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PARECER JURIDICO 021/2021 

Senhora Presidente; 

Senhores(as) Vereadores(as): 

 

I – RELATÓRIO 

Vem-nos submetido o Projeto de Lei nº 021/2021, que trata do Plano Plurianual do 

Município de Picada Café para o quadriênio de 2022 a 2025. 

É o breve relatório. 

II - PARECER 

2.1 Da iniciativa e competência  

Na linha do que dispõe o art. 165, § 1º, da Constituição Federal, o plano plurianual 

abarca as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e 

outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. 

O Plano Plurianual – PPA é o balizador das prioridades do Governo para o período 

de quatro anos. 

Nele consta o planejamento executivo das políticas públicas para alcançar os 

resultados desejados para o bem-estar da população, nas diversas áreas da prestação do 

serviço público.  

O planejamento governamental é uma atribuição permanente da administração 

pública. O processo de planejamento, de sua vez, envolve a escolha de políticas públicas 

eficientes para combater os problemas enfrentados pela comunidade, em um cenário onde, 

consabidamente, os recursos são limitados. 

O art. 165, da Constituição Federal, dispõe ainda: 

Art. 165 (...) 

§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração 

pública federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com 

trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre 

as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras 

oficiais de fomento. 
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Com base no postulado da simetria, o contido no art. 165, da Constituição Federal, 

foi recepcionado pela Lei Orgânica do Município, mais especificamente no art. 62, §§ 1º e 2º. 

Considerando que o presente projeto de lei contempla as exigências legais e 

constitucionais, além de estar aparelhado pelos anexos necessários, entendemos que não há 

impeditivo para sua regular apreciação pelo plenário da Câmara de Vereadores. 

Nada obsta, pois, o regular trânsito do presente Projeto de Lei, salientando-se que 

o enfrentamento do mérito da proposição (prioridades da administração, diretrizes da política 

fiscal e metas) é matéria que refoge à alçada do Assessoramento Jurídico, competindo 

unicamente aos nobres vereadores(as). 

III – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

ISSO POSTO, face a inexistência aparente de óbices, manifesta-se o signatário 

pela REGULAR TRAMITAÇÃO do presente projeto de lei. 

É o parecer opinativo. 

Picada Café, 02 de julho de 2021. 

 

 

Rodrigo Fernando Schoeler Spier 

OAB/RS 70.421 

 


