
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf
PALACI0  DA  LIBERI)ADE

SECRETARIA DE  ASSUNTOS JURiDICOS
Camara Mumclpal

de Jacarei

Referente:  PLE  n° 023/20221  -Projeto de Lei  do Executivo

Emenda  no o|

Autoria do  projeto:  Prefeito  Municipal lzaias Jose de Santana

Autoria de  Emenda: Vereador Paulinho dos Condutores

Assunto do  projeto:  Estima a  receita e fixa a despesa do  Municfpio de Jacarei para a exercfcio de 2023.

PARECER N° 197.1 /2022/SAJ/WTBM

Ementa:  Projeto  de  Lei  Municipal.  Lei  Or€amentaria.

Exercicio   2023.   Emenda   n°   01.   Vota¢ao   em   dois

turnos.  Possibilidade.

I.        DORELAT6RIO

1.        Trata-se   de   Projeto   de   Lei,   de   autoria   do   Sr.    Prefeito

Municipal,  pelo  qual  se  busca  estimar  a  receita  e  a  despesa  do  Municfpio  de  Jacarei

para o exercicio de 2023.

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

artigo  165  da  Constitui¢ao  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. A  Lei de

Diretrizes Or€amentarias vigente para o exercfcio 2023 6 a  Lei  Municipal  n° 6483/2022.

3.       0    Proj.eto    compreende   os   orcamentos   das    receitas   e

despesas   estimadas   para   a  Administracao   Direta   e  Indireta,   bern  como   do   Poder

Legislativo   Municipal,   e   o   autor   alegou   que   o   projeto   leva

recupera€ao da economia para o pr6ximo ano.
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4.       Ap6s  a  apresenta€ao  do  projeto,  o  Sr.  Vereador  Paulinho

dos Condutores,  Presidente desta  Camara  Municipal,  protocolou a  Emenda  n° 01,  com

fim de corrigir indices de metas que constam  na  propositura original.

11.       DA FUNDAMENTACAO

1.        0   Principio   da   Simetria   estipula   que   existe   uma   rela¢ao

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-organiza€ao,   existem   pafametros

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

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

pelo  Chefe  do  Executivo,  a  estipula¢ao  do  orcamento  anual,  e  que  esta  prevista  na

Constitui€ao Federal em seu artigo  165:

Art.  165 -Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerao:

ER
HI -os or€amentos anuais.
/..,

§  5° A lei or€ament6ria anual compreender6:

I -  a  orcamento  fiscal  referente  aos  Poderes da  Uniao,  seus  fundos,  6rg5os  e
entidades da  administracao direta e  indireta,  inclusive funda€6es  instituidas  e
mantidas pelo Poder Pdblico;

IJ  -  a  orcamento  de  investimento  das  empresas  em  que  a  Uniao,  direta  ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

Ill  -  a  or€amento  da  seguridade  social,  abrangendo  todas  as  entidades  e
6rgaos  a  ela  vinculados,  da  administracao  direta  ou  indireta,  bern  coma  os
fundos e funda€6es ins{ituidos e mantidos pelo Poder Pdblico.

3.       A  Lei  Federal  4320/64  traca  os  aspectos  t6cnicos  a  serem

obedecidos  pelo  Admjnistrador  Pdblico  no  que  tange  a  elaboracao  do  orcamento,  o
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que deve ser considerado  para  efeito de compatibiliza€ao das diretrizes or¢amentarias

ja estabelecidas em  lei  anterior.

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

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

pdblicas  com  vista  a  garantia  do  equilibrio  fiscal,  prescreve  uma  s6rie  de  exigencias  a

serem  cumpridas pelo administrador ao elaborar a lei or¢amentaria anual.

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

Jacarei disp6e sobre a elabora€ao, a tramitac5o e a execu€ao do Or€amento Anual:

Art.  134 -A  elaboracao,  a  tramitac5o  legislativa  e  a  execuc5o  do  Orcamento

Anual,  do  Plano  Plurianual e da  Lei de  Diretrizes Or€ament6rias do  Municipio

obedecer5o   i]s   disposi€6es   estabelecidas   na   Cons{ituicao   Federal,   na   Lei

Complementar   que   define   normas   de   financas   pdblicas  voltadas   para   a

re5ponsabilidade  na  gesteo  fiscal,   nos  preceitos  desta   Lei  Organica  e   nas

demais normas de Direito  Financeiro

6.        O  projeto  de  lei  or¢amentaria  segue,  no  geral,  as  regras  do

processo  legislativo,  observadas as  especificidades contidas entre  os artigos  134  a  146

da  Lei  Organica  Municipal.

7.        Anotamos    que    o    Poder    Legislativo    nao    pode    incluir

emendas  que  resultem  em  "aumento  da  despesa  global  ou  de  cada  6rgao,  fundo,

projeto   ou   programa   ou   que   vise   a   modificar-lhe   o   montante,   a   natureza   ou   o

objetivo" (art. 94,  §4°,  LOM).

8.        As  chamadas  "emendas  impositivas",  por  sua  vez,  dever5o

obedecer aos ditames do artigo  135 da  LOM.
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9.        Cabe ressaltarque a propositura foi encaminhada dentro do

prazo  previsto  no  artigo  1°  do  Titulo  que  trata  das  Disposi€6es  Transit6rias  na  LOM,

vez  que  ate  a  presente  data  o  Congresso  Nacional  nao  editou  a  lei  complementar

federal  regulamentando o assunto:

Artigo  10 -Ate a entrada em vigor da lei complementar federal,  a profeto do

piano  plurianual e o prdyeto de lei orcament6ria  anual,  ser5o encaminhados a

Camara  ate  03  (tres)  meses  antes  do  encerramento  do  exercicio financeiro  e

devolvidos para sanc5o at6 a encerramento da sessao legis/ativa.

in - DA EMENDA No oi

1.        Segundo  disp6e  o  Regimento  lnterno  da  camara  Municipal

de Jacarei,  Emenda  6 a  proposi€ao  apresentada  coma  acess6ria  de  urn  projeto  de  lei,

de decreto  legislativo,  de resolu¢ao,  de  lei complementar ou  de emenda a  Lei  Organica

(Resolu€ao 642/2005, artigo  105).

2.        A  Emenda  N°  01  visa  somente  corrigirvalores  lan€ados  de

forma   equivocada,   sem  onerar  ou   modificar  as  condi€6es  juridicas  da   propositura

original.

IV - CONCLUSAO

i.        Salientando  que  nao  cumpre  a  esta  secretaria  de  Assuntos

Juridicos  a   manifesta¢ao  sobre  o   m6rito  da   proposta,  julgamos  que  a  mesma  nao

apresenta qualquer impedimento para tramita€ao no que tange a  iniciativa e requisitos

juridicos,  motivo  pelo  qual  entendemos que tanto o  Projeto

pelos Nobres Vereadores.
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2.       As proposituras deverao ser submetidas as comiss6es de a)

Constitui€ao e Justi€a; e b)  Finan€as e Or€amento.

3.       Considerando  que  a  mat6ria  trata  de  orcamento,  o  projeto

de   lei   deve  ser  apreciado  em   2   (dois)  turnos  de  vota¢ao,   onde  o  segundo  turno

ocorrera  na  sessao  ordinaria  subsequente  aquela  em  que  foi  aprovada  em  primeira

discussao,  isso  com  base  no  artigo  125,Ill e  §4°,  do  Regimento Interno  desta  Casa  de

Leis (Resoluc5o 642/2005).

4.        Este 6 o parecer,  opinativo e naovinculante.

5.       Ao setorde proposituras, para  prosseguimento.
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