área à empresa, sugerindo a doação do imóvel localizado à Rua Castelar:rJ;r~\
Martinez, no Distrito Industri&i Carios Augusto Fritz, com aproximadamente nove mii\)U'
metros quadrados. Não ha',,=,ndo manifestações contrárias, o Conselho aprovou a '_.\.
concessão/doação da .área p2ra a respectiv~a~, ,esa, e!,;ncando a possibiljdade d2J-0\~\

. ( A'1 I. g /11,~, r.;,
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empresa receber outra área, ao Invés desta já descrita, se assim for necessário. Na
ocasião, foi aprovada pelos membros do Conselho a destinação de outra área à
Madereira JO LIda., com inscrição no CNPJ sob nO11.359.523/0001-45, imóvel localizado
na Rua Lídio Bordignon esquina com a Rua Bruno Bucholz, no Distrito Industrial Iron
Albuquerque. Na oportunidade, Patricia Gutkoski da Cruz, na condição de Procuradora do
Municipio, ponderou sobre a viabilidade do instituto da concessão, ao invés dadoaçãc.
dos imóveis pertencentes ao Município, haja vista a dilapidação do patrimônio público,.
após ponderações dos demais concordou com as manifestações sendo favorável às
doações, somente em caso especifico e devidamente justificado, deixando consignad()
que às empresas que possuem doação de imóv,el para instalação, uma vez expirado o
prazo sem que seja realizada a infraestrutura determinada na respectiva lei de doação;
deve-se proceder a imediata reversão.Nada mais a constar encerra-se a presente Ata,
Carazinho aos' cinco dias do mês de agosto do a~o de dois mil e dez.

Nelson Loef

Marcos Vinicius Reisdoerfer

• PatriCia Gutkoski da Cruz

Jairo Storchi de Souza

.-l'
o Miltras Pasqualotto

Erselino Zottis

i~lexandre Moacir Capitânio
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CONSULTORIA JURíDICA

•
PARECER N° 10/2011
PROJETO DE LEI N° 011/11
AUTORIA: Poder Executivo

EMENTA: Concessão de estimulo econ6mico à
emp1858 MEKAL Empl88ndimentos Ltda. e
abertura de Crédito Especial no Orçamento de
2011 - INVIÁVEL diante do não cumprimento do
disposto em lei.

'dOemRecebi H
:l o

o Projeto de Lei em análise autoriza o Poder Executivo conceder

estímulo econômico à empresa MECAL Empreendimentos Ltda. e abertura de

Crédito Especial no orçamento de 2011
Preliminarmente cabe salientar que a solicitação de apreciação

• do presente, sob regime de urgência, s.m.j. não encontra suficiente suporte

para seu enquadramento. Entretanto, independente do regime a ser adotado,

existem requisitos que são indispensáveis.
Cabe ao Poder Legislativo exercer a fiscalização do Município

tendo como primazia a efetividade dos princípios consagrados

constitucionalmente.
No caso em análise verifica-se que a Administração Pública

abstém-se ao integral cumprimento das prescrições da lei abaixo transcrita,

senão vejamos:

e
Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330-2322 - CEP: 99500-000 - CARAZINHO/RS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52
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LEI MUNICIPAL n° 5.581/01:

Autoriza Concessão de incentivos fiscais para
empresas, estabelece CIilérios para a Concessão
e dá outras providências,

Art. 1° - O Municfpio poderá conceder, mediante
comprovado interesse público, auxftios para
empresas industriais, comerciais e de prestação
de serviços na fonna da presente Lei e do disposto
no art. 26 da Lei Complementar nO101/2ooo.(gn)

Parágrafo Único - Os incentivos de que trata
este artigo dar-se-llo levando em conta a
função social decorrente da criação de
emprego e a importAncia para a economia do
Municipio. (gn)

Art. 2" - Considerando a função social e a
expressão econômica, os incentivos às empresas
poderão consistir em ajuda financeira, por doação
ou empréstimo, concessão de uso, venda
subsidiada ou doação de imóveis para a
instalação, isenção de tributos municipais,
pagamento de aluguel de prédio, consumo de
água, de energia elélrica, prestação de serviços de
terraplenagem. transporte de terras e materiais de
construção e doação de bens e equipamentos.

Parágrafo Único - A concessão de qualquer
dos auxilios de que trata o caput deste artigo
dependerá de especifica autorização
legislativa, cumpridas as regras e
acompanhadas dos demonstrativos exigidos
pelo Ar!. 14 da Lei de Responsabilidade
Fiscal.(gn)

A lei exige, para a concessão dos benefícios, a comprovação do

interesse público. A exposição de motivos do Projeto de Lei não demonstra o

atendimento ao referido requisito, restringindo-se em expressar o benefício que

a referida empresa teria com a concessão.

Inobstante o art. 1° do Projeto de Lei faça referência a capacidade

produtiva da empresa beneficiada, o art. 2° e seus parágrafos, de forma

obscura procuram justificar a validade da concessão. Entretanto, não é

conhecido o projeto a que alude o parágrafo 20, visto que o Poder Executivo

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330-2322 - CEP: 99500-000 - CARAZINHO/RS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

não o anexa ao referido Projeto de Lei, impedindo análise do documento e

conseqüente adequação do mesmo ao disposto em lei.

Necessário ressaltar que a Lei Complementar nO10112000,no

seu art. 26 detennina que a destinação de recursos deverá ser autorizada por

lei especifica, atendendo as condições estabelecidas na Lei de Diretrizes

Orçamentárias, e estar prevista no orçamento ou em seus créditos

adicionais, o que não ocorre no caso em tela.

• Diante do exposto, entende-se que, da fonna como foi

proposto o Projeto, é inviével a concessão de estímulo econômico a empresa
beneficiada, pois não está adequado aos parâmetros mínimos de exigência

legal.

A Consultoria Jurídica coloca-se a disposição para quaisquer

esclarecimentos, se necessário, sobre o presente Parecer.

•
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Porto Alegre, 10 de fevereiro de 2011.

Parecer SOLLO no 1455/2011

Ref. Análise - Projeto de lei no 011/2011 - Autoriza o Poder Executivo Conceder
Estímulo Econômicos à Empresa MEKAl Empreendimentos ltda. e Abre Crédito
Especial no Orçamento de 2011.

• I. Aparta a esta Consultoria, para análise e parecer, consutta encaminhada pelo
Poder Legislativo do Municipio de Carazinho, para análise do Projeto de Lei na 011/2011,
que autoriza o Poder Executivo conceder estímulo econômico á empresa MEKAL -
Empreendimentos LIda. e abre crédito especial no orçamento de 2011.

11. A entidade privada que recebe benefícios ou incentivos deve,
preliminarmente, justificar tais regalias, apresentando projetos e compromissos concretos
cujo cumprimento há de ser considerado requiSITOessencial para a validade da operação.
Em outros termos, o órgão público concedente de beneficio lato sensu deve colher da
empresa beneficiária seus compromissos e projetos justificação da operação, de modo que
se possa controlar o dinheiro púbflco e sua destinação.

•
Nota-se que a Lei na 5.581/2001, estabelece em seu art. 201, entre as

possibilidades de incentivos a ajuda financeira. Neste caso, como a lei de incentivos
estabelece esse tipo de auxOio como sendo uma forma de estímulo, esse requisITOfica
preenchido pela previsão da norma local.

Ressalta-se, ainda, que o interessado no incentivo deverá comprovar,
juntamente com o requerimento, as condições postas no art. 4° da Lei Municipal nO
5.581/2001. A verificação destes requisitos é inteiramente de responsabilidade do Poder
Executivo, que responderá pela lisura do processo administrativo que objetiva a analise da
possibilidade de concessão da ajuda financeira.

1 Art. 2° - Considerando a função social e a expressão econêmica, os incentivos às empresas poderão consistir
em ajuda financeira, por doação ou empréslimo, cmcessão de uso, venda subsidiada ou doação de imóveis
para a instalação, iS€l'lção de tributos municipais, pagamento de aluguel de prédio, consumo de água, de energia
elétrica, prestação de serviços de t••.raplenagem, transpale de t••.ras e materiais de construção e doação de
bens e equipamentos.(gn)
Parágrafo Unico - A concessão de qualqu ••. dos aJxilios de que trata o caput deste artigo dependerá de
especifICa autorização legislativa, cumpridas as regras e
acanpanhadas dos demonstrativos exigidos pelo Arl 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Av. Borges de MedeIros. 2105. cj 601 • Edlf. Intercily Premium Offlce • Bairro Praia de Belas. Porto Aleqre/RS
CEP,90.1 HJ.150 . Fone/Fax: (51) 302!Hl4BB • e-mail: sollo@insIílUloSollo.org.br . sile: 'A'WW.lnstilutosollo.org.br
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111. Necessário esclarecer, ainda, que a rece~a e a despesa são elementos
vinculados, que permanecem relacionados entre si, donde resulta que tanto faz diminuir-se
a receita, pela isenção ou dedução, como aumentar a despesa, pela subvenção visto que
ambos os casos são considerados renúncia de receita,

As principais classes de auxílios financeiros que aparecem no rol da despesa
pública, podem ser determinadas da seguinte forma: subvenção, subsidio, restituição de
tributo a titulo de incentivo.

Assim, o Município poderá, mediante leí, eleger quais os contribuintes que
serão os beneficiados com o incentivo a ser criado entre a SUBVENÇÃO, SUBsíDIO OU

• RESTITUiÇÃO DE TRIBUTO A TíTULO DE INCENTIVO,

Ressalta-se, no entanto, que somente através de lei específica e com
prevlsao na LDO que autorize o repasse de verbas públicas poderão ser destinados
recursos para empresa privada, conforme determinação do art. 26 e parágrafos da lei
Complementar nO10112000. Verbis:

•

i Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir,
i necessidades de pessoas físicas ou déflChs de pessoas juridicas deverá ser,
i autorizada por lei especifica, atender às condições estabetecidas na te; de
•i diretrizes orçamentárias e estar orevista no orcamento ou em seus créditos
•
~ adicionais.,
i S 1° O disposto no caput aplica-se a toda a adm/nistfacão indireta, inclusive,
i fundações públicas e empresas estalais, excelo, no exercicio de suas alribuições
•!precipuas, as instituições financeiras e o Banco Cenlral do Brasil.
•! S 2" Compreende-se incluida a concessão de empréstimos, financiamentos e
•! refinanciamentos, indusive as respectivas prorrogações e a composição de
•; dividas, a concessão de subvenções e a participação em constituição ou aumento
!de capital:...-.-.-.-._._ ..._._ ..._._._._._ ..._._._._._._._._._._ ..._._ ....._._.----_._------.----_._-_._._._-

A subvenção se encontra regulada e definida no direito brasijeiro. A lei n°
4,320, de 17.3.64, define-as como "as transferências destinadas a cobrir despesas de
custeio das entidades beneficiadas distinguindo-as como:

i'-'-----------'-----'.'---'---'.'.'---'---_._---_._---'-'-'---'._---'.--'-'----------------_._._.-i
! I - subvenções sociais, as que se destinem a instituiçõespúblicas ou privadasde i. ,
; carater assistendal ou cultural, sem finalidade lucrativa: ;
!•! II - subvenção econômica, as que se destinem a empresas públicas ou privadas l
i de caráter industrial,comercial, agrícola ou pastorir, i

Av.Borllesde Medeiros,2105, cJ601 - Edif.IntercityPremiumOfflce. BairroPraiade Belas.PortoAlellre/RS
CEP:90.110-150. Fone/Fax:(51) 3028-0488 - e-mail:sollo@inslitutosollo.orll.br-site:\wlw.inslitutosollo.orll.br
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A subvenção é um incentivo financeiro desvinculado de qualquer tributo.
Imputa-se a nens da despesa, o que significa que depende sempre de previsão
olÇamenlária.

As subvenções, desde que afinadas com a idéia de justiça, são legitimas e
tem, sobre as renúncias de recena, a vantagem de aparecerem claramente no orçamento e
se tomarem controláveis.

IV. A entidade privada que recebe beneficios ou incentivos creditícios,
subvenções, deve, preliminarmente, justificar tais regalias, apresentando projetos e
compromissos concretos cujo cumprimento há de ser considerado requisito essencial para a
validade da operação. Em outros termos, o órgão público concedente de beneficio lato
sensu deve colher da empresa beneficiária seus compromissos e projetos justificação da
operação, de modo que se possa controlar o dinheiro público e sua destinação.

Independente do valor a ser alcançado à iniciativa privada, não havendo a
necessam prestação de contas, haverá, então, lesão ao patrimônio público e será
inafastável a investigação do fato pelos órgãos competentes.

V. Importante realçar que, apesar da subvenção ser um incentivo financeiro
desvinculado de qualquer tributo, o mesmo, como ensina Ricardo Lobo Torres1, é
considerado renúncia de receita: 'Os privilégios financeiros que aparecem na vertente da
despesa pública podem se converter em renúncia de receita ou lhes servir de camuflagem
e têm a aptidão, quando odiosos, e ferir direitos humanos. Por isso mesmo sujeita-se ao
princípio da transparência orçamentária." gn)

A concessão ou ampliação de incentivo ou beneficio que decorra renúncia de
receita deverá estar prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias e implica na demonstração,
pelo proponente, de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da Lei
Orçamentária Anual.

Quanto ao zelo pela Lei de ResponsabBidade Fiscal, em vários dispositivos da
lei local está citada obediência total ao que dispõe essa norma federal, e nem poderia ser
diferente. Verbís:

! Lei Municipal nO 5.581/01
iArt. 2° - (...)
Parágrafo Único - A roncessão de qualquer dos auxílios de que trata o capu!
desle arligo dependerá de especifica autorização legislativa, cumpridas as regras
e arompanhadas dos demonslrativos exigidos pelo Ar!. 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal.(gn}

1 ín Tratado de Direito Coostitucional Financeiro e Tributário, 2a edição

Av.80rllesdeMedeiros,210" cj 601. Edif.InlercilVPremiumOffíce. BairroPraiade 8elas. PortoAlegre/R,
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Gestão Pública c Privada
e Consultoria Ambiental

Art. 5' - O montanle de awcilio financeiro ou as espécies de auxilio material a
serem roncedidos, dependerão do interesse publiro que reslar comprovado pela
análise dos elemenlos referidos mo ~ 1', inciso IV do artigo 4' e pela satisfação
plena dos requisitos estabelecidos na Lei Complementar n' 10112000.(gn)

A renúncia teve seu conceito ampliado com a Lei de Responsabilidade Fiscal,
passando a compreender: anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de
isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que
impliq ue redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado .

No entanto, para que se viabilize a concessão de tais beneficios é
indispensável o cumprimento do art. 5°, II da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja,
demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita como anexo à Lei
Orçamentária anual e fazendo parte desta.

Art. 5°, 11da Lei de Responsabilidade Fiscal.

"Art. 5° O projefo de lei orçamentária anual, elaborado de forma rompatível rom o
plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei
Complementar:
(..)
1/ - será arompenhado do documento a que se relere o !i 6" do artigo 165 da
i Constituição, bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e
; ao aumento de despesas obrigatórias de carater continuado;

Art. 165 da Co nsti!uição Federal.

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabeleoerão:. (. ..)
!!i 6". O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo,
; regionalizado do efeíto, sobre as mceitas e despesas, decorrente de isenções,,
1 anistias, temissões, subsidias e beneficios de natureza finanoeira, tributária e,
! credit ida. "
0 ••••• _ ••••••••••••••• _ •••••••••••• - ••• -----.-._ ••• _ •••••• _ ••••••••• _ ••• _ ••• _ ••••• _ ••••••••••••••••

VI. Inúmeros são os fatores que contribuem para que deixem de ser
adequadamente previstas e autorizadas despesas na lei orçamentária. Em decorrência
desses fatores, as insUuições e entes públicos, com muita freqüência, se veem frente ao
problema de realizar despesas que não estão autorizadas ou, quando estão, os valores
orçados são insuficientes.
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Para atender a essas necessidades, a legislação brasileira criou os créditos
adiconais.

•i "São créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou
j insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento." (Lei n° 4.320164:art. 40)

São três as modalidades de crédttos adicionais:

crédito suplementar;
crédito especial; e
crédito extraordinário .

A abertura de Crédtto Especial destina-se às despesas para as quais não haja
dotação orçamentária específica, ou seja, cria novo ttem de despesa para atender a um
objetivo não previsto no orçamento. Sua abertura, assim como o crédito suplementar,
depende da existência de recursos disponíveis .

•._ ....._ .....• -......•.•.•...•.•.••..•.• -.-•.•...•.... _._._.'._.'._.'._.'.'.'.'._.'.'.'.'.'.'.--'.1
! São créditos: !. ,
i i

i 11- especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação i
! orçamentáriaespecífica; (n° 4.320/64: art. 41) i. .

VII. O Projeto de Lei, ora em aná6se, tem solicttação para apreciação sob Regime
de Urgência, isso evidentemente difere do regime ordinário que é o regime normai, que não
dispensa exigência e formalidades regimentais. Porém, o regime de urgência dispensa
algu mas exigências, para que a apreciação da proposição possa ser acelerada, mas
mesmo nesse caso formalidades precisam ser respettadas. Tais requisitos estão
consagrados no Regimento Interno da Cãmara Municipal.'

VIII.
obedecidas
011/2011.

Em conclusão, podemos relacionar as seguintes iniciativas que devem ser
para tomar legal a concessão de auxilio financeiro que pretende o PL na

, CAPITULOIIOAURG~NClA
Art. 131 - A urgênóa dispensa as exigências regimentais. salvo a de número legal e a do parecer
para que deteminada proposição seja apreciada.
Parágrafo Único - A concessão da urgência dependerá de apresentação de requerimento escrito que
sanente será submetido à apreçiação do Plenário se for apresentado com a neressária justificativa nos
seguintes casos:
1- pela Mesa, em proposição de sua autoria;
11- por oomissão, em assuntos de sua espedalidade;
111-por um terço 1/3 (um terço) das Vereadores que compõEm a Câmara;
IV - pelo Prefeito Municipal, em proposição de sua autoria.
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1 - A receita e a despesa são entes de relação, existindo cada qual em função
do outro, donde resulta que tanto faz diminuir-se a recena, pela isenção ou dedução, como
aumentar a despesa, pela subvenção, ambos os casos serão tidos como renúncia de
receita;

2 - Como regra geral, lembramos que a subvenção econômica, as que se
destinem a empresas públicas ou privadas de caráter industrial entre outras, poderá ser
concedida mediante lei especifica, como de resto é o que o Projeto em análise.

3 - Previsão na LDO para autorizar o repasse de verbas públicas para
empresa privada;

4 - Deverá atender às condiçôes estabelecidas na lei de diretrizes
orçamentárias - LDO e estar prevista no orçamento, através do anexo de renúncia de
receita e conter dotação orçamentária para atender as despesas. A solicitação de abertura
de crédnos especial, uma vez aprovada, faz cumprir a necessária previsão na LOA.

5 - Administração deverá cercar-se de garantias da verdadeira intenção das
empresas beneficiadas requerendo que apresentem projetos e compromissos concretos
cujo cumprimento há de ser considerado requis~o essencial para a validade da operação,
levadas a efeito e instrumento formal de contrato, contendo este a forma e prazos para a
prestação de contas dos recursos concedidos.

6 - Os Projetos de Leis, para que sejam aprovados e cumpram com seus
objetivos em conformidade com a legislação, deverá trazer a referência da existência da
previsão orçamentária que possibilite o gasto com tal beneficio.(art. 4° do Projeto de Lei).

7 - Fazer constar artigo que determine a prestação de contas pelos
beneficiários em determ inados períodos conforme a natureza dos incentivos.

8 - Para apreciação em regirne de urgência deve preencher as determ inações
do Regimento Interno da Câmara Municipal.

Por derradeiro, infere-se que se preenchidos todos os requisitos
estabelecidos tanto na Lei local de incentivos como na Lei Complementar Federal nO
101/2000, o estimulo econômico, assim chamado no PL, poderá ser aprovado.

A Consuttoria do Instituto SOLLO permanece à disposição.

ELEU MACHADO
Consultor Jurídico - OAB/RS 29.582
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Assessoria de Comissões

De:
Data:
Para:
Cc:

Anexar:
Assunto:

"Administrativo $01/0"<administrativo@institutosol/o.org.br>
tl1rÇã-Yêira~15 de feveroli'O d~201nr1:3l1l
"Aline CV Carazinho" <assessoriadecomissoes@camaracrz.rs.gov.br>
"Presidenta Sandra" <vereadorasandracítolin@camaracrz.rs,gov.br>; "Gilnei Jarré"
<vereadorjarre@camaracrz.rs.gov.br>; "Fatima Assessora Juridica" <gfpithan@upf.br>
Parecer nO1455 • PL 011 .Auxilio Econômicó MEKAL e Abre Crédito Especial.pdf
Parecer n° 1455. PL 011 • Auxílio Econômico MEKAL e Abre Crédito Especial

•

•

SÕllÔ
, , ----_.- _.- -- ._.

Prezada Presidente Sandra,
Prezada Assessora Aline,

Anexo segue parecer referente a PL 011 - Auxílio Econômico MEKAL e Abre Crédito
Especial.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.
Atenciosamente,
Aline Verissimo
(51) 3028-0488
www.institutosollo.org.br

21/02/2011

http://www.institutosollo.org.br
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COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS
_ cÂMARA MUNICIPAl DE CARAZINHú

DL REJEITADO
PA.RECER Por.....::...-..- Voto" a Favor/ e de contrérios

"e Reuniilo d<I •• L Q.;l/ .l. }

t .,_r"
--- t c--y Y p o::>

PRESIDENTE

Projeto de Lei n" OH IH
Autor: Executivo Municipal
Ementa: Autoriza o Poder Executivo conceder estímulo econômico à empresa
MEKAL Empreendimentos Ltda e abertura de Crédito Especial no Orçamento
de 2011.

I - Relatório

o Executivo Municipal propõe Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo
conceder estímulo econômico à empresa MEKAL Empreendimentos Ltda e abertura de
Crédito Especial no Orçamento de 2011 ..

n -Voto

O presente projeto de lei é inviável, conforme pareceres do Instituto Sollo e do
jurídico da Casa .

Vereado eandro Adams
Rei or e Secretárig

f\. .Soe. 'I..le. ,
Vereãd6t'l!ugemo Grando

Vice-Presidente
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mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


PARECER PROCESSO N°; CüJ,J.1 o~;).\JOU..
SIM NÃO

I

"/.~.

Elbio Balcemão Esteve X
Erlei Vieira X
Estevão De Loreno X
Eugenio Leonardo Vieira Grandó Ausente X
Felipe Martimiano Sálvia X

Gilnei Alberto Jarré X X

Leandro Adams X X

Paulino de Moura X
José Jairo Scherer dos Santos X
Sandra Veronica da Maia Citolin Presidente Presidente

TOTAL 2 6



PROCESSO N°: Q:)~d.\o;:) J.\:Li
SIM NÃO

Elbio Balcemão Esteve X
Erlei Vieira X
Estevão De Loreno X
Eugenio Leonardo Vieira Grandó Ausente
Felipe Martimiano Sálvia X
Gilnei Alberto Jarré X
Leandro Adams X
Paulino de Moura X
José Jairo Scherer dos Santos X
Sandra Veronica da Maia Citolin Presidente Presidente
TOTAL 8



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

OP 023/2011 Carazinho, 22 de fevereiro de 2011

Assunto: Aprovação de Projetos

Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal:

Comunicamos a Vossa Excelência de que este Legislativo, em Reunião
Extraordinária no dia 21.02.11, aprovou por unanimidade os seguintes projetos de lei,
oriundos desse Poder Executivo, os quais relacionamos abaixo:

Projeto de Lei n" 009/11, Autoriza doação de área á Empresa Remoção de
Veiculos Carazinho Ltda e revoga a Lei Municipal n° 6.791/08.

Projeto de Lei nO 010/11, Autoriza o Poder Executivo conceder estímulo
econômico a empresa NORTESUL - Indústria Metalúrgica Ltda e abertura de Crédito
Especial no Orçamento de 2011.

Projeto de Lei nO 011/11, Autoriza o Poder Executivo conceder estimulo
econômico à empresa MEKAL Empreendimentos Ltda e abertura de Crédito Especial no
Orçamento de 2011.

Projeto de Lei nO 012/11, Autoriza o Município a prestar serviços à empresa
OESTESUL Transprotes Ltda.

Projeto de Lei nO 014111, Autoriza doação de área ao Fundo de
Arrendamento Residencial - FAR, representado pela Caixa Econômica Federal para
construção de Condomínio.

Atenciosamente,

~~tYl

Sandra Citolin
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
AyltonMagalhães
Prefeito Municipal de Carazinho
Carazinho, RS

Pref MUniCipal de Carazlnho
Secretana de Administração

2 3 fEV 2011

Corre~pondênCla Ho,."" Rubnca

RECEBIDA 15"45 l<lJ
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