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    Porto Alegre, 28 de outubro de 2019. 
 
 
 

Orientação Técnica IGAM no 50.604/2019. 
 
 
 
I.   O Poder Legislativo Municipal de Carazinho, solicita análise quanto a 
viabilidade técnica do Projeto de Lei no 77, de 18 de outubro de 2019 que autoriza o Poder 
Executivo a realizar a contratação de equipamentos para melhorias na rede de iluminação 
pública do Município com pagamento parcelado a ser pago em até 60 (sessenta) parcelas 
mensais, por intermédio do COMAJA, no valor de R$ 10.823.587,27 (dez milhões, oitocentos e 
vinte três mil, quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos. 
 
 
 
II.  Observe que o ato de pagar de forma parcelada (até 60 meses) os materiais 
adquiridos junto ao fornecedor condiciona que o Município considere essa ação como uma 
“operação de crédito”, nos termos do art. 29, III da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF). 
 

Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes 
definições: 
(...) 
III – operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de 
mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada 
de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo 
de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações 
assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. 

 
Vale lembrar que o mesmo conceito é tratado pelo Ministério da Economia, 

através da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), junto ao Manual de Instrução de Pleitos (MIP 
2019)1: 

 
1.03 Tipos de operações de crédito  
(...) 
As operações de crédito tradicionais são aquelas relativas aos contratos de 
financiamento, empréstimo ou mútuo. A legislação englobou no mesmo 
conceito, ainda, as operações assemelhadas, tais como a compra financiada 
de bens ou serviços, o arrendamento mercantil e as operações de 
derivativos financeiros, inclusive operações dessas categorias realizadas com 
instituição não financeira.  

 
No que corresponde ao Projeto de Lei, o Art. 7º da Lei Complementar 952, 

prevê que cada Lei deverá tratar de um Único Objeto. Assim, é sugerido que sejam 

                                                 
1
https://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/modules/mod_pdf_manual/pdf/mip.pdf 

2
 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp95.htm 
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desmembrados os objetos e que então se formalize um Projeto de Lei para cada Objeto 
(abertura de crédito adicional especial e outro para autorização para compra parcelada. 

 
 Já no aspecto orçamentário, cabe determinar que o art. 3º e art. 4º do projeto 

em tela sejam suprimidos, pois a autorização para abertura dos créditos adicionais deverá ser 
realizada somente através de lei específica, em respeito ao princípio da exclusividade 
orçamentária exposto na Constituição Federal3, bem como o Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público (MCASP)4.  
 

Assim, mesmo estando diante de matéria conexas (operação de crédito e 
crédito adicionais) deverá ser respeitado a condição expressa na Carta Magna em projetos 
distintos. 

 
Sobre o assunto, créditos adicionais, o IGAM já se pronunciou em seu 

Informativo de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Créditos Adicionais – 
Setembro/2019. 

 
 
 

III.   Nestes termos, opina-se pela viabilidade técnica do Projeto de Lei  
no 100, de 2019 em sua materialidade, posto que cabe ao Executivo propor a compra 
parcelada. No entanto, em homenagem a melhor técnica, sugere-se que sejam desmembrados 
os Projetos em abertura de crédito adicional especial e de autorização de operação de crédito, 
além de serem excluídos os arts. 3º e 4º em decorrência do que foi exposto nesta Orientação. 
 

Vale destacar que na condição (princípio da exclusividade orçamentária) 
poderá a Comissão sugerir ao Executivo que encaminhe mensagem retificativa da proposição 
ou projeto de lei substitutivo, a fim de que seja corrigida a falha técnica e seja dado 
prosseguimento a técnica legislativa.  
 

O IGAM permanece à disposição. 

    
Tânia Cristine Henn Greiner    Daiana Sampaio Maia Vier  
CRC/RS 053.465  CRC/RS 077.905  
Consultora Contábil do IGAM                                                                     Supervisora Contábil do IGAM  

 

                                                 
3
 Art. 167. São Vedados: (...)  

V – a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos 
correspondentes; (...) 
VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados; 
4
 “01.02.04 EXCLUSIVIDADE - Previsto no § 8

o
 do art. 165 da Constituição Federal, estabelece que a Lei 

Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Ressalvam-se 
dessa proibição a autorização para abertura de créditos adicionais e a contratação de operações de crédito, nos 
termos da lei.” 


