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CÂMARA MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AV. FRIDOLINO RITTER, 379 – CENTRO – 3º ANDAR
CEP: 95166-000 - FONE: (54) 3285.1230
E-mail: camara@picadacafe.rs.gov.br

PARECER JURÍDICO nº 034/2020
Senhor Presidente;
Senhores(as) Vereadores(as):

I – RELATÓRIO
Vem-nos submetido o Projeto de Lei nº 034/2020, que busca a homologação de crédito extraordinário criado por força do Decreto Municipal n. 093 de 2020. 
É o breve relatório.
II - PARECER
Inicialmente, observa-se, quanto à competência, o atendimento ao disposto no art. 30, inciso I, da Constituição Federal.
No mérito, veja-se que a Lei Federal n. 4.320/64 dispõe:
(...)
Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.
Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:
(...)
III - extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.
(...)
Art. 44. Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que dêles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo.
Vê-se do acima transcrito que a Lei e Responsabilidade Fiscal refere que a criação de créditos extraordinários impõe imediata comunicação ao Poder Legislativo, contudo, não há consenso entre doutrina e jurisprudência acerca da necessidade efetiva de que tal comunicação ocorra na forma de projeto de lei para homologação. 
Salvo melhor juízo, bastaria simples ofício.
Não se pode olvidar, contudo, que o projeto de lei que homologa o crédito extraordinário é, também, uma forma de comunicação. 
Tamanho zelo, portanto, na opinião do signatário, embora prescindível, é até mesmo louvável, notadamente porque compartilha com os representantes do povo a responsabilidade por avalizar e chancelar a aplicação dos recursos.
O mérito da aplicação, contudo, é matéria que extravasa a alçada do presente assessoramento jurídico, competindo apenas aos nobres vereadores.
III – CONSIDERAÇÕES FINAIS
ISSO POSTO, face a inexistência de óbices constitucionais ou legais, não se vislumbra impedimento a REGULAR TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI.
É o parecer opinativo.
Picada Café, 22 de maio de 2020.
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