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2° COMI.
Finangas,

0 PERMANENTE
‘ontas, Constituigao, Justiga e Redagiio

Projeto de Lei de Autoria: Poder Executivo Municipal

EMENTA: “DISPOE SOBRE O ORGAMENTO ANUAL,
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE
SANTAREM PARA O EXERCICIO DE 2023.”

1, RELATORIO

Vem a esta 2" Comissio Permanente de Finangas, Contas, Constituigio, Justiga
Redagao, através da Mesa Diretora, para andlise e emissio de parecer acerca de sua
legalidade, 0 Projeto de Lei/Processo n. 2597/2022 de autoria do Poder Executivo
Municipal, que estimaa receita e fixa a despesa do Municipio de Santarém, Estado do Paré,
para o exercicio financeiro de 2023, e dé outras providéncias.

Em sua justificativa, em sintese, o Gestor esclarece que a propositura emtela foi claborada em
consonineia com a legislagao pertinente e objetivando tanto a realizagio de novos
investimentos quanto a continuidade das agdes necessdrias a0 desenvolvimento do ente
municipal, considerando, outrossim, a realidade fética local, alm da inclusio de outros
mecanismos legais.

Eo sucinto relatorio.

2, PARECER DO RELATOR

2.1- Orgamento Pablico € o instrumento para gesto das finangas estatais pelo qual 0 Governo
elabora sua programaedo de trabalho para determinado periodo, com os planos da gestdio do
ente federativo. As Leis Orgamentrias, por sua vez, so 0 mecanismode definigiio prévia das
receitas e despesas piblicas, e servem de garantia ao emprego correto do dinheiro arreeadado
pelo ente estatal, de modoa assegurar a fiscalizagéo das finangas piiblicas

2.2- Assim, a atual Constituigao Federal consolidou a visio de que o horizonte do
planejamento deve compreendera elaboragtio de um Plano Plurianual (PPA) c, a cada ano,
uma Lei de Diretrizes Orgamentdrias (LDO), que por sua vez deve preceder a elaboracao da
Lei Orgamentéria Anual (LOA)

2.3- Infere-se, portanto, que Lei Orgamentiria tem por finalidade a coneretizagio
objetivos e metas estabelecidos no PPA e, por compatibilidade, na LDO, devendo ests

consonineia coma legislagdo patria, notadamente com a Constitui
Federal n° 4.320/1964, a Lei Organica Municipal (LOM), 0 Regimento Interno da Ci
Municipal de Santarém (RI/CMS) e, também, com a Lei Complementar n° 101/2000
ResponsabilidadeFiscal (LRF).

ei de

2.4- A claboragio da LOA também deve obedecer ao disposto no art. 165 da Carta
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Republicana!, art. 5° da LRF? ¢ art. 88, § 3°, da LOM? Em sintese, pode-se dizer que a
propositura deve ser composta pelo orgamentofiscal dos dérgaos ¢ entidades municipais da
administrago direta ¢ indireta, incluindo fundagGes instituidas pelo Municipio, bem como do
orgamento de investimentos ¢ de seguridade social, sendo acompanhado, outrossim, de
demonstrativo de receitas ¢ despesas oriundas de anistias, subsidios, isengdes, remissdes
beneficios de natureza crediticia, financeira ¢ tributdria. Pode ainda conter autorizagao para
abertura de créditos suplementares ¢ contratagdo de operagdes de crédito, ainda que por
antecipagaio de receita, na formade reserva de contingénci:

2.5- Destaque-se também as vedagdes descritas no art. 89, incisos I a V da LOM’, bem como
a dispositivos estranhos A previso da reccita e fixago da despesa, com excegdo de

4 CONSTITUIGAO FEDERAL
‘re. 165, Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecer
110s orgamentos anus:
§.52A lei orgameneéria anual compreenderds
1-0 orgamento fiscal referente aos Poderes da Unio, seus fndes,drgdos eentidades da adiministragdo direta e idlreta
Inclusive fundagées insteuidas e mantdas pelo Poder Pico
11-0 orgamento de investimento das empresas em que a Unido, direta ow indiretamente, detenha a maioria do capital
social cam dirito a voto;
111-0 orgamento da seguridade social, abrangendo todasas entidades e 6rgdos a ela vinculades, da administragdodireta
ow indiretabem como os fandos endagdes insttuidose mantidos pelo Poder Pblico,
§ 68 0 projeto de lei orgamentéria serd acompanhado de demonstrativo regionalizado do efelto, sobre as receitas ¢
despesas, decorrente de isengdes, anistias, remissées, subsidise beneficios de natureza fnanceira, tributdria e crediicia.
$87 A lei argamentéria anual nao conteré dispostivo estranho a previsdo da receita ed fiagto da despesa, no se
incluindo na proibigdo a autorizagéo para abertura de créitos suplementares e contratarao de operasées de crédito,
ainda que por antecipagdode receita, nos termas da let

2 LBI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
‘Art. 54.0 projeto de lei orgamentéria anual, elaborado de forma compativel com 0 plano plurianuat, coma tet de
dtiretrizesorgamentdrias e com as normas desta Lei Complementar:
1 conterd, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programagdo dos orgamentos com os objeivos e metas
constantes do documenta de que trata 0 § 1° do art. 4;1 serd acompanhado do documento a que se refere o § 6 do art. 165 da Constitusio, bem como das medidas de
compensagéo a rentncias de receitae ao aumento de despesus obrigatérins de carter continuado:
III conteré reserva de contingéncia, cwja forma de utilzayio e montante, defnido com base na receita corrente liquid,
sera estabelecidos na lidediretrizes orgamentérias, destinada aor
)atendimento de passivoscontingentes¢ outras rscase eventos fiscats mprevistos.

$1° Todas as despesasrelativas ¢divida pibica, mobilidria ou contratual, eas reccitas que as atenderdo, constardo da
Tei orgamentéria anual
$22 Orefnanciamento da dividapiiblica constard separadamente na lel orgamentéria ¢ nas de crédito adiconal
$3°A atualizaséo monetéria do principal da divida mobiléria refinanciada néo poder superar a variasdo indice de
pregos prevsto na lide diretrizes orgamentariasou emlegistao especfica
$42 vedado consignar na lei orgamentéria erédito com finalidade impreciseou com dotagdosimitad
$ 5A lel orgamentiria ndo consignard dotagto para investimento com durasao superiora um exerccio financeiro que
no estaia prevsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusto, conforme disposto no § 1# do art 167 da
Constieugdo.

§ 6° Integrardo as despesasda Unido, ¢ sero Incluidas na lei argamentéria, as do Banco Central do Brasil relativas a
pessoal e encargas sociais, custeioadiminisrativo, inclusive os destinados a benefcis e asssténcia aos servidores,¢ a
investimentos.

2 LB ORGANICA MUNICIPAL
Are, 88, 0 sistema de Planejamento Municipal includ as eis de iniciativa do Poder executiv, cujas meios de execusto,
sero consustanciados em:
$3" A Lei de Diretrizes Orgamentérias compreenderé as metas e prioridades do administragdo pilbica municjfal,
incluindo as despesas de capital para o exerciciofinanceiro subsequente; orientaré a elaborado da Lei Orcamenk

Anual e diretrizes gerais do oreamento municipal, ¢ dispord sabre as alterasdes na legislagao tributéria, devenda Ser

apresentada d Camara Municipal até o dia trinta de abril, e submetida & apreciagdo e deliberasdo até o dia trnta de
Junho.

“LELORGANICA MUNICIPAL
Art. 89, Sem prejuizo de cumprimento da legistagdo federal sobre a matéria, sao vedados no arsamento do Municipio:
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autorizagao para abertura de créditos suplementares e de contratagio de operagées crediticias,
ainda que por antecipagiiode receita, nos termos legais.

2.6- De outro mote, acerca da competéncia para elaboragao de leis orgamentérias, a LOM
explicita quese trata de matéria de autonomia do ente municipal cuja iniciativa é privativa do
Prefeito (arts. 7°, XXXII e 29, IV, LOM)*. Assim, em tese, aos Vereadores caberia, quanto
matéria orgamentéria, a participagdo ativa somente na forma do que prevé a LOM, tanto no
ato da votagao quanto na fiscalizagao da execugaodas leis orgamentdrias, cabendo outrossim,
A CCJ 0 exame e apreciagdo da matéria (art. 30, I, RI/CMS)°.

2.7- Quanto aos prazos legais da propositura em tela, a LOM’ impée que o encaminhamento
do projeto se faga até o dia 30 de setembro, com deliberagdo recomendada até 15 de
dezembro. Quanto a isso, faz-se mister mencionar dois pontos importantes:

2.7.1- Como se observa no protocolo da propositura nesta Casa, a mesma foi
encaminhada ainda dentro do prazo legal, sendo anunciada no Plendrio em 03 de
outubro de 2022;
2.7.2- Ainda que seultrapasseoprazofinal descrito alhures para a votagao da LOA, a
Sesso Legislativa do corrente ano no poderd ser interrompida sem que este ato seja
plenamente efetivado (art. 21, § 2°, LOM), 0 que evidencia a necessidade de sua
deliberagao plendria, vez que inexiste aprovagio por decurso de prazo para votagao.

2.8- Em relago & materialidade do pleito, 0 Executivo estimou o Orgamento Geral do
Municipio para o exercicio financeiro de 2023 no valor de RS 941.350.284,00 (novecentos ¢

quarenta ¢ um milhdes, trezentos ¢ cinquenta mil e duzentose oitenta e quatro reais), sendo:
2.8.1- R$ 720.234.923,28 (setecentose vinte milhdes, setecentos ¢ trinta e quatro mil e
novecentos e vinte e Uésreais e vinte ¢ oito centavos) destinados as Administragdes
Direta, Indireta e Poder Legislativo;
2.8.2- R$ 221.115.360.72 (duzentos e vinte e um milhées, conto ¢ guinze mil e
ttezentos e sessenta reais ¢ setenta e dois centavos) destinados  Seguridade Social a

1 nfl de programe ou projetincluno Orgamento Anal1 realago de despesas qu excede os etnies orgmentiris ou adic;Int-abertara de rd suplementar ov especial sem autoraesata GFIV -eoneessto ow utlizade cretos liasVe eransposieo ou tranferdnca de recursos de gos oy categoria, sem préviaoutorizasto legislate,
5 LE] ORGANICA MUNICIPAL
Are.

78,
No exercicio de sua autonomia, ap Municipio compete, especificamente

XAXII- Blaboraro Plano Plurianual de Investimentos, a Let de Diretrizes Orsamentdrias e Lei do Orgamento Anal
Cl
‘Art 29, So de inciativa privaiva do Prefito aslis que dispuseremn sobre:
1V- Orgamento Anu, Plano Plurianual e Diretrizes Orsamencérias;

© REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM.
Art. 30. A Segunda Comissdo de Finangas, Contas, Constituigdo, Justiga e Redagto cabe:
1 examinar e opinar sobre a proposta do Plano Plurianucal, das Leis de Diretrizes Orgamentdrias e do Orgamentos para a
deliberagao do plenério ..]
7 LELORGANICA MUNICIPAL
Are 88. [1]
§ 490 Orgamento Anual serd apresentado ao Poder Legislativo até o dia 30 (trinta) de setembro e deverd ser deliberado
‘até 0 dia 15 (quinze) de dezembro, para vigorar no exercicio financeiro fiscal do ano seguinte,

8 LE ORGANICA MUNICIPAL
Art. 21. [ou]

§ 2A sessio legislativa ndo seré interrompida sem a aprovagdo do profeto de Lei de Diretrizes Orcamentérias e a Lei
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2.9- De outro mote, a proposta aparentemente respeitou os limites totais de receitas
constitucionais estabelecidas na Constituigdo e na LRF, referente ao minimo legal de 15%
(quinze por cento) com saiide e 25% (vinte € cinco por cento) com educagio, bem como
quanto ao méximode 60% (sessenta por cento) da despesa com pessoal de ambos os Poderes.

2.10- Outro ponto relevante & quanto ao repasse ao Legislativo Municipal, como estabelecido
pela Carta Magna’ e na esteira do Ultimo censo realizado na regido'®, O orgamento do
Legislative para o exercicio de 2022 foi fixado em R$ 16.169.801,00 (dezesseis milhd
cento e sessenta e nove mil ¢ oitocentos ¢ um reais), muito embora essa receita seja
meramente estimada, podendo ocorrer variagdo durante a efetiva realizagaio da mesma

2.11- No referente & reserva de contingéncia — prevista no art. 5°, inciso II, da LRF! — a
poreentagem fixada foi de RS 2.050,000,00 (dois milhdes ¢ cinguenta mil reais), montante
pequeno em relago A receita geral,no representando perigo de comprometer o orgamento,

2.12- Isto dito, nota-se que as exigéncias normativas supracitadas foram observadas, seja no
bojo do projeto ou nos anexos que o seguem, cabendo, em caso de qualquer divida, a0
profissional contabil da Casa ou do préprio Executivo os esclarecimentos pertinentes.

2.13- Comose vé, a presente proposigilo se encontra em conformidade comos ditames legais,
além de estar tempestivo e acompanhado dos anexos obrigatérios, o que atesta sua obediéncia
a0s requisitos normativos, nao se verificando, outrossim, qualquer vicio de ordem formal,
material ou redacional.

2.14- Pelo exposto, esta relatoria entende que o presente Projeto de Lei esté apto a ser
aprovadopor esta 2? COMISSAO PERMANENTE,vez que inexiste dbice juridico para o
seu prosseguimento, além de estar redigito adequadamente.

2.15- Por derradeiro, urge esclarecer que o art. 111 do Regimento Interno!? prevé, dentre
outros enunciados referentes 4 matéria, que somente a Comisstio de Finangas, Contas,

° CONSTITUICAO FEDERAL
Art. 29-4 0 total da despesa do Poder Legislativo Municipal, inclufdos os subsidios dos Vereadores e excluidos os gastos
com inativos, ndo poderd ultrapassar os seguintes percentuais, relatives ao somatério da receita tributdria e das
transferéncias previstas no $ 5° do art, 153 enos arts, 158 e 159 efetivamente realizados no exercicio anterior:
It - 5% (cinco por cento} para Municipios com populagdo entre 300.001 (trezentos mil eu) e 500.000 (quiinhentes mil)
habieances;

§1%a Cara Municipal ndo gastaré mats de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento,inculdo o gasto
como substdio de seus Vereadores.

19 A populagdo estimada de Santarém-PA é de 308,339 pessoas, segundo pesquisa realizada por este relator em
01/12/2022, no seguinte sitio da internet; https:/ /www.ihge gov.br/cidades-e-estados/pa/santarem html

11 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.
Art. 5° Néo sto exigiveis do devedor, na recuperagao judicial ou na faléncia: ¢I~ as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperagdo judicial ou na faléncia, salvo as custas judiGfals,
decorrentes de litigio como devedor.

12 REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM
Art, 111. A Camara Municipal, emcada Sessio Legislativa Ordindria, votaré a Lei Orgamentdria do Municipio para o
exercicio seguinte, mediante proposta enviada pelo Prefeito, acompanhada de tabelas discriminativas da receita e
despeso, observando a Cémare nos seus trabalhos se disposto no artigo 9° deste Regimento.
$384 Comissdo de Financas, Contas, Constituigdo, justica e Redagdo examinard 0 projeto de Lei Orgamentdria enviado
pelo Prefeitoe sobre ele emitiré parecer.
{§ 42 Somente na Comissdo de Finangas, Coneas, Consticu Justiga e Redagdo poderdo ser oferecidas ements
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Constituigao, Justiga e Redagdio da Casa pode oferecer emendas & LOA, através de parecer
conclusivo e final. Além disso, 0 poder de emendar dos edis também esta limitado pelo art.
166, § 3°, da Carta Federal!?, tornando juridicamente nulo qualquer ato atentatorio as normas
legais na presente fase processual.

Eo parecer, salvo melhor juizo

Gabinete do Ver. Erasmo Maia, em de dezembro de 2022.

Ver. ERA‘ MAIA - UNIAO
lelator

§52 0 pronunciamento da Comissdo de Financas, Contas, Constituigdo, Justiga e Redagdo sobre as emendas serd exclusivo
e final, salvo se wm tergo dos membros da Camara Municipal requerer a votagde em Plendrio da emenda aprovada ou
rejeitada,
§ 68 Aplica'se ao projeto de Lei Orcamentdria, no que ndo contrariem o disposto neste capitulo, as demais normas
relativas ao Pracessa Legislative,

48 CONSTITUIGAO FEDERAL
Art 166. Os projetosde lei relatvos ao plano plurianuat, ds diretrizes orcamentérias, ao orgamento anual ¢ aos erédites
adicionais serao aprectados pelas duas Casas do Congresso Nacfonal, na forma do regimento comum.
§3°As emendas ao projeto de lei do orgamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas
caso:
1 -sejam compativeis com o plano plurianual e coma lei de diretrizes orgamentérias;
1 indiqueneos recursos necessdrios, admitidos apenasos provenientes de anulagaa de despesa, excluidas as que incidam
sobre:
a) dotarées para pessoal e seus encargos;
Db) servigoda divida;
6) transferéncias tributdrias constitucionais para Estados, Muntcipios Distrito Federal ou
1- sejam relacionadas:
4) com a carrera de erros ou omissdes; ou
+) com os dispositivas do texto do projeto de le
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2* COMISSAO PERMANENTE
Finangas, Contas, Constituicio, Justiga e Redagio

CONCLUSAO DA COMISSAO

Diante dos fatos, os membros desta 2” COMISSAO PERMANENTE opinam pela
APROVACAO dopresente projeto, posto atender aos preceitos legais e regimentais da
forma como explicitado neste expediente.

Sala das Sessdes, Plendrio do Pa de dezembro de 2022.

Ver. ERLON ROCHA - MDB
Membro

Ver. Enf, MURILO TOLENTINO - PSC
Membro


