
 

 
 

 

 
 

 

Parecer Jurídico nº. 027/2018  

Referência: Projeto de Lei nº.027/2018  

Autoria: Executivo Municipal 
Ementa: “Que estima a receita e fixa a despesa do 
Município de Dolcinópolis para o exercício financeiro 
do ano de 2019 e dá outras providencias”. 

 
 

I – RELATÓRIO 
 

Foi encaminhado a Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis para 
emissão de parecer, o Projeto de Lei nº. 027, de 29 de agosto de 2018, O presente 
Projeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo, estima as receitas e fixa as despesas 
orçamentárias do Município de Dolcinópolis, relativas ao exercício financeiro de 2019: 

 
 Submetido a matéria a analise do advogado da Câmara Municipal para 

verificação da legalidade e regularidade da Lei de Diretrizes Orçamentárias, este 
emite Parecer Jurídico nº 027/2018 observando que o encerramento descrito 
encontra guarida legal e Constitucional. Da analise, a propósito, imprescindível que se 
alerte veementemente o gestor para adoção dos procedimentos pendentes ao 
cumprimento da lei, resguardando ao Executivo que deve se proceder o repasse com 
recursos provenientes do FPM (fundo de participação do município), bem como se 
resguardar que o repasse não comprometa áreas primordiais a administração. Afinal, 
não há administração que tenha legitimidade quando seus compromissos não são 
cumpridos á época própria. Com as recomendações, entendemos que a matéria 
merece o apoio do Legislativo para regularizar as pendências, opino favorável a 
tramitação do projeto. 

 

 

É o sucinto  

relatório.  

Passo a análise jurídica. 

 

 



 

 
 

 

II – ANÁLISE JURÍDICA 
 

2.1. Da Competência e Iniciativa 
 

O projeto versa sobre matéria de competência do Município em face do 

interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso I da Constituição da 

República e no artigo 50, inciso IV da Lei Orgânica Municipal. 

 
Trata-se de proposição de iniciativa privativa do Chefe do Poder 

Executivo Municipal, conforme dispõe o art. 50, inciso IV da Lei Orgânica Municipal. 

 

Verifica-se, outrossim, que a iniciativa de projetos desta natureza é 

privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme se observa na análise conjunta do 

artigo 165, II da Constituição Federal e artigo 126, II da Lei Orgânica Municipal, 

portanto, sob o aspecto jurídico, nada obsta a regular tramitação do projeto, 

cabendo aos nobres vereadores a análise do mérito. 

 

Feitas estas considerações sobre a competência e iniciativa, a 

Procuradoria Jurídica OPINA s.m.j., pela regularidade formal do projeto, pois se 

encontra juridicamente apto para tramitação nesta Casa de Leis. 

 

2.2. Da Técnica Legislativa Adequada 
 

A elaboração de leis no Brasil deve observar a técnica legislativa  

adequada, prevista na Lei Complementar Federal nº. 95, de 26 de fevereiro de 1998, 

conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal. 

 
 

Assim, feita a leitura do preâmbulo do Projeto de Lei em comento, pode 

ser verificado a indicação da base legal, por conseguinte, um respeito ao disposto no 

artigo 6º da Lei Complementar nº. 95/98, bem como, a tradição e costume de todos 

os projetos sancionados e promulgados neste Município. 

 
 

Feitas estas considerações, com fundamento no artigo 213 do 

Regimento Interno desta Casa, a Procuradoria Jurídica s.m.j. recomenda que à 



 

 
 

 

técnica legislativa, a matéria mostra-se perfeita e pronta para inserir-se no 

ordenamento jurídico municipal. 

 

2.3. Do Limite para Abertura de Crédito Suplementar 

 
No que tange ao limite para abertura de créditos adicionais 

suplementares, o artigo 04, inciso I da proposição ora analisada, dispõe sobre o 

limite de 10% (dez por cento) do valor do orçamento. 

 

No entanto, o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por 

meio do Comunicado SDG nº. 29/2010 recomenda que a autorização para créditos 

suplementares não deva superar o percentual da inflação do período, de forma a 

impedir a desfiguração da lei orçamentária. Tal entendimento foi matéria de 

Recomendação nas Contas dos anos de 2011 e 2012 do Exmo. Sr. Prefeito Municipal 

Sr. Ildefonso Mendes Neto. 

 

Diante do exposto, a Procuradoria Jurídica s.m.j. RECOMENDA aos 

membros da Comissão de Finanças e Orçamento, a elaboração de Emenda 

Modificativa, objetivando alterar a redação do do artigo 08 do Projeto de Lei nº. 

027/2018, reduzindo o limite de 05% (cinco por cento) para o percentual da 

inflação prevista para o período.  

 

2.4. Do Quórum e Procedimento 
 

Para aprovação do Projeto de Lei nº. 027/2018 será necessário 

MAIORIA ABSOLUTA, ou seja, para ser APROVADO a presente proposição terá que 

no mínimo 05 votos, conforme dispõe o artigo 169, §3, do Regimento Interno, em 

turno único de discussão e votação, bem como o procedimento do voto será 

SIMBOLICO, ou seja, na simples contagem de votos favoráveis e contrários dos 

parlamentares, conforme artigo 171, §1, do Regimento Interno. 

 

Desta forma a presente proposição do executivo será deliberada na 

forma de maioria simples, resultando a sua aprovação em 05 votos dos vereadores 

presentes na sessão, em votação ÚNICA. 



 

 
 

 

 

 
2.5. Das Comissões Permanentes 

 
Por fim, verifica-se que a proposição precisa ser submetida ao crivo das 

Comissões de: Comissão, Justiça e Redação (art. 31, §1º e §3, inciso I, do R.I.), e 

Comissão de Finanças e Orçamento (art. 32, inciso V, do R.I.) 

 

 
III – CONCLUSÃO 
 

 
Diante de todo exposto, do ponto de vista de constitucionalidade, 

juridicidade e boa técnica legislativa, depois de observadas as recomendações 

constantes neste parecer, a Procuradoria Jurídica OPINA s.m.j. pela viabilidade 

técnica do Projeto de Lei nº. 027/2018. 

 

 
No que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica não irá se pronunciar, 

pois caberá aos vereadores, no uso da função legislativa, verificar a viabilidade da 

aprovação, respeitando-se para tanto, as formalidades legais e regimentais. 

 

 

 

Dolcinópolis, 18 de setembro de 2018. 
 
 
 

ALEX GALANTI NILSEN 
Procurador Jurídico 
OAB/SP 350.355 


