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 Porto Alegre, 26 de fevereiro de 2020. 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM no 10.394/2020. 
  
 
 
I. O Poder Legislativo de Carazinho solicita orientação a respeito do que 
segue: 

 

Projeto de Lei 093/19, desta data, que autoriza o Município de Carazinho a 
conceder incentivo através da Política de incentivo ao Desenvolvimento 
Económico e Social instituída pela Lei Municipal n° 7.933/15, para 
apreciação sob regime de urgência. 

Bom dia. Solicito orientação apenas da emenda, se possível com urgência. 

 
 
 

II.  Da análise da pretendida emenda “Art. 1º - O inciso IV e V do artigo 11 
do Projeto de Lei 093/19, passarão a ter a seguinte redação: “Art. 11 ………… I - .......... 
II - .......... III - ……………. IV - ao final de 06 (seis) anos e tendo a empresa vencedora do 
certame cumprido todas as exigências desta Lei, a empresa terá direito à 
transferência para si do lote em que a empresa encontra-se instalada; V - restituir ao 
patrimônio municipal o lote concedido, na hipótese de a empresa não se consolidar 
nos 06 (seis) anos, em conjunto com as benfeitorias construídas no imóvel, sem que 
lhe caiba quaisquer direitos a indenizações; Art. 2º - A presente Emenda entra em 
vigor na data de sua publicação.” visualiza-se que há a minoração dos prazos do 
constantes no projeto original de 10 para 06 anos. 
 

Contudo,  a pretensa redação de 06 anos não está compatível com a 
Lei Local de Incentivos,  Lei Municipal nº 7.933, de 10 de março de 2015, que dispõe 
sobre a Política de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico e Social do Município 
de Carazinho, Cria o Programa de Desenvolvimento Econômico e Social e revoga a Lei 
Municipal nº 7.794/14: 

Art. 4ºOs incentivos previstos nesta Lei terão critérios regulamentados por 
lei específica e 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 
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Executivo, ou se cessar suas atividades transcorridos menos de 10 (dez) 
anos, contados do início de seu funcionamento; 
(grifo nosso) 
 

Pela leitura do dispositivo fica claro que a norma exige 10 anos de 
funcionamento/atividades da empresa, sob pena de cláusula de reversão. Logo, a 
redução pretendida na emenda afronta a norma pré-existente.  

 
Para a compatibilidade dos dispositivos legais, sugere-se a 

manutenção da redação original do PL. 
 

 
 
III. Diante do exposto, opina-se por inadequada a emenda ofertada, uma 
vez que o prazo colocado colide com o prazo determinado na Lei Municipal nº 7.933, 
de 10 de março de 2015. 
 

O IGAM permanece à disposição. 
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