
 

PARECER  DA  COMISSÃO  DE  JUSTIÇA  E  REDAÇÃO 

Projeto de Lei nº 21/2021 – EXECUTIVO  

 

 

 A Comissão Permanente de Justiça e Redação, reunida na forma regimental, com base 

nos artigos 71 e parágrafo 4º do artigo 77 do Regimento Interno, para apreciar o projeto acima 

mencionado de autoria do Chefe do Executivo, protocolado na Casa Legislativa no dia 

24/05/2021, com audiência pública realizada no dia 16/06/21, às 19h00 e encaminhado para 

parecer em 17/06/21. 

  O projeto preenche os requisitos da boa técnica legislativa, bem como, os da 

constitucionalidade e a necessidade está estampada na mensagem do projeto. 

 A LDO tem como a principal finalidade orientar a elaboração dos orçamentos fiscais e 

de investimento do Poder Público, dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e 

as empresas públicas e autarquias. 

 Busca sintonizar a Lei Orçamentária Anual (LOA) com as diretrizes, objetivos e metas 

da administração pública, estabelecidas no Plano Plurianual.  

 De acordo com o art. 165, § 2º da Constituição Federal, a LDO:  compreenderá as 

metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o 

exercício financeiro subsequente; orientará a elaboração da LOA; disporá sobre as alterações 

na legislação tributária; estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais 

de fomento, em esferas de governo. 

 A iniciativa do projeto da LDO é exclusiva do chefe do Poder Executivo. O poder 

executivo deve encaminhar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias até uma data limite, 

definida pela Lei Orgânica do Município. A Câmara dos vereadores tem um prazo para 

realizar a votação - que varia de cidade para cidade. Caso contrário, esta não poderá entrar em 

recesso. 

 Na audiência pública realizada não foram apresentadas sugestões a serem consideradas 

pela presente comissão. 

 

 A matéria contém quatro capítulos e os anexos, sendo que as metas de resultados 

fiscais, são os constantes do demonstrativo. Vejamos: 
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 Alguns artigos merecem atenção para uma maior compreensão normativa, vejamos: o 

artigo 3º destaca o entendimento do é “programa”, “atividade”, “projeto”, “operação 

especial”; o art. 8º fixa o prazo de encaminhamento da proposta legislativa e emendas 

impositivas (30/08/21); o caráter geral do orçamento, contemplando o Executivo e Legislativo 

está previsto no artigo 11; a limitação de gastos com pessoal, encargos e contratação 

excepcional de hora extra, dentro do limite prudencial (Executivo 54% e Legislativo 6% - 

receita corrente líquida), cumpre lembrar que a  receita corrente líquida é o denominador 

comum de todos os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, sobre ela é que serão 

calculados os percentuais de gasto de pessoal, de despesas previdenciárias, de serviços de 

terceiros, da reserva de contingência e da dívida consolidada; o art. 15 estampa aplicação 

mínima de 25% para o ensino e 15% para a saúde; envio da proposta orçamentária para o 

legislativo até 30/09/21; a obrigatoriedade da lei orçamentária dispor de 0,05% (meio por 

cento) da receita corrente líquida para reserva de contingência, que é uma ferramenta 

(artifício) orçamentário/contábil, que permite a reserva de recursos orçamentários livres para 

que a administração possa dispor a qualquer momento para situações imprevistas do ponto de 

vista do planejamento orçamentário, mediante créditos adicionais e, suplementações; na seção 

V do capítulo III temos a previsão da receita e a alteração na legislação tributária (art. 22 ss); 

o limitador de empenho está previsto no art. 27 ss; o art. 30 trata dos auxílios  e contribuições 

a entidades sem fins lucrativo; o art. 37 define o que é considerado despesa irrelevantes, ou 
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seja, aquela que não ultrapassa R$ 17.600,00 para compra de materiais e contratação de 

serviços e R$ 33.000,00 para obras e serviços de engenharia, para os termos da LC nº 

101/2000; e, nas disposições finais trata da autorização para operação de crédito por 

antecipação da receita, créditos adicionais e suplementares (art. 39). 

 Assim, a comissão entende que o projeto de lei   nº 21/2021, do Executivo, está apto 

para ser apreciado pelo Plenário, devendo a oportunidade e conveniência ser analisado por 

cada Vereador. 

   ESTE É O NOSSO PARECER. 

   Jardinópolis, 23 de junho de 2021. 

 

       (Assinatura Eletrônica) 

Relator: JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR - (FOFO) 

 

 

  (Assinatura Eletrônica)                                     (Assinatura Eletrônica) 

Presidente:   LEANDRO MORETTI SERRANO                        Membro: EDSON ROGÉRIO VIZU 
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