
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi
PALACI0  DA  LIBERDADE

SECRETARIA  DE  ASSUNTOS  JURf DICOS

Referente..  PLE  n°  010/2022

Autoria do  projeto:  Prefeito  Municipal lzaias Jos6 de Santana

Assunto  dc>  proj.eto:  Disp6e sobre  as diretrizes  para  a  elabora¢ao  e  execu€ao  da  lei  orcamentaria  para  o

exercfcio de 2023 e da outras  providencias

PARECER N° 70.1 /2022/SAJ/WTBM

Ementa:  Projeto  de  Lei  Orcament5ria.   Fundamentos

na   CF,   na   LC   101/2000,   na   Lei   Federal   4320/64   e

outras.  Possibilidade.

I.        DORELAT6RIO

1.        Trata-se   de   Projeto   de   Lei   de   autoria   do   Excelentissimo

Senhor  Prefeito  do  Municipio  de Jacarei,  IZAiAS JOSE  DE  SANTANA,  que  disp6e  sobre

as diretrizes para a elaboracao e execucao da lei orcamentaria  para  o ano de 2023 e da

outras providencias.

2.        A  propositura  estajustificada  nas disposi¢6es  constantes  no

artigo   165,   §  2°  da  Constituicao   Federal   de   1988,   combinado  com  a   Lei   Federal   n°

4.320,  de  17  de  mar¢o  de  1964  e  com  a  Lei  Complementar  101,  de  04  de  maio  de

2000,     e    acompanham     o     projeto     os     anexos     com     Descri€ao     de     Programas

Governamentais     e     Metas     constando    os     respectivos    objetivos    e    justificativas,

apresentando a estimativa de receita e a fixa€ao de despesas.

3.        Consta  da  mensagem  que o  planejamento or€amentario de

Jacare(    visa    o    desenvolvimento    social,    econ6mico,    urbano    e    ambiental,    com

observancia  dos  anseios  da   popula¢ao  aferidos  em  eventos  com   a   participac5o  da

sociedade, atendendo o principio da gestao democratica d
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4.       Tamb6m  constou  que a  elabora€ao  do  projeto  se  deu  com

base em urn cenario econ6mico cujo futuro 6 preocupante.

5.        0    Projeto    das    Diretrizes    inclui    as    despesas    e    receitas

estimadas para a Administra€ao  Direta e lndireta.

11.       DA FUNDAMENTACAO

1.        0   Principio   da   Simetria   estipula   que   existe   uma   relacao

sim6trica  entre  as  normas juridicas  da  Constitui€ao  Federal  e  as  regras  estabelecidas

nas  Constituic6es  Estaduais,  e  mesmo  Municipais,  o  que  equivale  dizer que,  ainda  que

os  entes  federativos  tenham   capacidade   de  auto-organizacao,   existem   parametros

estabelecidos na Constitui€ao Federal que devem ser obrigatoriamente obedecidos.

2.        Uma dessas normas de obediencia obrigat6ria 6 a que rege,

pelo Chefe  do  Executivo,  a  estipulacao  das chamadas  diretrizes or€amentarias,  prevista

na Constitui¢5o  Federal:

Art.  165 - Leis de iniciat;va do Poder Executivo esfabelecer5o:

/..,

1[ - as diretrizes orFament6rias,.

/../

§ 2o   - A lei de diretrizes orcament6rias compreender6 as  me{as e prioridades

da  administra[ao  pdblica  federal,   incluindo  as  despesas  de  capital  para  o

exercicio  financeiro  subsequente,  orientar6  a  elaborac5o  da  /ei  or€amentaria

anual,  dispor6  sabre  as  alterac6es  na  legisla{5o  tribut6ria  e  estabelecer6  a

po/itica de aplicac5o das ag€ncias financeiras oficiais de fomento.

3.        Nesta   mesma   esteira,   a    Lei   Organica   do   Municipio   de

Jacarei,  em  seu  artigo  134,  disp6e  que  a  elabora€ao,  a  tramita€ao  e  a  execu€ao  do

Orcamento Anual, se clara como transcrito abaixo:
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Art.  134 -A  elabora€ao,  a  tramita[5o  legislativa  e  a  execu€ao  do  Or€amento

Anual,  do  Piano  Plurianual  e  da  Lei  de  Diretrizes  Orcament6rias  do  Municipio

obedecerdo   as   disposi€6es   estabelecidas   na   Constituicao   Federal,   na   Lei

Complementar   que   define   normas   de   finan€as   pdblicas   voltadas   para   a

responsabilidade  na  gestao  fiscal,   nos  preceitos  desta   Lei  Org§nica   e  nas

demais normas de Direito Financeiro.

4.        A   Lei   Federal   4320/64,   por  seu   turno,   tra€a   os  aspectos

t6cnicos  a  serem  obedecidos  pelo  Administrador  Pdblico  no  que  tange  a  elabora€5o

do   or¢amento,   o   que   deve   ser   considerado   para   efeito   de   compatibiliza€ao   da

proposta  de diretrizes orcamentarias por si estabelecidas a  pr6pria  pe€a  de or¢amento

a    ser   elaborada    posteriormente,   ja    que   o    referido    instrumento    normativo   n5o

estabelece nenhuma regra especifica sobre as diretrizes orcamentarias.

5.        Por    outro    lado,    a    Lei    Complementar    101/00    (Lei    de

Responsabilidade  Fiscal),  que  versa  especificamente  sobre  as  regras  afeta  a  finan€as

pdblicas  com  vista  a  garantia  do  equil{brio  fiscal,  prescreve  uma  s6rie  de  exigencias  a

serem  cumpridas  pelo  administrador  ao  elaborar  a  Lei  de  Diretrizes  Or€amentarias,  a

saber:

Art. 4° A lei de diretrizes orcament6rias atender6 o disposto no § 2C' do artigo

165 da Constituicao e:

I ~ dispor6 tamb6m sabre:

a) equilibrio entre receitas e despesas;

b)  crit6rios  e  forma  de  /imitacao  de  empenho,  a  ser  efetivada  nas  hip6teses

previstas na alinea  b do  inciso 11 deste artigo,  no artigo 9° e no inciso H do §  1°

do ar{igo 31;

c)  (VETADO)

dj ryETADoj

e)  normas  relativas  ao  controle  de  custos  e  a  avaliac5o  dos  resultados  dos

programas financiados com recursos dos orcamentof;
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f)  demais  condi€6es  e  exigencias  para transferencias  de  recursos a  entidades

pdblicas e privadas;

11 -  rvETADO)

Ill - rvETADO)

§  1°  [ntegrar6  a  projeto  de  lei  de  diretrizes  orcament6rias,  Anexo  de  Metas

Fiscais,   em  que  seri5o  estabelecidas   metas  anuais,   em  valorE.s  correntes   e

constanl:es, relativas a receitas, despesas, resultado nominal e

prim6rio  e  montante  da  divida  pdblica,  para  a  exercicio  a  que  se  referirem  e

para os dois seguintes.

§_2?_ a Anexo conter6, ainda:

I - avaliac5o do cumi2_r_im_e_n_to das roetas relativas ao ano anterior;

IJ - demonstrativo das metas anuais, instruido com mem6ria e metodologia de

c6lcu/a  que  justifiquem  os  resultados  pretendidos,  comparando-as  ccim  as

fixadas nos tr6s exercicios anteriores, e evidenciando a consistencia de/as com

as premissas e os odyetivos da politica econ6mica nacional;

JIT   -   evolu¢ao   do   pa{rim6nio   li'quido,   {amb6m   nos   ii/timos   tr6s  exercicios,

destacando  a origem  e  a  aplica€5o dos  recursos  obtidos  com  a  aliena€ao de

ativos;

IV - avaliac5o da situa€5o financeira e atuarial:

a) dos regimes geral de previd6ncia social e pr6prio dos servidores  pdblicos e

do Fundo de Amparo ao Trabalhador;

b) dos demais fundos pdblicos e programas estatais de natureza atuarial;

V  -  demonstrativo  da  estimativa  e  compensac5o  da  renijncia  de  receita  e  da

margem de expans5o das despesas obrigat6rias de car6ter continuado.

§  3°  A  lei  de  diretrizes  orcament6rias  ccinter6  Anexo  de  Riscos  Fiscais,  onde

serao  avaliados os  passivos contingentes e outros  riscos capazes de afetar as

conies   pdblicas,   informando   as   providencias   a   serem   tomadas,   caso   se

concretizem.

Art.  9°  Se  verificado,  ao  final  de  urn  bimestre,  que  a  realizacao  da  receita

poder6  n5o  comportar  a  cumprimento  das  metas
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nomina/  estabe/ecidas  no  Anexo  de  Metas  Fiscais,  os  Poderes  e  a  Minist6rio

Pdblico  promoverao,  par ato  pr6prio  e  nos  montantes  necess6rios,  nos trinta

dias   subsequentes,    limitacao   de   empenho   e    movimentacao    financeira,

segundo os crit6rios fixados pela lei de diretrizes or€amentarias.

6.        Embora   exista   divergencia   entre   o   Ato   das   Disposic6es

Constitucionais Transit6rias (ADCT) e a  Constitui€ao do  Estado de  Sao  Paulo quanto ao

prazo  para  apresenta€ao de  lei  de  diretrizes  or¢amentarias, temos adotado  em Jacaref

o  estabelecido  nesta  dltima,  que  estipula  o  dia  30  de  abril  como  data  final  para  envio

do  projeto  (art.134,  §9°,  2,  da  Carta  Bandeirante).  Assim,  a  propositura,  feita  em

29/04/2022, 6 tempestiva.

7.       0    Poder    Legislativo    devera    assegurar   a    participa€ao

popular   no   processo,   com   realiza€ao   do   ntlmero   necessario   de   audi6ncias

pdblicas,  nos  termos  do  preconizado  no  artigo  48,  §1°,I,  da  Lei  de  Responsabilidade

Fiscal  (LRF).

8.       A   LRF   ainda   preconiza   que   a   /e;.  ofifamenfa'/7a   €   a5  c/e

cr6ditos adicionais s6  incluir5o  novos projetos ap6s adequadamente atendidos  os em

andamento  e  contempladas  as  despesas  de  conserva€5o  do  patrim6nio  pdblico (art.

45).   Nao ha  noticia  do envio do  relat6rio com a  informa€6es sabre os projetos

em  andamento,  como  disposto  no  paragrafo  Linico  desse  mesmo  artigoT,  sendo  esta

uma questao a ser enfrentada pelo Parlamentares.

9.        Assim, temos que se trata  de  projeto de Lei  de fundamental

importancia   para   o   Munic{pio,   pois   visa   tracar   as   diretrizes   do   Or€amento   a   ser

elaborado    para    o    exercfcio    de    2023,    e    nele    est5o    delineadas    as    prioridades

Art.  45 0bservado a  disposto  no §  52  do art.  52,  a  lei orcament5ria e  as  de  cr6ditos adicionais s6  incluir5o

novas pkyetos ap6s adequadamente atendidos os ern andamento e contempladas as despesas de conservac5o do

patrim6nio pijblico, nos termcis em que dispuser a lei de dirctrizes orcament±rias.
Pardgrafo Gnico. a Poder Executivo de cada ente er.caminhard ale Legislative, ate a date do envio do

projeto  de  lei  de  dirctrizes  oxpament6rias,  relat6rio  com  as  ilrferrrmc6es  necess6rias  3o  cumprimento  do
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administrativas  eleitas  pelo   Prefeito  Municipal,   bern  como  o  ajuste  entre   receitas  e

despesas   capaz  de  garantir  o  equilibrio  fiscal   exigido   pela   Lei   de   Responsabilidade

Fiscal.

in.     DAcoNCLusAo

1.        Salientando  que  nao  cumpre  a  esta  secretaria  de  Assuntos

Junidicos  a  manifesta€ao  sobre  o  m6rito  da  proposta,  julgamos  que  a  mesma  nao

apresenta  impedimento  para tramitacao,  motivo  pelo qual  entendemos que o prpjeto

esta aEIto a ser apreciado pelos Nobres Vereadores.

2.        A   propositura   devera  ser  submetida   as   Comiss6es   de  a)

Constituicao e Justica; e b)  Finen€as e Orcamento.

3.       A   tramitacao   do    projeto   em   comento   devera   ser   em

consonancia  com  o  disp6e  os  artigos   119  e   125   do   Regimento  lnterno  da  Camara

Municipal de Jacarei, que determina que os Proj.etos de Natureza Orcamentaria devem

ser submetidos a 2 (dois) tumos de votacao, onde o segundo tumo ocorrera ne sessao

ordinaria    subsequente    aquela    em    que    foi    aprovada    em    primeira    discussao.   A

deliberagao sera tomada  por maioria simples.

4.        Este 6 o  parecer,  opinativo e  naovinoulante.
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