
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAS PÚBLICAS.

PARECER Nº ___/2022

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA - PLO Nº 040/2022

De autoria do Executivo Municipal

Exmo. Senhor Presidente da Comissão De Orçamento, Finanças e Contas Públicas.

O Vereador que este subscreve, atendendo a delegação de V. Exa, analisando o Projeto de
Lei Ordinária 040/2022, com a seguinte ementa: “Altera o Anexo VI da Lei nº 3.948, de 14 de outubro
de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2022.” 

Foi encaminhado à Comissão De Orçamento, Finanças e Contas Públicas, para emissão de

Parecer Jurídico, o Projeto de Lei n.º 040/2022, de autoria do Executivo Municipal,  protocolado em

013/05/2022   e leitura realizada em   16/05  2022,   ,  no qual o Executivo Municipal solicita  autorização

legislativa para Altera o Anexo VI da Lei nº 3.948, de 14 de outubro de 2021, que dispõe sobre as

diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2022.

Em sua justificativa,  o  Executivo Municipal  informar  que o presente projeto  de lei  tem a

finalidade  de atender  as  necessidades de planejamento  das despesas com pessoal,  referente  a

criação, alteração e aumento da remuneração e de pessoal, fundamentado no impcto orçamentário e

financeio.

São partes integrantes do PLO n.º 040/2022 os seguintes anexos:

    • Anexo VI – planejamento de despesa com pessoal – Executivo Municipal (exercício

2022);

    • Estimativa de impacto orçamentário e financeiro, indicando RCL para o exercício, no

valor de R$ 377.335.767,35, bem como informa despesa total com pessoal projetada para o

exercício (Executivo e Gramadotur) no valor de R$ 164.025.826,09 e percentual da despesa

com pessoal projetada para o final do exercício no valor de R$ 43,47%;

    • Resumo de cargos criados por unidade administrativa do Executivo x valor impactado

por mês;

    • Tabela com alteração da base salarial;

    • Resumo;
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    • Quadro com indicação da receita.

Desde já,  cabe esclarecer que o PLO 040/2022, que pretende alterar a Lei  de Diretrizes

Orçamentárias, adequando receitas e despesas públicas do exercício 2022, tem por objetivo permitir

a tramitação do conteúdo previsto no PLO 038/2022 – Altera dispositivos da Lei n.º 2.914, de 06 de

maio de 2011, que trata sobre a implantação do Plano de Carreira, estabelece o Quadro de Cargos,

Vencimento e Funções Públicas do Município de Gramado e PLO 039/2022 - Altera dispositivo da Lei

n.º  2.913,  de 06  de maio  de 2011,  que  dispõe  sobre  o  plano  de carreira  do  magistério  público

municipal de Gramado, ambos em tramitação nesta Casa, visto que é exigência legal a inclusão de

suas alterações na LDO – exercício 2022.

 Desta  forma,  importante  esclarecer  que  após  a  análise  da  proposição  sobreveio

ORIENTAÇÃO  JURIDICA  56/2022,  alertando  para  necessidade  de  cumprimento  as  previões

constantes na redação do art. 17 da LRF e art. 169,§1.º da CF/88, no que tange compatibilidade do

PLO  40/2002  com  as  peças  orçamentárias  obrigatórias,  neste  caso  estimativo  de  impacto

orçamentário financeiro individualizado e atualizado conforme a demanda estimada.

Ainda, foi encaminhado ao Executivo Municipal Ofício Geral 009/2022, de 03 de junho de

2022, no qual a CLRF solicita envio de informações e demais esclarecimentos acerca do tema, sendo

posteriormente realizada reunião entre os Vereadores, a Secretária de Administração e a Procuradora

Geral, em 03/06/2022, conforme ata de reunião juntada.

 Por  fim,  em  06  de  junho  de  2022  o  Executivo  Municipal  encaminhou  MENSAGEM

RETIFICATIVA, que será lida na sessão ordinário do dia 13/06/2022, com a finalidade de promover a

adequação da relação descritiva constante no ANEXO VI -  PLANEJAMENTO DA DESPESA COM

PESSOAL, passando a ter nova redação.  

 Ainda, foi encaminhado ao Executivo Municipal Ofício Geral 009/2022, de 03 de junho de

2022, no qual a CLRF solicita envio de informações e demais esclarecimentos acerca do tema, sendo

posteriormente realizada reunião  com a Secretária de Administração Juliana Fisch, a  Procuradora

Geral Mariana Reis e o contador do Município Paulo Felipe Pinho, onde foi debatido e se esclareceu

assuntos pertinentes ao Projeto de Lei.

- CONCLUSÃO

Rua São Pedro, nº 369, Bairro Centro - Gramado/RS – CEP 95.670-000
Fone: (54) 3295-7000 - camara@gramado.rs.leg.br - www.gramado.rs.leg.br



Em análise dos fundamentos apresentados na Orientação Jurídica nº 056/2022, emitida pela

Procuradora  Geral  da  Casa,  tenho  que  a  propositura  está  apta  à  tramitação,  assim  opino

acompanhando  o  entendimento  da  orientação  jurídica  acima  referida,  ou  seja,  pela  aptidão  da

presente propositura dentro do campo de análise da presente Comissão Permanente.

Diante do exposto, considerando os aspectos que cumpre-me examinar neste Parecer Final,

manifesto-me  favoravelmente  a  tramitação  do  PL,   considerando  que  todos  os  preceitos

constitucionais, legais e regimentais quanto a sua tramitação foram cumpridos  na presente comissão

de Orçamento, opino pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária n° 040/2022 de autoria do Executivo

Municipal.

É o parecer que submeto à consideração.

Sala das Comissões, 14 de Junho de 2022.

_______________________ _______________________ _______________________

Vereador Rodrigo Paim Vereador Celso Fioreze Vereador Roberto Cavallin

Presidente -Relator  Membro Vice-presidente
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