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PROJETO DE LEI N° 278, DE 13 DE ABRIL DE 2012 - DISPOE SOBRE AS
DIRETRIZES ORcAMENTARIAS PARA 0 EXERCICIO DE 2013.

AUTOR

PREFEITO MUNICIPAL.

DELIBERAC,AO

Maioria absoluta — inciso IX, § 1°, art.69, do Regimento Intemo.

PARECER
0 Projeto de Lei de Diretrizes Orgamentarias, de iniciativa exciusiva a vinculada do Executivo,
conforme previsto no 62, III a XV, "a" da Lei Organica do Municipio, compreende as metas e
prioridades da Administrapao Publica Municipal, incluindo as despesas de capital, para o
Exercicio Financeiro subsequente, orienta a elaboragao do Orgamento Anual a dispOe sobre
alteragiies na legislacao tributaria. Foi encaminhado a Camara dentro do prazo legal
estabelecido na alinea "a", do inciso XV, do art.62 da Lei Organica do Municipio.

A Lei de Diretrizes Orgamentarias, alem de Estabelecer as prioridades da Administracao,
compatibiliza as politicas, objetivos a metas previstos no Plano Plurianual, fomecendo
elementos a dados para elaboracAo do Orpamento a deve ser aprovada pelo Plenario ate 30 de
junho. A Sessao Legislativa nao pode ser interrompida sem aprovagao do Projeto de Lei de
Diretrizes Orgamentarias, conforms disposto no art. 57, § 2°, da Constituicao Federal.

3 - Os criterios para sua elaborarcao deverao ser, necessariamente, aqueles contidos na
Constituicao Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Organica do Municipio, Regimento
Intemo da Camara Municipal a orientacOes do Tribunal de Contas.
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Constituiyao Federal, art.165, § 20 :
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A Lei de Diretrizes Orcamenttsrias compreenderts as metas a prioridades da administracao
publica Federal, incluindo as despesas de capital pare o exercicio financeiro subsequente,
orientarts a elaborasao da lei orcamentaria anual, disports sobre as alterayoes na
legislasao tributaria a estabelecerts a poiltica de aplicaSao des agendas financeiras oficiais
de fomento.

Lei Complementar it 101 (Lei de Responsablildade Fiscal):
Art. 4° A lei de diretrizes orsamenttsrias atenderts o disposto no § 2° do art. 165 da
ConstituiSao e:
I - disports tambem sobre:
equilibrio entre reoeitas a despesas;
criterios a forma de limitacao de empenho, a ser efetivada nas hipbteses previstas na alinea
b do inciso li deste artigo, no art. 9° a no inciso II do § 1° do art. 31;
normas relativas ao controle de custos e 3 avallasao dos resultados dos programas
financiados corn recursos dos orsamentos;
demais condisoes a exigencias para transferencias de recursos a entidades publicas e
privadas;
§ 1° Integrarts o projeto de lei de diretrizes orsamenttsrias Anexo de Metas Fiscais, em que
serao estabelecidas metes anuals, em valores correntes a constantes, relatives a receitas,
despesas, resultados nominal a primtsrio a montante da divida publica, pare o exercicio a que
se referirem a para os dois seguintes.
§ 2° O Anexo conter3, ainda:
I - avaliadao do cumprimento das metes relativas ao ano anterior;
II - demonstrativo das metas anuals, instruido corn membria a metodologia de cilculo que
justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as corn as fixadas nos tres exercidos
anteriores, a evidendando a consistencia delas corn as premissas a os objetivos da politica
economica national;

III - evolucao do patrimonio liquido, tambem nos ultimos tres exercldos, destacando a origem
e a aplicasao dos recursos obtidos corn a alienasso de ativos.
IV - avaliadao da situayao financeira a atuarial:
dos regimes geral de previdenda social a proprio dos servidores pGblicos a do Fundo de
Amparo ao Trebalhador;
dos demais fundos pubiicos a programas estatais de natureza atuarlal;
V - demonstrativo da estimativa a compensaSao da renuncia de receita a da margem de
expansao das despesas obrigatdrias de caster continuado.

§ 3° A lei de diretrizes orsamenttsrias converts Anexo de Riscos Fiscais, onde serSo avaliados os
passivos contingentes a outros riscos capazes de afetar as contas pGblicas, infonnando as
providencias a serem tomadas, caso se concretizem.
§ 4° A mensagem que encaminhar o projeto da Uniao apresentarts, em anexo especifico, os
objetivos das politicas monettsria, crediticla a cambial, been como os pardmetros a as
projeSoes pare seus principais agregados a varitsveis, a ainda as metes de inflasao, pare o
exercicio subsequente.
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0 Projeto pode receber Emendas desde que compativeis corn o Plano Plurianual (art. 166, § 40
da Constituigao Federal) a aquelas destinadas a corregiies.
Os anexos acompanham as adequacoes necessarias a realizagao de Auditoria EletrSnica de
Orgaos Publicos, conforme o Projeto AUDESP do Tribunal de Contas do Estado, existindo um
Manual Basico para orientagao.

Cabe Emenda corretiva ao artigo 12, que podera passar a ter a seguinte redarao: Cabe ao
Poder Executivo, mediante proposta a atendimento a ordem fiscal, promover a atualizacao
da remunerayao de seus servidores, bem coma dispor sobre reestruturagao a pianos de
carreira.

0 Projeto tern condicao de tramitacao, devendo ser
encaminhado a contabilidade pare a veriflcacao de possiveis adequacoes referentes a Camara,
nos Anexos especificos ou em outros Anexos apresentados pelo Executivo que nao
representem a realidade do Legislativo, conforme for apurado.
Aruja,19 de abril de 2012.

Renita Fabiano Alves
Consultora Juridica
Parecer 036/2012
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