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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
95/2020

OBJETO: PLL 39/2020 
EMENTA:
ORÇAMENTÁRIO. PROJETO DE LEI. INICIATIVA DE 
VEREADOR. INSTITUI O PLANO EMERGENCIAL DE APOIO 
AO PEQUENO EMPREENDEDOR. DISPÕE SOBRE 
SUBVENÇÕES ECONÓMICAS E NOVA HIPÓTESE DE 
ADIANTAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. VÍCIOS FORMAIS E 
MATERIAIS CONSTATADOS. RECOMENDAÇÃO DE 
INDICAÇÃO COM ANTEPROJETO DE LEI. ORIENTAÇÃO 
DESFAVORÁVEL

ECONÓMICO FINANCEIRO-E

Trata-se de pedido encaminhado pela servidora Viviane Muller Menezes 
Nunes a esta Procuradoria Legislativa, para que seja emitida orientação técnica, em seus aspectos 
constitucionais e legais, acerca do projeto de lei n9 39, de 31 de agosto de 2020, de autoria de 
vereador, que Institui o Plano Emergencial de Apoio ao Pequeno Empreendedor-PEMAPE, impactado 
durante o estado de calamidade pública no enfrentamento à pandemia COVID-19, dando continuidade 
pós-pandemia como forma de fomentar a economia.

Os motivos foram apresentados.

É o brevíssimo relato.

O projeto de lei autoriza o Poder Executivo a conceder auxílios económicos 
consistentes em auxílio-locação, vale-compra e antecipação de recebíveis de contratos administrativos 
a pequenos empreendedores, definidos como microempresas e empresas de pequeno porte, desde 
que em efetivo funcionamento por, no mínimo, um ano. Dispõe que o auxílio-locação consistirá em 
percentual equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor locatício, até o limite de R$ 500,00 
(quinhentos reais), pelo prazo de até 3 (três) meses. Refere que o vale-compra consistirá em auxílio 
mensal, até o limite mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo prazo de até 3 (três) meses. Prevê 
que a antecipação de recebíveis consistirá em adiantamento de valores decorrentes de contratos 
administrativos, até o limite mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo prazo de até 3 (três) meses. 
Alude que os beneficiários serão escolhidos por meio de chamamento público, conduzido por comissão 
mista. Arrola os documentos de habilitação. Esclarece que nenhum benefício poderá ser concedido a 
título gratuito, devendo os beneficiários continuar instalados no Município por, no mínimo, doze 
meses após cessado o auxílio, sob pena de restituição dos valores e juros de 1% (um por cento) ao mês 
proporcionalmente ao tempo que resta para completar o prazo estipulado. Menciona que deverá ser
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mantido o número de empregados durante o período de concessão do benefício e pelos 3 (três) meses 
posteriores, sob pena também de restituição dos valores. Aduz que o prazo para prestação de contas 
será de 30 (trinta) dias e que os benefícios não serão acumuláveis, sendo liberados de acordo com a 
disponibilidade orçamentária, de maneira a não comprometer as contas de gestão. Define, por fim, 
que a lei vigorará desde a sua publicação, perdurando durante todo estado de calamidade pública.

Preliminarmente.

A instituição de políticas económicas com reflexos orçamentário-financeiros 
é matéria cuja competência legislativa é concorrente entre União, estados e Distrito Federal, que pode 
ser estendida aos municípios através do chamado interesse local, desde que em harmonia com as 
normas dos demais entes (CF/1988, art. 24,1 e II c/c art. 30,1 e II)1.

Nunca é demais lembrar, porém, que, em regra, no âmbito da legislação 
concorrente, compete à União as normas gerais, e aos estados e Distrito Federal apenas a 
suplementação das mesmas (CF/1988, art. 24, §§ 19 a 49).

Nesse rumo, o regime de adiantamento é visto como exceção pelas normas 
financeiras nacionais, restrito a despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de 
aplicação, uma vez que acaba relegando para um segundo plano a fase da liquidação da despesa 
pública2, que, como se sabe, deve, em regra, preceder a fase de pagamento (Lei Federal n9 4.320/1964, 
art. 63).

Além do mais, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais 
de licitação e contratos, sendo que a Lei de Licitações e Contratos permite o regime de adiantamento 
apenas para a hipótese de pequenas compras de pronto pagamento (CF/1988, art. 22, XXVII c/c Lei 
Federal n9 8.666/1993, art. 60, parágrafo único).

Assim, falece aos municípios competência legislativa para instituírem 
hipóteses de adiantamento de despesas, como proposto no artigo 29, inciso III e no artigo 59, ambos 
do projeto de lei examinado, seja pela desarmonia com as normas financeiras nacionais, seja por 
usurpar a competência legislativa privativa da União sobre normas gerais de licitações e contratos.

Melhor sorte também não se verifica em relação à iniciativa legislativa, isso 
porque, em que pese ser pacífico, hodiernamente, a ausência de iniciativa reservada para as matérias 
de índole tributária, as subvenções económicas possuem natureza estritamente orçamentária, sendo, 
portanto, de iniciativa legislativa privativa do respective Chefe do Poder Executivo, sob pena, inclusive, 
de violação ao princípio constitucional da separação e harmonia entre os poderes, que se reveste de 
verdadeira cláusula pétrea (CF/1988, art. 29 c/c art. 61, II, "b", aplicados por simetria)._____________

1 Nesse sentido é a tese em repercussão geral do STF sobre o meio ambiente, matéria cuja competência legislativa também 
é concorrente entre os entes: "O Município é competente para legislar sobre meio ambiente com União e Estado, no limite 
de seu interesse local e desde que tal regramento seja e harmónico com a disciplina estabelecida pelos demais entes 
federados (art. 24, VI, c/c 30,1 e II, da CRFB). [RE 586.224, rei. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 8-5-2015, Tema 145.]".
2 É na liquidação da despesa pública que se verifica, por exemplo, a entrega do material ou a prestação efetiva do serviço.
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De mais a mats, as chamadas "leis autorizativas" são insuficientes para 
convalidar o vício de iniciativa, como, reiteradamente, vem decidindo o TJRS, a saber:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE ARROIO GRANDE. LEI 
MUNICIPALAUrOff/ZATTVA DISPONDO ACERCA DA INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS 
ACESSÍVEIS EM PRAÇAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE 
REDUZIDA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. 1. 
A Lei-Arroio Grande n9 2.781/14 padece de vício formal na medida em que o Poder 
Legislativo Municipal invadiu a seara de competência do Poder Executivo Municipal, pois 
afronta dispositivos constitucionais que alcançam ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa 
privativa para editar leis que disponham sobre as atribuições da administração municipal. 
2. Inconstitucionalidade declarada com efeitos ex tunc, uma vez que a legislação em comento 
colide frontatmente com a CE e CF-88, devendo ser retirada do ordenamento jurídico 
municipal. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 
UNÂNIME.{Ação Direta de Inconstitucionalidade, Ns 70062081419. Tribunal Pleno, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 01*12-2015)

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N2 2.774/14 DO MUNICÍPIO DE 
ARROIO GRANDE, DE INICIATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES. LEI AUTORIZATIVA À 
INSTITUIÇÃO OE ESTACIONAMENTO OBLÍQUO EM DETERMINADAS VIAS URBANAS. 
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE OO EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. É inconstitucional 
a Lei 2.774, de 28.08.14, do Município de Arroio Grande, que autoriza a instituição de 
estacionamento oblíquo em determinadas vias urbanas daquele município, porque padece de 
vício de origem. O simples fato de se tratar de Teí outorizotivo' não afasta o vício de 
Iniciativa. Estratégia de membros do Legislativo, para afastar o vício de iniciativa, visando 
angariar simpatia do eleitorado, mesmo sabendo não se tratar de matéria de sua 
competência. A referida lei, de iniciativa do Poder Legislativo, fere a harmonia e a 
independência entre os Poderes, porquanto dispõe sobre o sistema viário municipal, cuja 
competência é exclusiva e privativa do Chefe do Poder Executivo local. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME.(Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, N* 70061698494, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 15-12*2014). Assunto: 1. Lei. Inconstitucionalidade. Ação 
Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Municipal. Iniciativa privativa do chefe do Poder 
Executivo. Falta de iniciativa do prefeito. Efeitos. Instituição de estacionamento obliquo em 
avenidas e ruas da cidade. 3. Poderes do Estado. Principio da Independência e Harmonia. 
Violação caracterizada. 4. Matéria Administrativa. Competência para legislar sobre a matéria. 
5. Origem: Arroio Grande.. Referência legislativa: LM-2774 DE 2014 (ARROIO GRANDE) CE-8 
DE 1989 CE-60 INC-II LET-D DE 1989 CE-82 INC-II INC-III INC-Vil DE 1989 CE*149 INC-I INC-lt 
INC-IH DE 1989 CE-154 JNC-I JNC-M DE 1989 . Jurisprudência: ADI 70042600684 ADI 
70041355934 ADI 70013033865

O instrumento utilizado, por sua vez, está certo, já que não envolve matéria 
que demanda lei complementar, conforme artigo 28 da Lei Orgânica Municipal - LOM3.

3 (LOM): Art. 28. Serão objeto de lei complementar: 
l* Código de Obras;
II - Código de Posturas;
III • Código de loteamento;
IV - Código Tributário;
V - Plano Diretor de Desenvolvimento;
VI • Regime Jurídico dos Servidores Municipais;
VII - Sistema Municipal de Ensino;
VIII • Let instituidora da guarda municipal;
IX - demais leis que codifiquem ou sistematizem normas e princípios relacionados com determinada matéria.
§ 19 Os Projetos de Lei Complementar serão examinados pela Comissão de Justiça e Finanças da Câmara de Vereadores.
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No mais.

A Lei Federal ns 4.320, de 17 de março de 1964, que "Estatui Normas Gerais 
de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 
dos Municípios e do Distrito Federal", classifica as subvenções económicas, destinadas a empresas 
públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril, como transferências 
correntes, espécie, ao lado das despesas de custeio, da despesa corrente pública (art. 12, §§ 25 e 39).

A mesma norma conceitua, ainda, subvenções económicas como a 
cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas, de natureza autárquica ou não, 
expressamente incluídas nas despesas correntes do orçamento da União, do Estado, do Município 
ou do Distrito Federal, como as dotações destinadas a cobrir a diferença entre os preços de mercado 
e os preços de revenda de gêneros alimentícios ou outros matérias e como as dotações destinadas 
ao pagamento de bonificações a produtores de determinados gêneros em lei especial (art. 18), além 
de esclarecer que a lei de orçamento não consignará ajuda financeira, a qualquer título, a empresas 
de fins lucrativos, salvo quando se tratar de subvenções cuja concessão tenha sido expressamente 
autorizada em lei especial (art. 19).

Já a Lei Federal n9 101, de 4 de maio de 2000, que "Estabelece normas de 
finanças públicas da União voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal", adverte que a 
destinação de recursos, inclusive subvenções, para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de 
pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por específica, atender às 
condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus 
créditos adicionais (art. 26).

Vê-se, pois, da leitura dos referidos dispositivos, que a concessão de 
subvenções económicas a empresas de fins lucrativos exige: a) compatibilidade com as condições 
previstas na lei de diretrizes orçamentárias; b) previsão no orçamento ou em créditos adicionais e c) 
autorização em lei específica, requisitos estes não flexibilizados pela recente EC 106/2020, que, em 
nível federal, "institui regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento 
de calamidade pública nacional decorrente de pandemia", dispensando a União, por hora, do 
cumprimento dos limites legais quando da criação de ação governamental ou concessão ou ampliação 
de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, desde que não 
impliquem despesa permanente.

Por fim, a recente Lei Complementar n9 173, de 27 de maio de 2020, que 
"Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a 
Lei Complementar nS 101, de 4 de maio de 2000", impõe que a União entregue, na forma de auxílio 
financeiro, aos estados, Distrito Federal e municípios, em 4 (quatro) parcelas mensais e igual, no 
exercício de 2020, o valor de R$ 60.000.000.000,00 (sessenta bilhões de reais) para aplicação pelos 
Poderes Executivos locais em ações de enfrentamento à Covid-19 e para mitigação de seus efeitos 
financeiros, dando-se preferência às microempresas e empresas de pequeno porte (art. 59), o que vai 
ao encontro do objetivo da presente proposição de (ei.

§ 2? As emendas de iniciativa popular deverão ser apresentadas no prazo de quinze dias, a partir da publicação dos projetos.
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POR TAIS RAZÕES, opina-se pela inviabilidade técnico-jurídica do PLL n- 
39/2020, sem prejuízo de a matéria ser objeto de indicação ao Poder Executivo, acompanhada de 
anteprojeto de lei.

É a fundamentação.
É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho, 04 de setembro de 2020.

Luís Fernanao Bourscheid 
Procurador d^HOder Legislativo 

MatrícyB 50020 
OAB/Ra93.542
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