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Porto Alegre, 1º de agosto de 2019. 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM nº 30.474/2019. 
 
 
 
I.   O Poder Legislativo do Município de Carazinho solicita análise e 
orientação quanto a projeto de lei nº 051, de iniciativa do Poder Executivo,  cuja 
ementar versa: “Inclui incisos ao parágrafo 3° e revoga o parágrafo 6°, do art. 9° da 
Lei Municipal n° 6.159/04.” 
 
 
 
II.  Preliminarmente, observa-se que as alterações na lei originária devem 
atender à melhor técnica legislativa, à luz da Lei Complementar nº 95, de 19981, 
especialmente o art. 12, cujo texto destaca-se:  

Art. 12. A alteração da lei será feita: 

III - nos demais casos, por meio de substituição, no próprio texto, do 
dispositivo alterado, ou acréscimo de dispositivo novo, observadas as 
seguintes regras: 

a) revogado 

b) é vedada, mesmo quando recomendável, qualquer renumeração de 
artigos e de unidades superiores ao artigo, referidas no inciso V do art. 10, 
devendo ser utilizado o mesmo número do artigo ou unidade 
imediatamente anterior, seguido de letras maiúsculas, em ordem 
alfabética, tantas quantas forem suficientes para identificar os 
acréscimos;     (Redação dada pela Lei Complementar nº 107, de 
26.4.2001) 

c) é vedado o aproveitamento do número de dispositivo revogado, vetado, 
declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou de execução 
suspensa pelo Senado Federal em face de decisão do Supremo Tribunal 
Federal, devendo a lei alterada manter essa indicação, seguida da 
expressão ‘revogado’, ‘vetado’, ‘declarado inconstitucional, em controle 
concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal’, ou ‘execução suspensa pelo 
Senado Federal, na forma do art. 52, X, da Constituição Federal;       
  (Redação dada pela Lei Complementar nº 107, de 26.4.2001) 

                                           
1 Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo 
único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que 
menciona. 
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d) é admissível a reordenação interna das unidades em que se desdobra o 
artigo, identificando-se o artigo assim modificado por alteração de 
redação, supressão ou acréscimo com as letras ‘NR’ maiúsculas, entre 
parênteses, uma única vez ao seu final, obedecidas, quando for o caso, as 
prescrições da alínea "c".       (Redação dada pela Lei Complementar nº 
107, de 26.4.2001) 

Parágrafo único. O termo ‘dispositivo’ mencionado nesta Lei refere-se a 
artigos, parágrafos, incisos, alíneas ou itens.     (Inciso incluído pela Lei 
Complementar nº 107, de 26.4.2001) 

 
 Diante disso, para que o projeto de lei seja viável, é indispensável sua 
adequação, a fim de garantir sua clareza e organicidade. 
 
 
 
III. No que importa à matéria sobre a qual versa a proposição, tece-se as 
seguintes considerações:  
 
 A implantação de um serviço público deverá ter por escopo, sempre, 
o atendimento a uma necessidade pública, isto é, senão a totalidade, mas da grande 
maioria de uma comunidade. Surgindo uma necessidade, de pronto a Administração 
deverá providenciar a elaboração do projeto básico para a implantação dos serviços 
necessários à satisfação dessas necessidades. O projeto básico, por aplicação 
analógica da definição contida no art. 6º da Lei Federal nº 8.666, de 1993, é o 
“conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, 
para caracterizar a obra ou serviço” e que culmine por precisar a viabilidade técnica 
do empreendimento, a metodologia de execução e avaliação do custo de 
implantação. 
 
 Não obstante, cumpre destacar que a fixação do prazo da concessão 
demandará estudos precisos de sorte a garantir o reequilíbrio econômico-financeiro 
do futuro contrato de concessão e a sua viabilidade econômica. 
 
 Por viabilidade econômica, há de se entender a capacidade da tarifa, 
em determinado lapso temporal delimitado, amortizar o investimento inicial do 
empreendedor, bem como proporcionar uma prestação de serviço adequado, 
sempre atualizado, além da obtenção de um lucro razoável, que, por óbvio, é o fim 
buscado pela iniciativa privada. A amortização do investimento pode, além da tarifa, 
receber subsídios do poder concedente e ser permitida a obtenção de receitas 
indiretas com a concessão, desde que previsto no edital da licitação e disponível a 
todos os interessados.  
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 Para a fixação do prazo e para a prorrogação dos contratos de 
concessão e de permissão de serviço público, a Administração não desfruta da 
mesma discricionariedade dos contratos administrativos em geral, como nos casos 
previstos nos incisos II e IV, do art. 57, da Lei de Licitações. Na concessão/permissão, 
o prazo se estabelece na exata proporção do tempo necessário à amortização do 
investimento inicial, acrescido de um lucro razoável do concessionário, face à tarifa 
que lhe remunera.  
 
 Em se tratando de tarifa do serviço público, o que pode se 
compatibilizar com a pretensão do consulente encontra respaldo no §2º do art. 9º da 
Lei nº 8.987, de 1995, assim disposto:  
 

Art. 9o A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da 
proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão 
previstas nesta Lei, no edital e no contrato. 
§ 1o A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior e 
somente nos casos expressamente previstos em lei, sua cobrança poderá 
ser condicionada à existência de serviço público alternativo e gratuito para 
o usuário. (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 
§ 2o Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim 
de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro.  
§ 3o Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou 
extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da 
proposta, quando comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa, 
para mais ou para menos, conforme o caso. 
§ 4o Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial 
equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-
lo, concomitantemente à alteração. 

 

 Vê-se, portanto, que não há uma limitação temporal para sucessivas 
recomposições de preços e, por não se tratar de tributo, não se subordina ao 
princípio constitucional da anterioridade ou nonagesimal2. 
  

 A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de 
concessão, como regra, passa pela recomposição da tarifa, como autorizado na Lei nº 
8.987, de 1995: 
 
                                           
2 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: 
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 
[...] 
III - cobrar tributos: 
[...] 
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; 
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, 
observado o disposto na alínea b; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
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Art. 10. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-
se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. 

 

 Nos termos da Lei de Concessões e Permissões, cumpre lembrar, a 
tarifa deverá ser módica3, isto é, razoável e compatível com possibilidade de 
pagamento do usuário. Dito de outro modo, a fixação do prazo não decorre de lei. 
  
 
 
 
IV. Diante de todo o narrado, opina-se pela inviabilidade do projeto de lei 
apresentado, em face das indicações dispostas no item III desta Orientação Técnica. 
 

O IGAM permanece à disposição.  

                                        
     Keite Amaral    Vanessa L. Pedrozo Demetrio 
    OAB/RS 102.781  OAB/RS 104.401  
    Consultora do IGAM    Supervisora Adjunta do Jurídico do IGAM  

 

                                           
3 Lei Federal nº 8.987, de 1995: 
Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos 
usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. 
§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. (grifou-se) 


