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PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Parecer: 028/2016   Autor: Poder Executivo 

Matéria: PLE 024/2016  Conclusão: Favorável. 

Relator: Ver. Leomar José Renz 

Data: 25 de agosto de 2016 

Ementa: Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária 

de 2017. 

 

RELATÓRIO: 

I. O Projeto de Lei em análise é de autoria do Poder Executivo Municipal e tem 

como objetivo a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o ano de 2017. 

II. A orientação jurídica nº 22.895/2016, concluiu pela viabilidade técnica, desde 

que corrigidas as inadequações. 

 

VOTO DO RELATOR: 

I. A matéria de que trata o projeto de lei é de interesse local, atendendo desta 

forma o que determina o art.30, I da Constituição Federal. Além do disposto na 

Constituição Federal, existe previsão legal local na Lei Orgânica do Município em seus 

artigo 19, incisos I e II.  

Da mesma forma, a Lei Orgânica municipal prevê ser de competência privativa 

do prefeito enviar ao Poder Legislativo o Plano Plurianual, o Projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e as propostas de orçamento conforme previsto, art. 73, inciso XII. 

Ainda, conforme dispõe o artigo 107, §2º da Lei Orgânica, a lei de diretrizes 

orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública 

municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, 

orientará a elaboração da lei orçamentária anual e disporá sobre as alterações na 

legislação tributária. 

Quanto a iniciativa, a mesma está corretamente exercida, pertence ao Executivo 

à competência privativa para iniciar o processo nos termos do art. 165, II da Constituição 

Federal. 

O Autor Francisco Glauber Lima Mota, apresenta que a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, tem por objetivos: A lei de diretrizes orçamentárias (LDO), que é anual 

como a lei de orçamento, de acordo com a § 2º, do art. 164 da Constituição Federal, 

deverá: compreender as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo 

as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente; orientar a elaboração da 

lei orçamentária anual; dispor sobre as alterações na legislação tributária; e estabelecer 

a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 
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Portanto, correta a apresentação da propositura para regulamentar a matéria e 

presentes todos os requisitos de constitucionalidade e de interesse público. 

Destacando que todas as inadequações foram corrigidas pelo Executivo, 

conforme solicitado.  

 

ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

IV. Está Relatoria, considerando a argumentação apresentada neste voto, encaminha 

sua conclusão favorável à tramitação do projeto de lei nº 024/2016, de autoria do Poder 

Executivo. 

 

V. Assim, os vereadores da Comissão de Justiça e Redação, Presidente: Leomar José 

Renz, Vice: Alceu Paulo Muller, Membro: Leila Cristina Pilger Hermes, examinando o 

projeto de Lei nº 024/2016 opinam pelo parecer favorável nos termos do Relator. 

 

É o voto! 

 

Sala das Comissões, em 10 de outubro de 2016. 

 

Relator designado:   ________________________ 

 

Membros: _______________________         ________________________   
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PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Parecer: 028/2016   Autor: Poder Executivo 

Matéria: PLE 024/2016  Conclusão: Favorável. 

Relator: Ver. Elissandro Moacir Bonfanti 

Data: 25 de agosto de 2016 

Ementa: Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária 

de 2017. 

 

RELATÓRIO: 

I. O projeto de lei nº 024/2016, de autoria do Poder Executivo, foi analisado pela 

Comissão de Constituição e Justiça que, pelo parecer nº028/2016, concluiu ser favorável 

à tramitação da matéria, considerando que a mesma atende aos preceitos 

constitucionais de competência e de conteúdo. 

II. Ao tratar das obrigações a serem atendidas pelo poder público municipal, o 

projeto de lei gera despesas ao erário, razão pela qual é colocado à apreciação desta 

Comissão, para exame da sua compatibilidade. 

 

VOTO DO RELATOR: 

III. Portanto, confirma-se que o projeto de lei atende o que dispõe na Constituição 

Federal e na lei municipal e esta Comissão ratifica o já exposto pela Comissão de 

Constituição e Justiça. 

IV. Assim, uma vez que o Executivo realizou as adequações solicitadas, entende-se 

pela viabilidade do projeto de Lei. 

 

ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

V. Na condição de Relator, nesta Comissão, considerando os estudos realizados nas 

áreas orçamentária e financeira, encaminho meu voto favoravelmente à tramitação do 

projeto de lei nº 024/2016, de autoria do poder Executivo. 

 

VI. Assim, os vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento, Presidente: 

Elissandro Moacir Bonfanti, Vice: Marisa Ines Neumann, Membro: Alceu Diel, examinando 

o projeto de Lei nº 024/2016 opinam pelo parecer favorável nos termos do Relator. 

 

É o voto! 

Sala das Comissões, em 10 de outubro de 2016. 

Relator designado:   ________________________ 

Membros: _______________________         ________________________   


