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Porto Alegre, 3 de janeiro de 2020. 
 
 
 

Orientação Técnica IGAM no 63.180/2019. 
 
 

 
I.  A Câmara Municipal de Carazinho solicita análise do Projeto de Lei nº 
093, de 10 de dezembro de 2019, de iniciativa do Poder Executivo, que tem por 
ementa: “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. ” 
 
 
 
II. Preliminarmente, salienta-se que a matéria está inserida nas 
competências legislativas conferidas ao município, conforme dispõe o art. 30, inciso I, 
da Constituição Federal1, no que tange à sua autonomia para dispor sobre matérias de 
interesse local. Ademais, o objeto do projeto de lei, sob exame, tem amparo no art. 
174 da Constituição da República: 
 

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o 
Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e 
planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo 
para o setor privado.  
(Grifo nosso) 

 

A partir deste contexto normativo supracitado, vê-se o fundamento 
jurídico da proposição, sendo pertinente a iniciativa pelo Poder Executivo para regrar 
o procedimento e as diferentes formas de incentivar a economia local. Igualmente, 
encontra-se guarida a iniciativa do PL, especificadamente no art. 29, inciso IV da Lei 
Orgânica do Município de Carazinho2.  

 
Da mesma forma, a viabilidade da proposição, passa pela verificação da 

                                           

1 Art. 30. Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

2 Art. 29. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre: [...] IV - matéria orçamentária e 
tributária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prêmios ou subvenções. 
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compatibilidade de seu texto com a Lei Municipal n° 7.933, de 10 de março de 20153 
que regula a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do 
município de Carazinho, bem como, disciplina o programa de desenvolvimento 
econômico e social, especialmente o incentivo previsto no art. 3º, I e III da 
mencionada norma. Vejamos: 

 
Art. 3º Para fins de instalação, relocação ou ampliação de empresas, 
considerando a função social e expressão econômica do empreendimento, os 
incentivos poderão consistir em:  
I - venda subsidiada, concessão de uso, doação com encargos de imóveis 
para a instalação ou ampliação; 
[...] 
X - outros, na forma de lei específica. 
(Grifo nosso) 

 
De pronto, se constata que o objeto da presente proposição, coaduna 

com os termos da Lei Municipal nº 7.933, de 10 de março de 2015, supratranscrita. 
 

 Ainda, nada obsta concessão de incentivos, entretanto, em todas as 
hipóteses, a efetivação deverá ser antecedida de lei autorizativa específica, para a 
concessão de incentivos econômicos ou fiscais, os quais deverão atrelar-se ao efetivo 
interesse público, cuja garantia se sustenta a partir das contrapartidas exigidas pelo 
Poder Público. 
 
 Como já referido, nada impede que a Administração Pública, dentro de 
seu poder discricionário, conceda este incentivo econômico. Contudo, o ato necessita 
observar alguns critérios dispostos na Constituição Federal e LRF, dentre os quais: o 
regramento geral através de lei específica sobre a sua aplicação; a previsão 
orçamentária na LDO e LOA; e a elaboração da estimativa de impacto orçamentário 
financeiro, quando for o caso. 
 
 Assim, a regularidade de sua implementação está condicionada a 
observância dos requisitos expostos no art. 1º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece:  
 

Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II 
do Título VI da Constituição.  
§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 

                                           

3 Disponível em: 
https://carazinho.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=7360&cdDiploma=20157933&NroLei=7.933&
Word=&Word2=>  Acesso 30 de dez. de 2019.  
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transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de 
afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de 
resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no 
que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da 
seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de 
crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e 
inscrição em Restos a Pagar. 
 

Dessa forma, na situação concreta os objetivos pretendidos são 
considerados renúncia de receita, todavia, ao contrário da maioria das espécies, que 
reduz a receita, o subsídio é dado pela via da despesa. Por ser renúncia de receita pela 
via de despesa, dispensa as medidas de compensação e o impacto orçamentário e 
financeiro, desde que esteja previsto nas peças orçamentárias. Situação a ser 
verificada junto ao Poder Executivo, a fim de que seja, ou não, exigida a elaboração do 
impacto e a apresentação das medidas de compensação. 
 

 Ainda, ao abarcar sobre benefício econômico, cabe analisar o disposto 
ao art. 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal4, a necessidade que o mesmo atenda as 
exigências estabelecidas na LDO, quanto a concessão de auxílios e subvenções 
econômicas.  
 

 Cabe a ressalva, que tanto a Câmara como o controle interno têm o 
dever de acompanhar e fiscalizar as renúncias de receita e subvenções econômicas, no 
sentido de aferir se, de fato, as promessas feitas de acréscimos de arrecadação e 
empregos se efetivam, nos termos do que prevê a Constituição Federal, art. 705.  
 
  Por fim, insta salientar, o art. 89, incisos I e III da Lei Orgânica Municipal: 
 

Art. 89. Na execução orçamentária é vedado: 
I - o início de programas ou projetos não incluídos nas respectivas leis 
anuais; 
(Grifo nosso) 

 
  Noutro giro, é de suma importância esclarecer que, em ano de eleições 
algumas condutas de agentes públicos, servidores ou não, são proibidas, a fim de 

                                           

4  Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits 
de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes 
orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. 

5 Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da 
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e 
renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle 
interno de cada Poder. 
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proteger o equilíbrio da disputa junto ao pleito, isto é, o bem jurídico a ser tutelado 
pelas vedações, é o equilíbrio da disputa, e não as eleições, como um todo.  
  
 E, diante de um incentivo (benefício), é fundamental que a 
administração pública, por seus gestores, apure se o resultado terá potencial para 
interferir no resultado da eleição, pois, se a motivação do ato a ser implementado não 
se relacionar com o pleito, mas justificar-se por medidas de natureza administrativa, 
operacional, funcional ou fiscal, dentro de um contexto de planejamento 
governamental, amparado no interesse público, sem caráter episódico ou eventual, 
mas alicerçado nos princípios da gestão pública, especialmente o da eficiência (CF, art. 
37), não se cogita de proibição.  

 
É o que ordena o art. 73, §10, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de 

setembro de 1997, que proíbe a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios 
por parte da Administração Pública no ano eleitoral: 
 

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes 
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos 
nos pleitos eleitorais:  
[...] 
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita 
de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto 
nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas 
sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício 
anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o 
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. (Incluído 
pela Lei nº 11.300, de 2006). 
 

A vedação prevista na norma, portanto, perdura durante todo o ano da 
eleição e é dirigida a Administração Pública, sendo vedada a distribuição gratuita de 
bens, valores ou benefício.  
 

O Tribunal Regional Eleitoral do RS adota o posicionamento sobre a 
matéria na resposta dada à Consulta 42008: “a vedação prevista no dispositivo em tela 
[art. 73, § 10, da Lei no 9.504/1997] não incide sobre programas de desenvolvimento 
econômico, exceto se a ação administrativa servir de pretexto para a promoção de 
candidato, partido ou coligação” (grifou-se). Neste mesmo sentido a decisão do 
Recurso Eleitoral nº 45.462: 
 

2. Em ano eleitoral, é proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou 
benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de 
calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais 
autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. No 
caso, instituído por lei o Programa Municipal de Desenvolvimento 
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Econômico e Social para a concessão de benefícios a empresas locais, 
mediante valores e imóveis. Todavia, os encargos exigidos pela 
Administração Pública para a concessão dos incentivos retira o caráter 
gratuito dos benefícios concedidos. Política de desenvolvimento econômico 
que já era adotada, inclusive em anos não eleitorais. Não configurada a 
conduta vedada prevista no art. 73, § 10, da Lei n. 9.504/97, tampouco 
ocorrência de abuso de poder. (RE - Recurso Eleitoral n 45462 - 
Soledade/RS) (Grifou-se) 

 

Assim, cabe a ressalva quanto ao ano eleitoral, uma vez que o art. 73, 
§10, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, proíbe a distribuição gratuita 
de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, ainda que possível 
a concessão de incentivos, se aplica a norma no caso de inexistência de contrapartida 
do beneficiário. No entanto, vislumbra-se no projeto de lei sob análise que será 
estabelecida contrapartida do interessado. 

 

 
 
III.  Diante do exposto, conclui-se que a viabilidade do Projeto de Lei nº 
093, de 10 de dezembro de 2019, de iniciativa do Poder Executivo, passa pela 
comprovação do atendimento aos requisitos contidos na Lei Complementar nº 101, de 
2000, da Lei Orgânica Municipal, assim como, aos requisitos da Lei Municipal n° 7.933, 
de 10 de março de 2015 que regula a política de incentivo ao desenvolvimento 
econômico e social do município de Carazinho e disciplina o programa de 
desenvolvimento econômico e social. 
   
 
  O IGAM permanece à disposição. 
 
 

 

MARGERE ROSA DE OLIVEIRA                                                     
OAB/RS 25.006                                                                              
Consultora do IGAM 
 
 
 
Diego Fröhlich Benites 
Assistente Jurídico do IGAM 


