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PARECER 27/2021 
 
Projeto de Lei  nº  026/2021 
Proponente:  Poder Executivo 

Ementa:    “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022 a 2025, e dá 
outras providências.” 
 
                                 O Projeto de Lei em análise dispõe sobre o Plano Plurianual 
para os próximos 04 anos - 2022 a 2025, o qual estabelece as diretrizes, 
objetivos e metas da administração municipal e orientará a elaboração da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. 
 
    De acordo com o parágrafo 1º do art. 335 do 
Regimento Interno dessa Casa Legislativa esta Comissão emite o presente 
parecer em análise ao aspecto formal e de mérito do presente Projeto de Lei. 
 

    Deste modo, quanto ao aspecto formal o Projeto em 
análise não apresenta vício de origem eis que de iniciativa do Poder Executivo 
que de acordo com o art. 165 da Constituição Federal,  art. 206, § 1º , inciso VI 
do Regimento Interno e arts. 61, inciso XII e 112, inciso I, § 1º  da Lei Orgânica 
Municipal, possui competência privativa e exclusiva para propor o projeto de lei 
que ora se examina. 

    Assim, de acordo com os dispositivos legais acima 
indicados a Lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá 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, registrando que terá vigência de 04 anos, ou seja, até o final do 
primeiro exercício financeiro do mandato subsequente. 

    Dispõe ainda a proposta em análise que o PPA 
poderá ser alterado mediante nova lei, objetivando adequá-lo à novas 
circunstâncias, bem como poderão ser incluídas novas ações, alteradas ou 
excluídas pelo Poder Executivo quando compatíveis com objetivos de novos 
programas ou já existentes. 

    Os anexos que integram o Projeto em análise 
referem-se às exigências constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal e da 
Constituição Federal. 

 



 
 

 

   

     
    Deste modo, considerando os argumentos acima 
alinhados e com fundamento na legislação já referida esta Comissão opina pela 
legalidade e constitucionalidade do Projeto de Lei em análise. 
  
                       É o parecer. 
 

Sala das Comissões, em 15 de junho de 2021. 
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