
À COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, ECONOMIA E PLANEJAMENTO 

 

 

Presidente: VER. DUDU MORAES 

 

 

OBJETO:  Plano Plurianual de São Leopoldo (2018-2021). 

 

CONCEITO: O PPA-Plano Plurianual é o instrumento de 

Planejamento estratégico de médio prazo que 

estabelece, de forma regionalizada e 

setorizada as diretrizes, objetivos e metas da 

administração pública municipal. Os princípios 

básicos que norteiam o plano são: 

identificação clara dos objetivos e prioridades 

do governo, integração do planejamento e do 

orçamento, promoção da gestão 

empreendedora, garantia da transparência, 

estímulo às parcerias, gestão orientada para 

resultados e organização das ações de 

governo em programas. 

 

 

BASE   LEGAL   CONSULTADA:  

 

1) Artigos 67 e seguines da Lei Orgânica do Município de São 

Leopoldo: 

 

Art. 67 - Os planos e os programas serão elaborados em 

consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Poder 

Legislativo. 

 

Art. 68 - As propostas orçamentárias anual e plurianual ficarão 

na secretaria da Câmara de Vereadores, à disposição dos 



interessados; no máximo 3 (três) dias após o recebimento das 

propostas, o Poder Legislativo informará, através da imprensa 

local, que estão à disposição para consulta das pessoas ou 

entidades. 

 

Art. 69 - As emendas serão apresentadas na Comissão, no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias antes da primeira votação, 

que as apreciará na forma regimental e emitirá parecer. 

 

Art. 70 - Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, ao 

orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 

pela Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, à qual 

caberá: 

 

 

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos e as contas 

apresentadas anualmente pelo Prefeito; 

 

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas de 

investimentos e exercer o acompanhamento e fiscalização 

orçamentária, sem prejuízo de atuação das demais Comissões 

da Câmara. 

 

§ 1º - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou 

aos projetos que o modificam somente podem ser aprovados, 

caso: 

 

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de 

diretrizes orçamentárias; 

 

II - indiquem os recursos necessários, admitindo apenas os 

provenientes de anulação de despesa, excluídas as que 

incidam sobre: 

 

a) dotação para pessoal e seus encargos; 

 

b) serviço da dívida; ou 

 

III - sejam relacionados: 

 

a) com a correção de erros ou omissões; 

 

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei; 

 

c) que não alterem a produção total do orçamento anual. 



 

§ 2º - Os recursos que, em decorrência do veto, emenda ou 

rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem 

despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o 

caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com 

prévia e específica autorização legislativa. 

 

 

 

2) Artigos 192 a 196 do Regimento Interno: 

 

Art. 192 - Recebida do Prefeito a proposta orçamentária, entro 

do prazo do art. 61, I da Lei Orgânica e na forma legal, o 

Presidente providenciará na remessa da mesma ao Presidente 

da Comissão de Finanças, Orçamento, Economia e 

Planejamento; 

Parágrafo único – A Comissão de Finanças, Orçamento, 

Economia e Planejamento providenciará: 

I - na distribuição de cópias aos vereadores e à Comissão de 

Finanças, Orçamento, Economia e Planejamento; 

II - na informação, através da imprensa local, de que a 

proposta estará a disposição, na Secretaria da Câmara, para 

a consulta de pessoas e entidades, na forma e no prazo do art. 

68 da Lei Orgânica. 

III – na disponibilização da proposta no sítio da Câmara na 

internet; 

IV – a elaboração de calendário para processamento da 

propost orçamentária no Poder Legislativo,  prevendo no 

mínimo a realização de uma audiência pública antes de 

extinto o prazo para oferecimento de emendas; 

V – a Comissão de Finanças, Orçamento, Economia e 

Planejamento observará os prazos previstos no art. 71 da Lei 

Orgânica. 

 

Art. 193 - A Comissão mencionada atuará da seguinte forma e 

dentro dos seguintes prazos: 

I - aceitará emenda dos Vereadores, até 5 (cinco) dias úteis 

após o recebimento da proposta; 

II - emitirá parecer sobre a proposta e as emendas, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da proposta. 

 

Art. 194 - A matéria será incluída como item único da Ordem 

do Dia da primeira sessão desimpedida. 



 

Art. 195 - Sujeita a duas discussões, a proposta será: 

I - na primeira discussão, objeto de manifestação, no prazo 

regimental, com preferência ao relator do parecer da 

Comissão e aos autores das emendas, no uso da palavra; 

II - devolvida ao Presidente da Casa que mandará incluí-la em 

pauta imediatamente, para a segunda discussão e votação 

do texto definitivo. 

 

Art. 196 - Aplicam-se as normas desta seção os projetos de lei 

do plano plurianual e das diretrizes orçamentárias. 

 

 

 

 

3)  E art. 48 Da  Lei de Responsabilidade Fiscal: 

 

 

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos 

quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios 

eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de 

diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o 

respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões 

simplificadas desses documentos. 

 

Parágrafo único. A transparência será assegurada também 

mediante incentivo à participação popular e realização de 

audiências públicas, durante os processos de elaboração e de 

discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e 

orçamentos. 

 

 

Portanto opino pela realização de reunião de trabalho 

da Comissão de Finanças para estabelecimento de datas para 

realização de audiências públicas,  segundo critérios do Regimento 

Interno,  bem ainda para fixar datas para apresentação de emendas,  

parecer da consultoria jurídica,  parecer das comissões e estipulação 

de datas para deliberação. 

 



Ao processo legislativo deve ser dada ampla divulgação,  

no sítio da rede mundial de computadores,  pelo programa de rádio nas 

terças-feiras,  bem ainda pela convocação das audiências públicas 

através de editais publicados em jornal de grande circulação. 

 

Por ora são essas as informações,  solicitando que  após a 

apresentação das emendas,  volte o processo  devidamente autuado 

pela Secretaria, e com emendas – se houverem -,  para parecer final 

desta Consultoria Jurídica. 

 

São  Leopoldo,  01  de agosto de 2017. 


