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PARECER JURIDICO 030/2021 

Senhors Presidente; 

Senhores(as) Vereadores(as): 

 

I – RELATÓRIO 

Vem-nos submetido o Projeto de Lei nº 030/2021, que dispõe sobre as diretrizes 

de elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2022, e dá outras providências. 

É o breve relatório. 

II - PARECER 

Diz a Constituição Federal de 1988: 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

II - as diretrizes orçamentárias; 

(...) 

§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração 
pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, 
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. 

A Lei Orgânica do Município de Picada Café dita: 

Art. 51. Compete privativamente ao Prefeito: 

(...) 

XII- enviar ao Poder Legislativo o Plano Plurianual, o Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Lei; 

E também: 

Art. 62. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

(...) 

§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração 
Pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, 
orientará a elaboração da lei orçamentária anual e disporá sobre as alterações na legislação 
tributária. 

De outro lado, a Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, 

assim estabelece detalhadamente: 

Art. 4o A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2o do art. 165 da 
Constituição e: 

I - disporá também sobre: 
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 a) equilíbrio entre receitas e despesas; 

b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na 
alínea b do inciso II deste artigo, no art. 9o e no inciso II do § 1o do art. 31; 

 c)  (VETADO) 

 d)  (VETADO) 

 e) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas 
financiados com recursos dos orçamentos; 

 f) demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e 
privadas; 

 II -  (VETADO) 

III -  (VETADO) 

 § 1o Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que 
serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, 
despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a 
que se referirem e para os dois seguintes. 

§ 2o O Anexo conterá, ainda: 

I - avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior; 

II - demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que 
justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios 
anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política 
econômica nacional; 

III - evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, destacando a origem 
e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos; 

 IV - avaliação da situação financeira e atuarial: 

 a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador; 

b) dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial; 

 V - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de 
expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. 

 § 3o A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão 
avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, 
informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem. 

O equilíbrio entre receitas e despesas é abordado no curso de todo o Diploma, 

assim como os critérios e forma de limitações de empenho, de sua vez constante no art. 21 e 

seus parágrafos, do presente projeto. 

As normas relativas ao controle de custos encontram-se expressamente previstas 

no art. 17 e parágrafo único, do projeto apresentado, ao passo que as relativas à avaliação dos 

resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos vão contempladas no art. 

18 e seus parágrafos, e no art. 21 e seus parágrafos. 
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As condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e 

privadas é enfrentada no art. 31 e seus parágrafos. 

No que diz com o Anexo de que tratam os §§ 1º, 2º, do art. 4º, da LC 101/2000, é 

possível observar que este acompanha o projeto de lei em apreço, demonstrando: a) as metas 

anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e 

primário e; b)  montante da dívida pública, inclusive para o exercício a que se referirem e para 

os dois seguintes. 

O Anexo de Riscos fiscais de que trata o § 3º, do art. 4º, da LC 101/2000 também 

acompanha a proposição, discriminando o contingenciamento em caso de impacto. 

Por fim, o Anexo III, em suma, evidencia que vão respeitados os mínimos 

constitucionais a serem aplicados com educação (art. 212, da Constituição Federal), que é de 

25% da receita resultante de impostos, inclusive compreendida a proveniente de transferências, 

e saúde (art. 198, § 2º, inciso III, que corresponde a 15% da arrecadação dos impostos a que 

se refere o art. 156, e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput 

e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal. 

Entende o signatário, portanto, estarem presentes os pressupostos constitucionais 

e legais essenciais para a regular tramitação do presente projeto de lei, salientando que o mérito 

propriamente dito, refoge à alçada do Assessoramento Jurídico, se tratando de matéria 

reservada à análise dos nobres vereadores.  

III – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

ISSO POSTO, face a inexistência de óbices, opina o signatário pela REGULAR 

TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI. 

É o parecer opinativo. 

Picada Café, 03 de setembro de 2021. 

 

 

Rodrigo Fernando Schoeler Spier 

OAB/RS 70.421 

 

 


