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CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MORMAÇO-RS 

 

PARECER DAS COMISSÕES 

 

PROJETO DE LEI Nº018-2020 de 27 de outubro de 2020 

 

 

 

EMENTA: DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES 

ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 

FINANCEIRO DE 2021. 

 

 

RELATÓRIO: 

 

  A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa, por iniciativa do Sr. Prefeito 

Municipal, sob a forma de projeto de lei, tendo por objetivo estabelecer as diretrizes para a 

elaboração e execução da Lei Orçamentária para o Exercício de 2021. 

 

Presentemente o projeto de lei encontra-se para parecer em atendimento às normas 

regimentais, que disciplinam sua tramitação, estando, sob a responsabilidade para que seja 

exarado o parecer sobre sua legalidade, constitucionalidade e regimentalidade. 

 

INTRODUÇÃO: 

   

O orçamento, nos dias atuais, faz o papel de programa econômico direcionado à ação do 

governo para vários setores da atividade, o qual para que seja elaborado, deve conter as diretrizes 

iniciais, sendo o que se verifica no projeto em tela. 

   

O orçamento anual já não basta para assegurar a execução do plano de governo como um 

todo que geralmente, implica a execução de obras e serviços de duração prolongada. 

 

DO MÉRITO: 

 

Os fundamentos legais ora declinados, bem como a adaptação da matéria às normas 

formalísticas da técnica legislativa e considerando que o projeto foi debatido, bem como 

realizada a devida Audiência Pública junto ao Executivo, o mesmo encontra-se em ordem para 

ser apreciado. 

 

As diretrizes orçamentárias têm entre suas finalidades de orientar a elaboração e a 

execução da Lei Orçamentária Anual para o alcance dos objetivos e das metas do Plano 

Plurianual – PPA, ampliando a capacidade do Município de garantir o provimento de bens e 

serviços à população.  
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DO TEXTO: 

   

O texto do presente Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, de forma sucinta objetiva 

estabelecer as metas, os objetivos, as diretrizes da Administração Pública Municipal, incluindo 

as orientações para elaboração, execução e o acompanhamento do Orçamento do Município para 

o exercício de 2021, compreendendo vários itens, tais como:  metas e riscos fiscais; prioridades e 

metas da administração municipal extraídas do Plano Plurianual; organização e estrutura do 

orçamento; diretrizes gerais e específicas para elaboração e execução do orçamento suas 

limitações e alterações, tendo como destaque a abertura de créditos suplementares, o que inclui o 

Poder Legislativo; execução provisória do orçamento; disposições relativas ao regime de 

aprovação e execução  das emendas individuais consoante as regras da Constituição Federal; 

destinação e disposições gerais para destinação de recursos de recursos à pessoas físicas e 

jurídicas; subvenções econômicas e sociais; contribuições correntes e de capital; auxílios; regras 

de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos; disposições relativas à dívida pública 

municipal; disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais; 

disposições sobre alterações na legislação tributária e as disposições gerais. 

 

O Anexo I, contêm as metas fiscais anuais de acordo com a Lei Complementar 

nº101/2000, acompanhado da memória e metodologia de cálculo; a avaliação do cumprimento 

das metas fiscais relativas ao ano de 2019; as metas fiscais previstas para 2021, 2022 e 2023, 

comparadas com as fixadas nos exercícios de 2018, 2019 e 2020; a evolução do patrimônio 

líquido; a origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos; a avaliação da 

situação financeira e atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos 

Municipais; a estimativa e compensação da renúncia de receita; a margem de expansão das 

despesas obrigatórias de caráter continuado. 

 

Já o Anexo II, contêm os Riscos Fiscais e providências, contendo a avaliação dos riscos 

orçamentários e os passivos contingentes capazes de afetar as contas públicas. 

 

O Anexo III, de caráter informativo e não normativo, contempla os detalhamentos dos 

Programas e Ações com execução prevista para o exercício financeiro de 2020, o qual deverá 

servir de referência para o planejamento, podendo ser atualizado pela lei orçamentária ou através 

de créditos adicionais. 
 

O Anexo IV, informa as despesas para conservação do patrimônio público e para os 

projetos em andamento. 

 

A elaboração, fiscalização e controle da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 

2021, bem como a aprovação e execução do orçamento fiscal e da seguridade social do 

Município, além de serem orientados para viabilizar o alcance dos objetivos declarados no PPA, 

devem: priorizar o equilíbrio entre receitas e despesas; evidenciar a transparência da gestão 

fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo amplo acesso da sociedade aos 

dados do orçamento, inclusive por meio eletrônico; atingir as metas relativas a receitas, despesas, 

resultados primário e nominal e montante da dívida pública estabelecidos no Anexo I. 
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A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, compreende os programas 

de governo, fixados e aprovados no PPA - Plano Plurianual para o quadriênio 2018 a 2021, que 

estão discriminados em Anexo, que integra esta Lei, com os Riscos Fiscais, onde são avaliados 

os riscos orçamentários e os passivos contingentes capazes de afetar as contas públicas, em 

cumprimento a da LC nº101/2000. 

 

As metas fiscais estabelecidas no demonstrativo serão desdobradas em metas 

quadrimestrais para fins de avaliação em audiência pública na Câmara Municipal, de modo a 

acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios, avaliar os gastos e também o 

cumprimento das metas físicas estabelecidas. 

 

Durante o exercício de 2021, a meta resultado primário poderá ser reduzida até o 

montante que corresponder à frustração da arrecadação das receitas que são objeto de 

transferência constitucional, com base nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal. 

 

A Reserva de Contingência para fins de atendimento dos riscos fiscais especificados no 

Anexo II desta Lei será constituída, exclusivamente, de recursos não vinculados do Orçamento 

Fiscal, e será fixada em, no mínimo, 4% (quatro por cento) da receita corrente líquida. 

 

Os órgãos da Administração Indireta e o Poder Legislativo encaminharão à Secretaria da 

Fazenda, até 15 de novembro de 2020, suas respectivas propostas orçamentárias, para fins de 

consolidação do Projeto de Lei Orçamentária de 2021, observadas as disposições desta Lei, 

aplicando-se ainda ao respectivo conselho, em relação às deliberações que, por força de norma 

legal, devem efetuar em relação às propostas de aplicação dos recursos vinculados. 

 

A elaboração e a aprovação do Orçamento para o exercício de 2021 e a sua execução 

obedecerão, entre outros, ao princípio da publicidade, promovendo-se a transparência da gestão 

fiscal e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma 

dessas etapas, com a organização de audiências públicas assegurando aos cidadãos a participação 

na seleção das prioridades de investimentos, que terão recursos consignados no orçamento. 

 

Da mesma forma a Câmara Municipal organizará audiência(s) pública(s) para discussão 

da proposta orçamentária durante o processo de sua apreciação e aprovação. 
 

Até 30 dias antes do encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o 

Poder Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara Municipal os estudos e as 

estimativas de receitas para próximo exercício, inclusive da receita corrente líquida, e as 

respectivas memórias de cálculo.  

 

Para fins do orçamento da Câmara Municipal, observado os limites estabelecidos no art. 

29-A da Constituição Federal e a metodologia de cálculo estabelecida pela Instrução Normativa 

nº13/2018 do Tribunal de Contas do Estado ou da norma que lhe for superveniente, considerar-

se-á a receita arrecadada até mês de setembro, acrescida da tendência de arrecadação até o final 

do exercício. 
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Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e 

declaração do ordenador da despesa de que trata o art. 16, I e II, da Lei Complementar 

nº101/2000, quando for o caso, deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação 

ou de sua dispensa/inexigibilidade. 

 

Por outro lado, o Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá, através de Decreto, 

em até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o desdobramento da receita 

prevista em metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira das receitas e despesas e 

o cronograma de execução mensal para todas as Unidades Orçamentárias. 

 

Excetuadas as despesas com pessoal e encargos sociais, precatórios e sentenças judiciais, 

o cronograma de desembolso do Poder Legislativo terá, como referencial, o repasse previsto no 

art. 168 da Constituição Federal, na forma de duodécimos.  

 

Observado o disposto no §2º do art. 29-A, da Constituição Federal e o cronograma 

referido no §2º do art. 19 desta Lei, o repasse financeiro da cota destinada ao atendimento das 

despesas do Poder Legislativo será repassado até o dia 20 de cada mês, mediante depósito em 

conta bancária específica, indicada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal.  

 

Os rendimentos das aplicações financeiras e outros ingressos orçamentários que venham 

a ser arrecadados através do Poder Legislativo, serão contabilizados como receita pelo Poder 

Executivo, tendo como contrapartida o repasse referido no caput deste artigo. 

 

Até o último dia útil do exercício de 2021, o saldo de recursos financeiros porventura 

existentes na Câmara, será devolvido ao Poder Executivo, livre de quaisquer vinculações, 

deduzidos os valores correspondentes ao saldo das obrigações a pagar, nelas incluídos os restos a 

pagar do Poder Legislativo; 

 

O eventual saldo que não for devolvido no prazo estabelecido no parágrafo anterior, será 

devidamente registrado na contabilidade e considerado como antecipação de repasse do exercício 

financeiro de 2022. 

 

A despesa não poderá ser realizada se não houver comprovada e suficiente 
disponibilidade de dotação orçamentária para atendê-la, sendo vedada a adoção de qualquer 

procedimento que viabilize a sua realização sem observar a referida disponibilidade. 

 

Enquanto não aprovada a Lei Orçamentária de 2021, os valores consignados no 

respectivo Projeto de Lei poderão ser utilizados para demonstrar, quando exigível, a previsão 

orçamentária nos procedimentos referentes à fase interna da licitação. 

  

A contabilidade registrará todos os atos e os fatos relativos à gestão orçamentário-

financeira, independentemente de sua legalidade, sem prejuízo das responsabilidades e demais 

consequências advindas da inobservância do disposto no caput deste artigo. 

No âmbito do Poder Legislativo, a abertura de créditos suplementares autorizados na Lei 

Orçamentária de 2021, com indicação de recursos compensatórios do próprio órgão, nos termos 
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do art. 43, §1º, inciso III, da Lei Federal nº4.320/1964, proceder-se-á por ato do Presidente da 

Câmara dos Vereadores. 

 

O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, 

total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2021 e em 

créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou 

desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou 

atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, conforme 

definida no art. 6º desta Lei. 

 

Não serão considerados créditos adicionais as modificações das fontes de recursos e das 

modalidades de aplicação da despesa aprovadas na lei orçamentária e em seus créditos 

adicionais, que poderão ser alteradas por ato do Poder Executivo para atender às necessidades de 

execução orçamentária da despesa, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou 

econômica da execução do crédito, através da fonte de recursos e/ou modalidade prevista na lei 

orçamentária e em seus créditos adicionais. 

 

Se o projeto de lei orçamentária não for aprovado até 31 de dezembro de 2020, sua 

programação poderá ser executada até a publicação da lei orçamentária respectiva, mediante a 

utilização mensal de um valor básico correspondente a um doze avos das dotações para despesas 

correntes de atividades e um treze avos quando se tratar de despesas com pessoal e encargos 

sociais, constantes na proposta orçamentária. 

 

O regime de aprovação e execução das emendas individuais ao projeto de lei 

orçamentária de que tratam os §§9º a 18 do art. 166 da Constituição da República atenderão ao 

disposto no corpo do projeto.  

 

As proposições legislativas relacionadas com o aumento de gastos com pessoal nas 

hipóteses previstas neste artigo e as Leis delas decorrentes não poderão conter dispositivo que 

crie ou aumente despesa com efeitos financeiros anteriores à sua entrada em vigor ou à plena 

eficácia da norma. 

 

Ficam dispensados, da estimativa de impacto orçamentário e financeiro, atos de 
concessão de vantagens já previstas na legislação pertinente, de caráter meramente declaratório. 

 

Quando a despesa com pessoal houver ultrapassado 51,3% (cinquenta e um inteiros e três 

décimos por cento) e 5,7% (cinco inteiros e sete décimos por cento) da Receita Corrente Líquida, 

respectivamente, no Poder Executivo e Legislativo, a contratação de horas-extras somente 

poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de situações emergenciais, de risco ou prejuízo 

para a população. 

 

Para fins de atendimento ao disposto no art. 62 da Lei Complementar nº101/2000, fica o 

Poder Executivo autorizado a firmar convênios, ajustes e/ou contratos, para o custeio de despesas 

de competência da União e/ou Estado, exclusivamente para o atendimento de programas de 

segurança pública, justiça eleitoral, fiscalização sanitária, tributária e ambiental, educação, 
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cultura, saúde, assistência social, agricultura, meio ambiente, alistamento militar ou a execução 

de projetos específicos de desenvolvimento econômico-social.  

 

Fica facultado ao Poder Executivo publicar no órgão oficial de imprensa, de forma 

simplificada, a Lei Orçamentária Anual bem como as leis e os decretos de abertura dos créditos 

adicionais. 

 

Fica autorizada a retificação e republicação da Lei Orçamentária e dos Créditos 

Adicionais, nos casos de inexatidões formais. 

 

DA JUSTIFICATIVA: 

 

O Executivo justifica o projeto no sentido que após alguns anos da entrada em vigor da 

Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, é 

público e notória a sua importância como ferramenta das gestões públicas municipais, em 

especial como elemento fundamental para o planejamento relativo à realização das receitas e o 

controle das despesas públicas, que possibilita alcançar e manter o equilíbrio fiscal das contas 

públicas. 

 

A LDO 2021 apresenta sua estrutura com Diretrizes, objetivos e metas da administração 

municipal para o exercício proposto, em conformidade com o PPA - PLANO PLURIANUAL 

DO MUNICÍPIO DE MORMAÇO, para o quadriênio 2018/2021, bem como, servirá de base 

para a elaboração da LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL para o exercício de 2021, 

estando, como dito, adequada aos termos de toda a legislação vigente, em especial com a 

Constituição Federal e com a Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei complementar nº101, de 04 

de Maio de 2000 (LC 101/00). 

 

Nesse contexto, a atual estrutura da LDO permite a sua utilização como um instrumento 

de gestão das finanças públicas, sendo um veículo de informação sobre a origem de receitas e 

destinação de recursos públicos, a serem avaliados pelo Legislativo e pela sociedade em geral. 

 

A LDO 2021 está estruturada conforme o regramento estabelecido pela LC 101/2000, 

portanto as metas englobam as previsões do Poder Executivo e do Poder Legislativo. 
 

De forma geral, as previsões de receita e despesa estão submetidas nas estimativas e 

estudos em relação às metas de crescimento da economia e na expectativa de inflação, para o 

exercício de 2021 e seguintes, sendo que as previsões foram elaboradas em conformidade com a 

tendência sazonal de arrecadação e despesas do Município. 

 

Também, as metas de resultado estão elaboradas de acordo com a necessidade de 

equilíbrio entre a receita e a despesa, bem como, maior controle gerencial das despesas e dos 

custos operacionais de todos os órgãos municipais. 

 

Com isso, a LDO é composta pelo seu corpo principal (Mensagem e Projeto de Lei) e por 

seus Anexos, os quais estarão sempre à disposição de todos os cidadãos para conhecimento e 
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melhor acompanhamento do desempenho da gestão pública Municipal, em especial, através do 

Portal da Transparência. 

 

DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: 

 

Em regular tramitação o foi expedido Edital de Audiência Pública nos termos da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, oportunizando aos mais variados segmentos da sociedade a 

participação e discussão do presente projeto. Audiência que foi realizada no dia 20/10/2020, às 

16 horas. 

 

Não houve modificações ou emendas apresentadas pela sociedade. 

 

DAS EMENDAS PARLAMENTAREES: 

 

Em análise do projeto junto as Comissões o Vereador Edson Schroeder da Bancada do 

PP, apresentou as seguintes emendas: 

 

EMENDA ADITIVA Nº01/2020 

Acrescenta ao Anexo III, Programa 0003 – SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO 

ADMINISTRATIVA. Objetivo: Manutenção do funcionamento do Gabinete do Prefeito e 

suas atividades pertinentes:   

      

TIPO(*) AÇÃO/PRODUTO UNIDADE DE 

MEDIDA 

 2021 

P EXPOMORMAÇO – Feira Agrocomercial e 

Industrial  

 

UN  Meta física 

Valor 

1,00 

20.000,00 

 

Acrescenta ao Anexo III, Programa 0009 – DESENVOLVIMENTO E SUPERVISÃO DE 

OBRAS PÚBLICAS E VIAS URBANAS. Objetivo: este projeto visa a ampliação de 

ruas do Município, bem como sua infraestrutura:  

     

TIPO(*) AÇÃO/PRODUTO UNIDADE DE 

MEDIDA 

 2021 

P Conclusão Asfáltica que liga a Sede do Município 

até a Comunidade de Água Branca 

 

UN  Meta física 

Valor 

1,00 

100.000,00 

 

 As justificativas foram apresentadas em Plenário.  
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Em análise do projeto junto as Comissões a Vereadora Sônia Mara Kuhn, da Bancada do PSB, 

apresentou a seguinte emenda: 

 

EMENDA ADITIVA Nº02/2020 

Acrescenta ao Anexo III, Programa: 00013 – PROPRIOS MUNICIPAIS E EDIFICAÇÕES. 

Objetivo: O objetivo deste programa é a construção e ampliação de próprios municipais, 

edificações de prédios públicos e construções diversas.    

Acrescenta: 

      

TIPO(*) AÇÃO/PRODUTO UNIDADE DE 

MEDIDA 

 2021 

P Casa Mortuária  

 

UN  Meta física 

Valor 

1,00 

50.000,00 

 

CONCLUSÃO: 

 

O presente projeto já está tramitando, sendo realizada a Audiência Pública, em 

atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

   

Como mencionado o orçamento, nos dias atuais, faz o papel de programa econômico 

direcionado à ação do governo para vários setores da atividade. 

   

O orçamento anual já não basta para assegurar a execução do plano de governo como um 

todo que geralmente, implica a execução de obras e serviços de duração prolongada. 

   

Daí a regra do §1º do art. 165 da Constituição Federal segundo o qual "a lei que instituir 

o Plano Plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da 

administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para 

as relativas aos programas de duração continuada". 

 

O Regimento interno desta Casa Legislativa e a Lei Orgânica Municipal prevê as regras 

para a devida tramitação tanto do Plano Plurianual, como das Diretrizes Orçamentárias e do 

Orçamento Anual. 

 

Inicialmente o projeto estando em ordem recebendo parecer de admissibilidade da 

Comissão de Finanças e Orçamento. 

    

Deve ser ainda assegurado a participação da Sociedade no seu processo de discussão, nos 

termos que preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal, situação que foi observada, pois a 

Sociedade como um todo deve opinar sobre as peças orçamentárias, ou seja, PPA, LDO e LO. 
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São em tais projetos que a sociedade pode incluir os seus anseios e necessidades, para o 

desenvolvimento do Município como um todo. 

 

Com relação as emendas do ponto de vista formal, não implicam em nenhuma afronta 

legal ou vício de iniciativa, tratando da Lei de Diretrizes que é base para fins de elaboração do 

Orçamento. Da mesma forma as emendas possuem previsão no PPA.  

 

Com relação ao mérito compete ao Plenário decidir.  

 

DIANTE DISSO, considerando os fundamentos legais, bem como análise do 

atendimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo havido a participação da 

Sociedade e às normas formalísticas da técnica legislativa, emitimos PARECER FAVORÁVEL 

ao presente projeto com as respectivas EMENDAS por unanimidade, contudo a apreciação pelo 

Plenário desta Colenda Casa Legislativa. 

 

É o parecer. 

 

Mormaço/RS, 27 de outubro de 2020. 

 

Comissão de Justiça e Redação: 

 

____________________________    

MARCOS ARINE MALAQUIAS    

Presidente                                                                   

___________________________ 

       OLAIR BELO DE CARVALHO 

        Vice-presidente 

____________________________        

LAIR DA SILVA DE FARIAS 

Membro 

 

Comissão de Finanças e Orçamento: 

 

___________________________   ___________________________ 

SÔNIA MARA KUHN    EDUARDO ZANIN 

Presidente      Vice-presidente  

 

___________________________        

 EDSON SCHROEDER 

Membro 

Comissão de Serviços Públicos, Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social 

Agricultura e Meio Ambiente: 
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___________________________   ____________________________

 EDSON SCHROEDER                                            LAIR DA SILVA DE FARIAS 

Presidente                                                                  Membro 

 

___________________________ 

WAGNER DE LORENO 

Membro 


