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ORDEM DO DIA 

Data: 22/11/2022 
 

 
 

  OF. GP. Nº 275/2022 – DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO (PL Nº 053/2022); 
 

 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/2022 – DE AUTORIA DO PODER 
LEGISLATIVO; 

 
 PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 041/2022 – DE AUTORIA DO VER. ADEMAR DE 

OLIVEIRA; 
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PARECER JURÍDICO 

É submetido à análise desta Assessoria Jurídica, o Projeto de Lei nº 053/2022, 

de autoria do Poder Executivo Municipal, cujo objeto é a abertura de crédito suplementar 

junto à Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. 

Salienta-se que a Constituição Federal dispõe que os Municípios são entes 

autônomos, competindo-lhe legislar sobre assuntos de interesse local (arts. 18 e 30, inciso I).  

A Constituição Estadual, por sua vez, declara a autonomia política, 

administrativa e financeira dos Municípios (art. 8º). O art. 6º, inciso II, da Lei Orgânica 

Municipal dispõe que, o Município possui competência para prover tudo quanto concerne ao 

interesse local. 

Nota-se que o art. 43-A, IV, da Lei Orgânica do Município de Glorinha, 

estabelece que são de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham matéria 

orçamentária, e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios e subvenções. 

O art. 89, da Lei Orgânica Municipal dispõe sobre a possibilidade de abertura de 

créditos suplementares, devendo o Projeto de Lei em exame atender os requisitos 

estabelecidos no dispositivo supramencionado. 

Nesse sentido, segue transcrito o art. 89 da Lei Orgânica, senão vejamos: 

Art. 89. A receita e a despesa pública obedecerão às seguintes 

leis de iniciativa do Poder Executivo: 

 

I - do Plano Plurianual; 

II - de Diretrizes Orçamentárias; 

III - dos Orçamentos Anuais. 

 

§ 1º A Lei que instituir o Plano Plurianual, estabelecerá de forma 

setorizada, as diretrizes, os objetivos e as metas, quantificados 
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física e financeiramente, os programas, projetos e atividades de 

investimento da administração municipal. 

 

§ 2º 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. 

 

§ 3º O Poder Executivo publicará, até trinta (30) dias após o 

encerramento de cada trimestre, relatório da execução 

orçamentária. 

 

§ 4º A Lei Orçamentária compreenderá: 

I - O orçamento fiscal referente aos poderes do Município, órgão 

e entidades da administração direta ou indireta, inclusive 

fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal. 

 

II - O orçamento de investimento das empresas em que o 

Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital 

social com direito a voto. 

 

III - O orçamento d e seguridade social. 

 

IV - Demonstrativo de todas as despesas realizadas 

mensalmente no primeiro semestre do exercício da elaboração 

da proposta orçamentária. 

 

§ 5º O Projeto de Lei orçamentário será acompanhado de 

demonstrativo do efeito, sobre as receitas e despesas, 

decorrentes de isenção, anistias, remissões, subsídios e 

benefício de natureza financeira, tributária e creditícia. 

 

§ 6º A Lei Orçamentária anual não conterá dispositivo 

estranho à previsão da receita e a fixação da despesa, não 

se incluindo na proibição a autorização para a abertura de 
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créditos suplementares e contratações de operações de 

crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da 

Lei. 

 

§ 7º O ato de abertura de créditos suplementares previstos 

no parágrafo anterior deverá indicar os recursos por onde 

correrá a despesa. 

 

§ 8º As Leis Orçamentárias incluirão obrigatoriamente, na 

previsão da receita e sua aplicação, todos os recursos de 

transferências, inclusive os oriundos de convênios com outras 

esferas do governo e os destinados a fundos especiais. 

 

§ 9º A Lei Orçamentária anual conterá a receita e a despesa 

classificadas de forma a evidenciar a política e o programa de 

trabalho do Governo Municipal. 

 

§ 10 As despesas com publicidade, sejam elas quais forem, de 

quaisquer secretarias, órgão ou entidades da administração, 

deverão ser objeto de dotação orçamentária específica, com a 

denominação "publicidade", de cada órgão, a qual não poderá 

ser completada ou suplementada, senão através de lei 

específica. 

 

Ante o exposto, uma vez atendidas as disposições supracitadas, não se 

vislumbra qualquer óbice que possa obstaculizar a regular tramitação do Projeto 

supramencionado. 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

Glorinha/RS, 22 de novembro de 2022. 

 

Adriano Corrêa Cardoso 
Assessor Jurídico 

OAB/RS 84.949 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/2022 

 

AUTORIA DA MESA DIRETORA DO PODER LEGISLATIVO  

 

DISPÕE SOBRE AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS 
E NORMAS DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO 
PODER LEGISLATIVO. 

 

Art. 1º Fica definido o site https://www.camaraglorinha.rs.gov.br como 
veículo oficial da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha para a 
publicidade dos atos e normas de competência exclusiva do Poder 
Legislativo, com exceção das disposições regulamentadas por lei geral e 
pela Lei Municipal que dispõe sobre o Diário Eletrônico do Município. 

 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
CÂMARA DE VEREADORES DE GLORINHA – RS, em 11 de novembro de 2022. 

 

 
DORIVAL DIRCEU MEDINGER 

Presidente 
 
 

EVERALDO DIAS RAUPP 
Vice-presidente  

 
 

SILVIA DE OLIVEIRA ECCEL 
Primeira Secretária 

 
 

EDUARDO DOS SANTOS PIRES 
Segundo Secretário 
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JUSTIFICAÇÃO 

A Câmara Municipal de Vereadores não possui regulamentado 
meio oficial de publicação de seus atos e normas internas, razão pela qual 
se torna indispensável a proposição do presente Projeto de Decreto 
Legislativo. 

Ressalta-se que as publicações no site podem alcançar um maior 
número de pessoas, tendo em vista que é de fácil acesso, gratuito e permite 
pesquisas nos sites de busca pela internet. 

Nesse sentido, a criação de meios oficiais de publicações dos atos 
e normas do ente público, atende aos princípios constitucionais atinentes à 
administração pública, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
publicidade e da eficiência, conforme previsto no art. 37 da Carta da 
República e no art. 3º da Lei Orgânica Municipal.  

A proposição em exame está em harmonia com o art. 91, § 2º, III, 
do Regimento Interno, uma vez que tem por objetivo regulamentar matéria 
que independe de sanção do Prefeito.  

Diante do exposto, espera-se o apoio dos demais Pares desta 
Casa para a aprovação do presente Projeto de Decreto Legislativo.  

CÂMARA DE VEREADORES DE GLORINHA – RS, em 11 de novembro de 2022. 
 

 
DORIVAL DIRCEU MEDINGER 

Presidente 
 
 

EVERALDO DIAS RAUPP 
Vice-presidente  

 
 

SILVIA DE OLIVEIRA ECCEL 
Primeira Secretária 

 
 

EDUARDO DOS SANTOS PIRES 
Segundo Secretário 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
  

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA 
                                              

 

 
“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS” 

AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, N° 23.830, CENTRO, CEP 94380-000 
 http://www.glorinha.rs.gov.br   e-mail: camaraglorinha.rs@hotmail.com FONE: 0(XX)51 3487-1009  

 

 

 

 

 

PARECER JURÍDICO 

 

É submetido à análise dessa Assessoria Jurídica, o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 003/2022, de autoria do Poder Legislativo Municipal, cujo objeto é dispor 

sobre as publicações dos atos e normas de competência exclusiva do Poder Legislativo. 

Cumpre sublinhar que o art. 34 da Lei Orgânica Municipal estabelece o 

rol de proposições correspondente ao Processo Legislativo Municipal, senão vejamos: 

Art. 34. O Processo Legislativo compreende a 
elaboração de: 
I - Emendas à Lei Orgânica;  
II – Leis Complementares;  
III - Leis Ordinárias;  
IV - Decretos Legislativos;  
V - Resoluções. 

O art. 87, caput, e § 2º, inciso XVII, dispõe que:  

Art. 87. Ao Plenário, cabe deliberar sobre todas 
as matérias de competência da Câmara 
Municipal.  

§ 2º Compete, privativamente à Câmara 
Municipal:  

XVII - deliberar, mediante Resolução, sobre 
assuntos de sua economia interna e, por meio de 
Decretos Legislativos, nos demais casos de sua 
competência privativa;  

Nota-se que o art. 91, § 2º, III, do Regimento Interno do Poder 

Legislativo estabelece que constitui matéria de Projeto de Decreto Legislativo as matérias 

legislativas que independem da sanção do Prefeito, senão vejamos: 

Art. 91. Toda matéria legislativa, de competência 
da Câmara, será objeto de Projeto de Lei; toda 
matéria administrativa ou político-administrativa 
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sujeita à deliberação da Câmara será objeto de 
Projeto de Resolução ou Decreto Legislativo.  

§ 2º Constitui matéria de Projeto de Decreto 
Legislativo;  

III - demais matérias legislativas que independem 
da sanção do Prefeito. 

Cabe observar que o art. 45 da Lei Orgânica preceitua que os Decretos 

Legislativos e as Resoluções, com a votação da redação final, terão a sua elaboração 

encerrada, cabendo ao Presidente da Câmara promulgá-los. 

Nesse sentido, a criação de meios oficiais de publicações dos atos e 

normas do ente público, atende aos princípios constitucionais atinentes à administração 

pública, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, 

conforme previsto no art. 37 da Carta da República e no art. 3º da Lei Orgânica Municipal.  

Salienta-se que a proposição em exame se adequa aos requisitos do 

Regimento Interno, bem como atende aos critérios especificados na Lei Orgânica Municipal 

e na Carta da República. 

Diante do exposto, não se vislumbra qualquer óbice que possa 

obstaculizar a regular tramitação da proposição supracitada. 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

Glorinha (RS), 22 de novembro de 2022. 

 
Adriano Corrêa Cardoso 

Assessor Jurídico  
OAB/RS n.º 84.949 
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Exmo. Senhor 
DORIVAL DIRCEU MEDINGER 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Glorinha – RS 
 
 

Pedido de Informação nº 041/2022 

 
 

Ademar de Oliveira, Vereador do PDT, requer seja submetido à 
apreciação do Plenário desta Colenda Câmara o presente Pedido de 
Informação, no sentido de solicitar ao Exmo. Sr. Chefe do Poder Executivo 
Municipal, que sejam enviadas ao Poder Legislativo Municipal, 
informações sobre o Nomes e Números dos Processos de Execução que 
estão em andamento dos 20 maiores devedores de IPTU do nosso 
Município, para que após análise e aprovação, seja remetido ao Exmo. Sr. 
Paulo José Silveira Corrêa, Prefeito Municipal de Glorinha. 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 
Justificativas: Esse pedido de informação se justifica para esse vereador, se 
fazendo necessário ter conhecimento dos devedores de impostos essenciais 
para a saúde financeira do município, uma vez já protocolado nessa Casa 
Legislativa, mas sem a obtenção da resposta, ressaltando que esses dados 
ficarão sob sigilo legislativo, para não expor os indivíduos ou ferir o direito 
moral de cada um. 

                          
 

    Glorinha, 18 de novembro de 2022. 
 
 
 

 

Ademar de Oliveira 
Vereador do PDT  

 
 
 


