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PARECER
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Conforme determina o art. 323 da Lei Orgânica do
Município de Guarulhos, de 05 de abril de 1990 – LOM/
1990, o Executivo Municipal deve enviar a lei
orçamentária anual - LOA ao Legislativo Municipal até
30 de setembro. Cumprindo com tal regramento, o
Projeto de Lei nº 3037/2016 que trata da lei orçamentária
de 2017 foi enviado a esta Casa de Leis em 30 de
setembro de 2016, sendo seu Substitutivo nº 01 enviado
em 08 de novembro do ano corrente. Posteriormente,
foi enviado, em 07 de dezembro de 2016, o Substitutivo
nº 2. Justifica-se o envio do Substitutivo nº 02 em face
de adequação dos grupos de despesa, códigos de
aplicações e recursos vinculados.
A LOA é um instrumento legal que estima as receitas
e fixa as despesas para o período de 1 (um) ano,
devendo ser compatível com as diretrizes
estabelecidas na Lei de diretrizes orçamentárias -
LDO e com os objetivos e metas definidos no Plano
Plurianual - PPA. Além disso, deve viabilizar o alcance
dos resultados pretendidos pelas políticas públicas
do governo. Assim, o PPA estabelece o planejamento
de médio prazo, por meio de programas e iniciativas
do governo enquanto a LOA fixa o planejamento de
curto prazo, ou seja, materializa anualmente as ações
e programas a serem executados. À LDO, por sua
vez, cabe o papel de estabelecer a ligação entre esses
2 (dois) instrumentos, destacando do PPA os
investimentos e gastos prioritários que deverão compor
a LOA, e definir as regras e normas que orientam a
elaboração da lei orçamentária que irá vigorar no
exercício seguinte ao da edição da LDO.
Uma importante função da LDO é orientar a elaboração
da LOA, ou seja, estabelecer algumas regras que
deverão ser seguidas durante as etapas do processo
de elaboração do orçamento de acordo com o § 2º do
art. 165 da Constituição Federal de 1988 – CF/1988.
Portanto, a LDO deve ter uma seção para tratar da
estrutura e organização da LOA. Assim, para a LOA de
2017, objeto da presente análise, a LDO a ser seguida
é a Lei Municipal nº 7491, de 7 de julho de 2016 – LM nº
7491/16, que “dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2017
do Município de Guarulhos e dá outras providências” e
respectivos documentos legais que a alteram.
O orçamento adotado no Brasil, instituído pela Lei nº
4320/1964 é o orçamento-programa. Essa técnica
orçamentária enfatiza os programas de governo, as
realizações almejadas, constituindo, assim, peça
intimamente associada ao planejamento, traduzindo, por
sua vez, o plano de trabalho do governo, com a indicação
dos programas e das ações a serem realizadas, bem
como dos montantes e das fontes de recursos a serem
utilizados em sua execução. A referida técnica tem como
principais características a integração planejamento-
orçamento, a quantificação de objetivos e a fixação de
metas, maior ênfase na relação insumo-produto, o
acompanhamento físico-financeiro das ações
orçamentárias, a contínua avaliação de resultados e
uma gestão voltada para o alcance de objetivos.
Além de ser uma lei, o orçamento público é um instrumento
de gestão utilizado para organizar os recursos financeiros
e, para isso, baseia-se em regras, aprovadas pelo Poder
Legislativo, que devem ser cumpridas pelos gestores
públicos e acompanhadas pela sociedade.
2. ORÇAMENTO DE 2017: ARCABOUÇO LEGAL,
ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
O orçamento do Município de Guarulhos é composto
pelos orçamentos do Executivo e do Legislativo
Municipais, seus fundos, órgãos e entidades da
Administração Pública Municipal Direta e Indireta e pelo
orçamento de investimento de empresas que o Município
detenha a maioria do capital social com direito a voto.
A receita orçamentária total líquida do Município de
Guarulhos foi estimada, para o exercício financeiro
de 2017, em R$ 4.372.601.357,00 (quatro bilhões,
trezentos e setenta e dois milhões, seiscentos e um
mil e trezentos e cinquenta e sete reais), conforme
demonstrado no art. 2º do Substitutivo nº 02 ao projeto
de lei ora em comento. Em contrapartida, a despesa

orçamentária total, somatório das despesas corrente
e de capital, bem como da reserva de contingência,
foi fixada em igual montante.
A LDO apresenta as orientações gerais que vão nortear
a elaboração e a execução do orçamento. Nesse
sentido, a seção I do Capítulo II da LM nº 7491/16,
abaixo transcrito, aborda a elaboração da proposta
orçamentária para o exercício financeiro de 2017.
“LM nº 7491/16. LDO – CAPÍTULO II DA
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA SEÇÃO I Da
Elaboração da Proposta Orçamentária
Art. 4º A elaboração da proposta orçamentária para o
exercício financeiro do ano de 2017, compreenderá:
I - os orçamentos, fiscal e o da seguridade social,
referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus
fundos, órgãos e entidades da administração pública
direta e indireta; e
II - o orçamento de investimentos das empresas em
que o Município, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto.
Art. 5º A proposta orçamentária para a Câmara
Municipal de Guarulhos será fixada nos termos do
artigo 29-A da Constituição Federal.
Art. 6º Além de obedecer às normas da Lei
Complementar Federal nº 101, de 2000, integrarão a
Lei Orçamentária Anual os complementos
referenciados no artigo 2º da Lei Federal nº 4.320, de
17/3/1964 e os seguintes demonstrativos:
I - programação de aplicação de recursos referentes
à manutenção e desenvolvimento do ensino nos termos
do artigo 212 da Constituição Federal -> item 29 do
Substitutivo nº 02 do PL nº 3730/16; e
II - programação de aplicação de recursos referentes
às ações e aos serviços públicos de saúde de que
trata a Emenda Constitucional nº 29, de 13/9/2000 ->
item 30 do Substitutivo nº 02 do PL nº 3730/16.
Art. 7º A dotação orçamentária é composta do seguinte
detalhamento: órgão, unidade, função, subfunção,
programa, ação, categoria econômica, grupo de
natureza da despesa e vínculo. (g. n.)”
A proposta orçamentária destinada à Câmara Municipal
de Guarulhos é de R$ 105.677.586,17 (cento e cinco
milhões seiscentos e setenta e sete mil e quinhentos
e oitenta e seis reais e dezessete centavos de reais)
equivalente a até 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos
por cento) relativos ao somatório da receita tributária
e das transferências originárias de 70% (setenta por
cento) de operações de crédito, câmbio e seguro ou
relativas a títulos ou valores mobiliários do ouro quando
definido em lei como ativo financeiro ou instrumento
cambial, bem como das transferências que competem
aos Municípios perceberem definidas nos Arts. 158 e
159 estabelecidas na CF/1988.
“Lei nº 4230/1964. Art. 2° A Lei do Orçamento conterá
a discriminação da receita e despesa de forma a
evidenciar a política econômica financeira e o programa
de trabalho do Govêrno, obedecidos aos princípios de
unidade, universalidade e anualidade.
§ 1° Integrarão a Lei de Orçamento:
I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa
por funções do Govêrno; -> item 05 do Substitutivo nº
02 do PL nº 3037/16.
II - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo
as Categorias Econômicas, na forma do Anexo nº 1; ->
itens 6 a 11 do Substitutivo nº 02 do PL nº 3037/16.
III - Quadro discriminativo da receita por fontes e
respectiva legislação; -> item 12 do Substitutivo nº 02
do PL nº 3037/16.
IV - Quadro das dotações por órgãos do Govêrno e da
Administração. -> itens 13 a 17 do Substitutivo nº 02
do PL nº 3037/16.
§ 2º Acompanharão a Lei de Orçamento:
I - Quadros demonstrativos da receita e planos de
aplicação dos fundos especiais; -> item 37 do
Substitutivo nº 02 do PL nº 3037/16.
II - Quadros demonstrativos da despesa, na forma
dos Anexos nºs 6 a 9; -> itens 20 a 23 do Substitutivo
nº 02 do PL nº 3037/16.
III - Quadro demonstrativo do programa anual de
trabalho do Govêrno, em têrmos de realização de
obras e de prestação de serviços. -> itens 24 a 26 do
Substitutivo nº 02 do PL nº 3037/16.”
Ainda no Capítulo II da LM nº 7491/16, as seções II –
Das operações de crédito e dos créditos
suplementares, III – Do remanejamento de recursos
orçamentários, IV – Dos novos projetos, das despesas
prioritárias e dos investimentos, V – Da transferência
de recursos às instituições ou entidades privadas; VI
– Do custeio de despesas, do repasse e da
transferência de recursos, VII – Da reserva de

contingência, tratam, a sua maneira, de como se
dará a execução do orçamento, para o exercício
financeiro de 2017, com relação a esses assuntos
específicos.
Assim, no Substitutivo nº 02 do projeto de lei ora em
comento, o Capítulo IV – Da autorização para abertura
de créditos adicionais suplementares e contratação
das operações de crédito detalha a Seção II e VII do
Capítulo II, bem como o Capítulo V – Do
remanejamento de recursos orçamentários detalha a
Seção III do Capítulo II, ambos da LM nº 7491/2016
(diretrizes orçamentárias para 2017).
As situações orçamentárias não contempladas no
Substitutivo nº 02 do presente projeto de lei,
obedecerão, como não poderia deixar de ser, às
normas estabelecidas na LM nº 7491/2016.
Ademais, conforme o art. 5º da Lei Complementar nº 101,
de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal –
LRF/2000, abaixo transcrito, o projeto de lei orçamentária
anual deve ser elaborado de forma compatível com o
PPA, com a LDO e com as normas da própria LRF.
“LFR/2000. Art. 5º O projeto de lei orçamentária anual,
elaborado de forma compatível com o plano plurianual,
com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas
desta Lei Complementar:
I – conterá, em anexo, demonstrativo da
compatibilidade da programação dos orçamentos com
os objetivos e metas constantes do documento de
que trata o §1º do art. 4º; -> item 38 do Substitutivo nº
02 do PL nº 3037/16.
II – será acompanhado do documento a que se refere o
§ 6º do art. 165 da Constituição, bem como das medidas
de compensação a renúncia de receita e ao aumento de
despesas obrigatórias de caráter continuado; -> item 3
do Substitutivo nº 02 do PL nº 3037/16.
III - conterá reserva de contingência, cuja forma de
utilização e montante, definido com base na receita
corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentárias, destinada ao:
a) (Vetado)
b) atendimento de passivos contingentes e outros
riscos e eventos fiscais imprevistos.”
O demonstrativo fiscal, bem como a integração do
PPA com o orçamento de 2017 referentes ao inciso I
do Art. 5º da LRF/2000 e a estimativa e compensação
da renúncia de receita referente ao Art. 5º, inciso II da
LRF/2000, acima transcritos, foram apresentados no
Substitutivo nº 02 do Projeto de Lei nº 3037/16. Quanto
à reserva de contingência, estabelecida no inciso III
do Art. 5º supracitado, esta será abordada em tópico
a parte adiante, no Item 4 – Alterações no orçamento.
“CF/1988. Art. 165, §6º - O projeto de lei orçamentária
será acompanhado de demonstrativo regionalizado do
efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de
isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios
de natureza financeira, tributária e creditícia.”
O dispositivo constitucional supracitado trata de
matéria relativa à renúncia de receita. A gestão
pública responsável requer o controle sobre todos
os tipos de receita, inclusive as que deixam de ser
arrecadadas por causa de benefícios tributários. A
Constituição prevê, ainda, em seu art. 150, § 6º, a
necessidade de lei específica e exclusiva para a
outorga de qualquer benefício fiscal. Tal imposição
revela-se de suma importância para evi tar a
desorganização legislativa e o encobrimento da
concessão de pr iv i légios a determinados
contribuintes ou grupos de contribuintes, já que a
previsão de benefíc ios em contextos legais
esparsos torna muito mais difíci l  a f iscal ização
sobre situações de desigualdade desarrazoada. Foi
a partir da publicação da LRF/2000, porém, que o
assunto ganhou maior notoriedade, pois a referida
lei estabeleceu, em seu art. 14, diretrizes para a
concessão de benefícios tributários. Assim, sob a
ótica da LRF/2000, além de considerar o interesse
público justificador do ato, para que o gestor público
conceda ou amplie algum incentivo tributário, deverá
apresentar estimativa do impacto orçamentário-
financeiro da concessão e atender ao disposto na
LDO. Deve comprovar,  também, que o ato fo i
considerado na estimativa de receita da LOA e
evidenciar que a renúncia não irá afetar as metas
de resultados fiscais previstas no Anexo de Metas
Fiscais ou, se preferir, poderá adotar medidas de
compensação para contrabalançar as renúncias,
tais como elevação de alíquotas, ampliação de base
de cálculo, majoração ou criação de tr ibuto ou
contr ibuição1 . O Substitutivo nº 02 do Projeto de
Lei nº 3037/16 sat isfaz esse mandamento

constitucional ao apresentar o item 3, tratando da
estimativa, para os exercícios financeiros de 2017
e os dois subsequentes, bem como da
compensação da renúncia de receita.
A LOA é composta por 3 (três) esferas orçamentárias,
ou seja, compreende o orçamento fiscal - OF, o
orçamento da seguridade social - OSS e o orçamento
de investimento das empresas - OIE. A maioria dos
Municípios não apresenta o OIE. Todavia, o Município
de Guarulhos o apresenta por conta da empresa
Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A –
Proguaru. Esses 3 (três) orçamentos são consolidados
numa única peça orçamentária, atendendo ao princípio
orçamentário da unidade.
Os demonstrativos do orçamento fiscal e do orçamento
da seguridade social, para o exercício de 2017, foram
apresentados em anexos do Substitutivo nº 02 do
presente projeto, ao passo que o orçamento de
investimento da Proguaru foi apresentado no corpo
do projeto de lei ora em comento, sendo fixado em R$
4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil)
financiado com recursos próprios e aplicados em
aquisição de veículos, máquinas e equipamentos;
benfeitorias em imóveis e instalações; capacitação
de pessoal; informática e outros investimentos.
Ademais, determina a LRF/2000 que é vedado
consignar na lei orçamentária crédito com finalidade
imprecisa ou com dotação ilimitada (art. 5º, § 4º da
LRF/2000). Existe ainda previsão na LRF/2000 de
que a lei orçamentária não consignará dotação para
investimento com duração superior a um exercício
financeiro que não esteja previsto no PPA ou em lei
que autorize a sua inclusão, conforme disposto no §
1º do art. 167 da Constituição Federal de 1988 (art. 5º,
§ 5° da LRF).
Por fim, em atendimento à LRF/2000, a Companhia
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
Sabesp enviou ofício apresentando informações para
montagem e consecução das peças orçamentárias.
Posteriormente, esta Comissão Especial enviou ofício
ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
solicitando informação a respeito de débito em aberto
desta para com aquela, bem como o valor destinado
para o pagamento de respectiva dívida no exercício
financeiro de 2017. Em resposta o SAAE declarou que
o valor aberto para com a Sabesp, em outubro de
2016, está em R$ 1.968.271.699,60, (um bilhão,
novecentos e sessenta e oito milhões, duzentos e
setenta e um mil, seiscentos e noventa e nove reais
e sessenta centavos), sendo o valor orçado pelo SAAE
para pagamentos de precatórios da Sabesp é de R$
128.510.000,00 (cento e vinte e oito milhões,
quinhentos e dez mil reais) para o exercício financeiro
de 2017.
3. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E DATAS LIMITES
A sociedade não só pode como deve participar da
elaboração e execução do orçamento público, sendo
possível atuar junto ao Poder Executivo, que elabora
a proposta orçamentária; ao Poder Legislativo, que
discute, modifica e aprova essa proposta; e aos órgãos
de controle e fiscalização, como denunciando
irregularidades no uso dos recursos públicos.
A  p a r t i c i p a ç ã o  s o c i a l  é  u m  d i r e i t o  d o s
b ras i l e i r os  assegu rado  pe la  CF /1988  e  pe la
L R F / 2 0 0 0 .  A  p a r t i c i p a ç ã o  s o c i a l  d e v e  s e r
c o n t í n u a ,  p o r é m ,  h á  m o m e n t o s  c r u c i a i s  n o
p r o c e s s o  o r ç a m e n t á r i o  q u e  m e r e c e m  m a i o r
a tenção,  como o  segundo semest re  de todos
o s  a n o s ,  q u a n d o  o c o r r e  o  p r o c e s s o  d e
e labo ração ,  d i scussão  e  vo tação  do  p ro je to
de le i  o rçamentár ia  anua l ,  no qua l  constarão
a s  r e c e i t a s  e  d e s p e s a s  p r e v i s t a s  p a r a  o
p róx imo ano .
Foram real izadas audiências públ icas relat ivas
às matérias pertinentes às pastas das 21 (vinte
e  u m a )  S e c r e t a r i a s  e  d a s  1 1  ( o n z e )
Coordenador ias ,  bem como da  Proguaru ,  do
SAAE,  da  Câmara  Mun ic ipa l  de  Guaru lhos  -
C M G ,  d o  I n s t i t u t o  d e  P r e v i d ê n c i a  d o s
Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos
-  I P R E F  e  o  d o s  S e r v i ç o s  P ú b l i c o s  d e
Saneamento Básico -  AGRU, conforme data e
horár io apresentados na Tabela 1 a seguir.
Tabela 1. Audiências Públicas referentes à Lei
Orçamentária Anual de 2017.
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Em 30 de novembro do ano corrente, o Vereador
Geraldo Celestino, presidente da Comissão Especial
do Orçamento realizou no Plenário da Edilidade reunião
com os Vereadores, bem como com a equipe de
transição do governo. No encontro foi definido como
datas limites:
- até às 17:00 do dia 05/12/16, apresentação de
emendas ao orçamento pela equipe de transição;
- até às 17:00 do dia 07/12/16, apresentação de
emendas parlamentares e
- às 10:00 do dia 12/12/16, reunião da Comissão
Especial para análise das emendas apresentadas.
4. ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO
As emendas ao projeto orçamentário devem obedecer
às regras estabelecidas no § 3° do Art. 166 da CF/
1988, como não aumentar o total de despesa prevista
no orçamento; a inclusão de nova despesa ou aumento
de despesa já prevista só podem ser acatadas se
houver a indicação de recursos provenientes do
cancelamento de outra programação; é proibido
cancelar recursos de despesa com pessoal, benefícios
da previdência, transferências constitucionais, juros
e amortização da dívida pública.
Por simetria, o § 3° do Art. 327 da LOM/1990 estabelece
o seguinte:
“LOM/1990. Art. 327. Os projetos de lei relativos ao
orçamento anual, ao plano plurianual, às diretrizes
orçamentárias e aos créditos adicionais serão
apreciados pela Câmara Municipal, na forma de seu
regimento.
(...)
§ 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual
ou aos projetos que o modifiquem, somente podem
ser aprovadas caso:
I - compatíveis com o plano plurianual e com a lei de
diretrizes orçamentárias;
II - indiquem os recursos necessários, admitidos
apenas os provenientes de anulação de despesas,
excluídos os que incidem sobre:
a) dotação para pessoal e seus encargos;
b) serviços da dívida;
III - relacionados com a correção de erros ou
omissões;
IV - relacionados com os dispositivos do texto do
projeto de lei.”
O mesmo teor está disposto no Art. 32 da LM nº 7431/
16, abaixo transcrito.
“LM nº 7491/16. Art. 32. As emendas ao projeto de
lei do orçamento anual ou aos projetos de lei que o
modifiquem deverão observar o disposto no artigo
166, § 3º, da Constituição Federal e do artigo 327, §
3º, da Lei Orgânica do Município, cabendo ainda:
I - ser compatíveis com o Plano Plurianual e com a
Lei de Diretrizes Orçamentárias; e
II - indicar os recursos necessários para cobertura,
admitidos apenas os provenientes de anulação de
despesas e os constantes do inciso II do § 1º do
artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, excluídos
os que incidam sobre: a) dotação para pessoal e seus
encargos; b) serviço da dívida; c) dotação destinada
ao atendimento de precatórios judiciais; e d) dotações
destinadas à cobertura de despesas referentes à
manutenção de serviços básicos de utilidade pública”.
As emendas ao orçamento são a forma mais efetiva
do Poder Legislativo, de todas as esferas, participar
no processo orçamentário. A apresentação de
emendas é uma atividade legítima, inserida no
contexto dos papéis típicos do Legislativo e desperta
maior atenção dos parlamentares, pois esta é a
oportunidade para realizar alocações de recursos em
benefícios das localidades que representam.
De acordo com o Substitutivo nº 02 do Projeto de Lei
nº 3037/16, a despesa prevista, para o exercício
financeiro de 2017, com reserva de contingência é de
R$ 91.326.762,83 (noventa e um milhão, trezentos e
vinte seis mil, setecentos e sessenta e dois reais e
oitenta e três centavos).
Conforme estabelece o art. 19 da LM nº 7491/16,
esse valor corresponde até 2,5% (dois inteiros e cinco
décimos por cento) da Receita Corrente Líquida –
RCL estimada para o exercício financeiro de 2017,
sendo 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento)
destinados ao atendimento de passivos contingentes
e outros riscos e eventos fiscais imprevistos e 1,0%
(um por cento) destinados à alocação de emendas

parlamentares individuais a fim de satisfazerem
interesses sociais.
Os passivos contingentes são dívidas cuja existência
depende de fatores imprevisíveis, ou seja, é uma
possível obrigação cuja existência será firmada
somente pela ocorrência de eventos futuros que não
estão totalmente sob o controle da entidade ou ainda
obrigações que não podem ser estimadas com
suficiente segurança, sendo despesas potenciais ou
eventuais para as quais não há grau de certeza quanto
sua efetiva concretização.
A emenda parlamentar individual é representada pelo
parlamentar individualmente. A apresentação da
emenda, todavia, é uma faculdade do parlamentar e
não uma obrigação. De posse da informação sobre o
valor a que tem direito o parlamentar pode apresentar
ao orçamento o número de emendas que desejar.
Depois de apresentada, a Comissão Especial instituída
para analisar o presente projeto pode acatar ou rejeitar
as emendas que estão em desacordo com as normas,
ou seja, se versam sobre ações outras que não
atendam ao percentual mínimo estipulado para serviços
públicos e saúde.
Quanto às emendas parlamentares individuais, a
Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 43, de 31 de
maio de 2016, bem como os Arts. 34 a 39, caputs,
incisos e parágrafos, da LM nº 7491/16, abaixo
transcritos, delineiam como ocorrerão a elaboração e
a execução das emendas ao orçamento do exercício
financeiro de 2017 propostas pelos parlamentares do
Município de Guarulhos.
LM nº 7491/16. Art. 34. As emendas individuais ao
projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite
de 1,0% (um por cento) da receita corrente liquida da
Prefeitura Municipal de Guarulhos, prevista no projeto
encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a
metade desse percentual será destinada a ações de
serviços públicos e saúde.
Parágrafo único. O limite a que se refere o caput
será distribuído em partes iguais, por parlamentar,
para a aprovação de emendas ao Projeto de Lei
Orçamentária de 2017.
Art. 35. É obrigatória a execução orçamentária e
financeira, de forma equitativa, da programação
referente a emendas individuais aprovadas na lei
orçamentária, em montante correspondente a 1,0%
(um por cento) da receita corrente líquida da Prefeitura
Municipal de Guarulhos, realizada no exercício de
2016.
Parágrafo único. Considera-se execução equitativa
a execução das programações que atenda de forma
igualitária e impessoal as emendas apresentadas,
independentemente da autoria.
Art. 36. As programações orçamentárias previstas
no art. 35 desta Lei não serão de execução obrigatória
nos casos dos impedimentos de ordem técnica.
Art. 37. No caso de impedimento de ordem técnica
no empenho de despesa que integre a programação
prevista no art. 35 desta Lei, serão adotadas as
seguintes providências:
I - até cento e oitenta dias após a publicação da lei
orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder
Legislativo as justificativas do impedimento;
II - até 30 de setembro, o Poder Executivo encaminhará
projeto de lei sobre o remanejamento da programação
cujo impedimento seja insuperável; e
III - se, até 20 de novembro, o Poder Legislativo não
deliberar sobre o projeto, o remanejamento será
implementado por ato do Poder Executivo, nos termos
previstos na lei orçamentária.
Art. 38. Se for verificado que a reestimativa da receita
e da despesa poderá resultar no não cumprimento da
meta de resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes
orçamentárias, o montante previsto no art. 35 desta
Lei poderá ser reduzido em até a mesma proporção
da limitação incidente sobre o conjunto das despesas
discricionárias.
Art. 39. Serão publicados mensalmente, na internet,
relatório com os valores das emendas empenhadas e
as executadas.
Pelo exposto observa-se que as emendas
parlamentares totalizam o equivalente a 1% (um por
cento) da receita corrente líquida prevista no
orçamento de 2017, sendo obrigatória, caso não haja
impedimento de ordem técnica, a execução das

emendas de acordo com 1% (um por cento) da receita
corrente líquida realizada em 2016.
A receita corrente líquida realizada em 2016 foi de R$
3.641.915.002,28 (três bilhões, seiscentos e quarenta
e um milhões, novecentos e quinze mil, dois reais e
vinte e oito centavos), conforme divulgado no Diário
Oficial do Município de 25 de novembro do corrente
ano. Assim, cada parlamentar obteve o valor de R$

1.071.151,00 (um milhão, setenta e um mil e cento e
cinquenta reais) para realização de emendas
individuais. Foi definido como prazo para a
apresentação das emendas parlamentares individuais
07 de dezembro de 2016 às 17:00. No Quadro 1 estão
apresentadas as emendas por Edil.
Q u a d r o  1 .  E m e n d a s  p a r l a m e n t a r e s  a o
Orçamento  de 2017



14 de Dezembro de 2016 Diário Oficial do Município de Guarulhos - Página 3



Página 4 - 14 de Dezembro de 2016 Diário Oficial do Município de Guarulhos

5. POSICIONAMENTO
Ao analisar as determinações constitucionais e
infraconstitucionais, observa-se que o Substitutivo nº
02 do Projeto de Lei nº 3037/16 satisfez os requisitos
necessários estipulados, não havendo, portanto, óbice
do ponto de vista orçamentário-financeiro para sua
aprovação.
Nesse sentido, os integrantes da Comissão Especial
instituída para analisar referido projeto posicionam-se
pela aprovação da propositura, nos termos de seu
Substitutivo nº 2, bem como das emendas
parlamentares descritas no Quadro 1 e das
descritas nas Tabelas 2 e 3 como tecnicamente
corretas, sendo contrários às emendas tecnicamente
incorretas, cabendo, contudo, ao Douto Plenário,
soberano que é a manifestação final.
Sala das Comissões, em 12 de dezembro de 2016.
COMISSÃO ESPECIAL
Geraldo Celestino – Presidente __
Integrantes:
D’Agostino __
Dr. Alexandre Dentista __
Dr. Laércio Sandes __
Dr. Vitor da Farmácia __
Edmilson Americano __
Eduardo Barreto __
Elmer Japonês __
Genilda Sueli Bernardes __
Heleno Metalúrgico __
João Barbosa __
João Dárcio __
Lamé __
Pastor Anistaldo __
Sérjão Inovação __
Toninho da Farmácia __
Toninho Magalhães __
Verinha Souza __

COMISSÃO ESPECIAL
PARECER Nº 04/16 - CE

Projeto de Lei nº: 3262/16
Autor: Prefeitura de Guarulhos
Dispondo sobre: “Dispõe sobre Revisão do Plano
Plurianual 2014/2017 – base 2017, constante da Lei

nº 7217, de 16 de dezembro de 2013”.
Quórum: maioria absoluta – votação nominal
Prazo: 15/12/2016

PARECER
1. Introdução
O Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual
- LOA formam o tripé das leis que norteiam a
atividade orçamentária dos entes públicos federal,
estaduais e municipais, devendo ser compatíveis
entre si de modo que a execução orçamentária
seja harmoniosa e cumpra as aspirações da
sociedade, elaboradas para solucionar um
problema e/ou satisfazer uma necessidade.
Em linhas gerais, o PPA detalha as despesas que
possuem duração continuada, condicionando,
portanto, a programação orçamentária anual ao
planejamento de longo prazo, que dura 4 (quatro) anos.
O que foi planejado para determinados quatro anos
(PPA) será colocado em prática anualmente através
da LOA, ou seja, deve haver compatibilidade entre o
PPA e a LOA de referido ano. À LDO cabe direcionar e
orientar a elaboração do orçamento, fazendo a ligação
entre o PPA e a LOA, estabelecendo os parâmetros
necessários à alocação dos recursos no orçamento
anual, de forma a garantir a realização do que foi
estabelecido no PPA.
Assim, trata o Projeto de Lei nº 3262/2016, de autoria
do Executivo Municipal, de revisão no ano-base de
2017 do Plano Plurianual para o quadriênio de 2014/
2017, aprovado pela Lei Municipal nº 7217, de 16 de
dezembro 2013. Posteriormente, foi enviado seu
Substitutivo nº 01 em 07 de dezembro de 2016.
2. Análise da propositura
A alteração na estimativa da receita e na fixação da
despesa, para o exercício financeiro de 2017,
apresentada pelo Substitutivo nº 02 do Projeto de Lei
nº 3037/2016, que “dispõe sobre estimativa da receita
e fixação da despesa do Município para o exercício
financeiro de 2017 – LOA 2017”, decorrente da revisão
das perspectivas do cenário macroeconômico, bem
como das modificações da ação governamental de
acordo com estudos realizados para o referido
Substitutivo implicam além de alterações no referido

ano do plano já aprovado, objeto desta análise,
alterações no projeto de lei de diretrizes orçamentárias
a serem aprovados para o ano em questão.
Ademais, em decorrência da aprovação da Lei
Municipal nº 7446/2015, que “dispõe sobre a criação
da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos -
CGLC do Município de Guarulhos e altera a Lei nº
7119/2013” e da Lei Municipal nº 7447/2015, que
“dispõe sobre a criação da Coordenadoria de Proteção
e Defesa do Consumidor do Município de Guarulhos e
dá outras providências e altera a Lei nº 7119/2013”,
ocorreu a inclusão de ambas coordenadorias no
Substitutivo nº 01 do Projeto de Lei nº de 3262/2016,
uma vez que as respectivas leis foram aprovadas
posteriormente à LM nº 7217/2013.
Desse modo, os seguintes anexos referentes ao Plano
Plurianual para os exercícios de 2014/2017 – base
2017 apresentados na Lei Municipal nº 7217/2013
sofreram revisões, a saber:
- receita total estimada para os exercícios 2014/2017:
na LM nº 7217/2013, referente ao ano de 2017, a
receita total líquida era estimada em R$
3.975.460.098,00 (três bilhões, novecentos e setenta
e cinco milhões, quatrocentos e sessenta mil e
noventa e oito reais), passando a ser considerada de
R$ 4.372.601.357,00 (quatro bilhões, trezentos e
setenta e dois milhões, seiscentos e um mil e
trezentos e cinquenta e sete reais) no Substitutivo nº

01 em comento, bem como no Substitutivo nº 01 do
Projeto de Lei nº 3263/2016 dado o que foi apresentado
no Substitutivo nº 02 do Projeto de Lei nº 3037/16;
- metodologia das estimativas de receitas para o
período 2014 a 2017: obtida pela estimativa de um
cenário de crescimento do Produto Interno Bruto –
PIB equivalente a 1% (um por cento) e aumento no
indicador do índice de inflação IPCA-IBGE de 5,06%
(cinco inteiros e seis centésimos por cento) para 5,47%
(cinco inteiros e quarenta e sete centésimos por cento),
com queda de participação do IPM-ICMS de 3,77%
(três inteiros e setenta e sete centésimos por cento)
para 3,55% (três inteiros e cinquenta e cinco
centésimos por cento) e do IPM-IPVA de 2,46% (dois
inteiros e quarenta e seis centésimos por cento) para
2,37% (dois inteiros e trinta e sete centésimos por
cento), mantendo constante em 1,16% (um inteiro e
dezesseis centésimos por cento) o indicador IPM-
FUNDEB, todos comparados aos indicadores
apresentados na LM nº 7217/13 – PPA 2014/2017;
- demonstrativo de programas por macro-objetivo: os
macro-objetivos indicam os resultados pretendidos
pela administração pública municipal, sendo eles
segmentados em 7 (sete) para o período de 2014 a
2017. A Tabela 1 apresenta os valores orçados em
termos de macro-objetivo.
Tabela 1. Valor orçado, em R$, por macro-objetivo/
programa

- demonstrativos de programas e ações – físico e
financeiro: inclusão dos órgãos 33 - Coordenadoria
Geral de Licitações e contratos e 34 – Coordenadoria
de Proteção e Defesa do Consumidor, bem como
algumas modificações da ação governamental
decorrentes;
- demonstrativo de funções, subfunções, programas e
ações: detalhamento da alocação dos recursos
destinados aos programas e ações por função e
subfunção das alterações pertinentes ao exercício
financeiro de 2017. Essa classificação funcional foi
instituída pela Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do
então Ministério do Orçamento e Gestão, sendo
composta de um rol de funções e subfunções prefixado,
que servem como agregador dos gastos públicos por
área de ação; e
- demonstrativo de programas e ações por órgão e
unidade – físico e financeiro: detalhamento da alocação
dos recursos destinados aos programas e ações por
órgão e unidade das alterações pertinentes ao exercício
financeiro de 2017. A União, Estados, Distrito Federal
e Municípios estabelecem em atos próprios suas
estruturas de programas, códigos e identificação da
ação. A cada projeto e atividade só poderá estar
associado um produto, que, quantificado por sua
unidade de medida, dará origem a meta e respectivo
custo estimado.
3. Audiências Públicas
A audiência pública é um instrumento de participação
popular, apresenta importância material, pois dela
decorre a sustentação fática à decisão adotada. Quem
mais se beneficia de seus efeitos são os particulares,
pois dela deriva-se uma administração mais justa e
transparente, decorrente do consenso da opinião pública
e da democratização do poder1 .
Foram realizadas, de 21 a 28 de novembro de 2016,
audiências públicas com as Secretarias e as
Coordenadorias Municipais, bem como com o
Presidente do Instituto de Previdência dos Funcionários

Públicos Municipais - IPREF, o Diretor Presidente da
PROGUARU, o Presidente da Agência Reguladora de
Serviços Públicos de Saneamento Básico de Guarulhos
- AGRU, o Diretor Superintendente do Serviço Autônomo
de Água e Esgoto - SAAE e o Presidente da Câmara
Municipal, os quais apresentaram matéria relativa a
sua pasta de atuação para o exercício financeiro de
2017.
4. Emendas
A Comissão Especial instituída para análise do
presente projeto fixou prazo limite para apresentação
de alterações à matéria para o dia 07 de dezembro às
17:00 horas.
O art. 327 da Lei Orgânica de Guarulhos, abaixo
transcrito, disciplina como deve ocorrer a elaboração
de emendas ao orçamento e matérias correlatas.
“LOM/1990. Art. 327. Os projetos de lei relativos ao
orçamento anual, ao plano plurianual, às diretrizes
orçamentárias e aos créditos adicionais serão apreciados
pela Câmara Municipal, na forma de seu regimento.
(...)
§ 3º - As emendas ao projeto de lei do orçamento
anual ou aos projetos que o modifiquem, somente
podem ser aprovadas caso:
I – compatíveis com o plano plurianual e com a lei de
diretrizes orçamentárias;
II – indiquem os recursos necessários, admitidos
apenas os provenientes de anulação de despesas,
excluídos os que incidem sobre:
a) dotação para pessoal e seus encargos;
b) serviços da dívida;
III – relacionados com a correção de erros ou
omissões;
IV – relacionados com os dispositivos do texto do
projeto de lei.
(...)”
O Substitutivo nº 01 do PPA do período 2014 a 2017,
ano-base 2017, recebeu as emendas apresentadas
na Tabela 2 a seguir.
Tabela 2. Emendas apresentadas ao Plano Plurianual
do período de 2014 a 2017 – ano base 2017
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Apesar das emendas de nos 5 a 9, 11 a 16 e 18 estarem
codificadas tecnicamente corretamente na peça
orçamentária relacionada ao Plano Plurianual, Substitutivo
nº 01 do Projeto de Lei 3262/16, não apresentam
compatibilidade entre as demais peças orçamentárias,
orçamento e diretrizes orçamentárias, correspondentes
ao exercício de 2017, restando, assim, prejudicadas.
Por fim, foi decidido na reunião para analisar as emendas
apresentadas pela rejeição daquelas que estivessem
tecnicamente incorretas, mantendo-se as demais. Desse
modo, seguem a Plenário as Emendas de nos 1, 3, 4, 10 e 17.
5. Posicionamento
Dada às alterações apresentadas no Substitutivo nº 02 do
Projeto de Lei no 3037/16, foram promovidas,
consequentemente, alterações também no Substitutivo
no 01 do projeto de lei ora em comento, bem como no
Substitutivo no 01 do projeto de lei de diretrizes
orçamentárias, ambos referentes ao exercício financeiro
de 2017. Desse modo, as alterações proporcionam
compatibilidade entre as peças orçamentárias, não havendo
óbice legal-orçamentário para a aprovação da matéria.
Por tanto, os membros da Comissão Especial
posicionam-se pela aprovação da matéria, nos termos
do Substitutivo no 01 do Projeto de Lei nº 3262/
2016, bem como das emendas de nos 1, 3, 4, 10 e 17,
exarando parecer favorável, cabendo ao Douto
Plenário, soberano que é, a decisão final.
Sala das Comissões, em 12 de dezembro de 2016.
COMISSÃO ESPECIAL
Geraldo Celestino – Presidente __
Integrantes:
D’Agostino __
Dr. Alexandre Dentista __
Dr. Laércio Sandes __
Dr. Vitor da Farmácia __
Edmilson Americano __
Eduardo Barreto __
Elmer Japonês __
Genilda Sueli Bernardes __
Heleno Metalúrgico __
João Barbosa __
João Dárcio __
Lamé __
Pastor Anistaldo __
Sérjão Inovação __
Toninho da Farmácia __
Toninho Magalhães __
Verinha Souza __

COMISSÃO ESPECIAL
PARECER Nº 05/16 - CE

Projeto de Lei nº: 3263/16
Autor: Prefeitura de Guarulhos
Dispondo sobre: “Altera os Anexos da Lei nº 7491, de 07
de julho de 2016, que dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias para o exercício financeiro do ano de 2017”.
Quórum: maioria absoluta – votação nominal
Prazo: 15/12/2016

PARECER
1. COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE PPA, LDO E LOA
O Sistema Orçamentário Brasileiro (SOB) é representado
pelo Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA).
A LDO é um instrumento legal que estabelece os
critérios para a elaboração e execução do orçamento
público para todas as esferas federativas. Essa lei é
elaborada anualmente e deve ser compatível com o
PPA. De forma simplificada, pode-se afirmar que a
LDO é o elo entre o PPA e a LOA. Desse modo, o
processo de integração planejamento-orçamento acabou
por tornar, atualmente, o orçamento público brasileiro
necessariamente multi-documental, em virtude da
aprovação por leis diferentes, de vários documentos
(PPA, LDO e LOA).
Em virtude do encaminhamento do Substitutivo nº 02 do
Projeto de Lei nº 3037/2016, que dispõe sobre a estimativa
da receita e fixação da despesa do Município de Guarulhos
para o exercício financeiro de 2017, e consequente
Substitutivo nº 1 do Projeto de Lei nº 3262/2016, que
dispõe sobre revisão do Plano Plurianual 2014/2017 -
base 2017 constante na Lei Municipal nº 7217, de
dezembro de 2013, faz-se necessária e relevante a análise
deste Substitutivo nº1 do Projeto de Lei nº 3263/2016, de
autoria do Executivo Municipal, que altera os anexos da
Lei Municipal nº 7491, de 07 de julho de 2016, que trata
das diretrizes para a elaboração e execução da lei

orçamentária de 2017 do Município de Guarulhos.
O Substitutivo nº 02 do Projeto de Lei nº 3037/16, que trata
do orçamento do Município de Guarulhos para o exercício
financeiro de 2017, apresentou como Receita Orçamentária
Total Líquida o valor de R$ 4.372.601.357,00 (quatro bilhões,
trezentos e setenta e dois milhões, seiscentos e um mil,
trezentos e cinquenta e sete reais), R$ 196.183.200,00
(cento e noventa e seis milhões, cento e oitenta e três mil
e duzentos reais) superior ao apresentado no Projeto de Lei
nº 3037/16 originalmente enviado (R$ 4.176.418.157,00 –
quatro bilhões, cento e setenta e seis milhões, quatrocentos
e dezoito mil e cento e cinquenta e sete reais).
Consequentemente, os parâmetros, bem como os valores
das metas anuais e metais fiscais, receitas e despesas,
apresentados na Lei Municipal nº 7491/16 para o exercício
financeiro de 2017 devem ser revistos.
Em relação às receitas, o Substitutivo nº 02 do Projeto
de Lei nº 3037/16, quando comparado ao seu projeto
original, apresentou aumento das receitas correntes
com manutenção das receitas de capital, ao passo que
o aumento possível das despesas se deu nas despesas
correntes com queda nas despesas de capital.
2. ANÁLISE DA PROPOSITURA
O Substitutivo nº 01 ao Projeto de Lei nº 3263/2016
altera determinados anexos da Lei Municipal nº 7491/
2016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias
para o exercício financeiro de 2017, a saber:
- Anexo de metas anuais: os indicadores
macroeconômicos básicos do Produto Interno Bruto (PIB)
e do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA-IBGE) utilizados para a estimativa da receita de
2017 foram alterados, respectivamente, para 1,00% (um
por cento) e 5,47% (cinco inteiros e quarenta e sete
centésimos por cento). Comparados aos apresentados
na LM nº 7491/16, esses valores, para o ano de 2017,
haviam sido considerados iguais a 0,70% (setenta
centésimos por cento) e 5,50% (cinco inteiros e cinquenta
centésimos por cento), respectivamente. Ademais, as
receitas tributárias do Município contém estimativa de
elevação de 21,86% (vinte e um inteiros e oitenta e seis
centésimos por cento) nominal (21,93% na LM nº 7491/
16), sendo 5,27% (cinco inteiros e vinte e sete centésimos
por cento) real (5,33% na LM nº 7491/16) até 2019,
tomando como base valores orçados em 2016;
- Anexo de metas fiscais anuais; Anexo de metas atuais
comparadas com as fixadas nos três exercícios
anteriores, e Anexo de metas fiscais atuais comparadas
com as fixadas nos três exercícios anteriores: esses
três anexos se relacionam, evidenciando que, para o
ano de 2017, a receita total, bem como a despesa
total, apresentam valores maiores que os valores
apresentados na LM nº 7491/16;
- Anexo de metodologia e memória de cálculo das
metas anuais – resultado primário: o resultado primário
demonstra se os gastos orçamentários estão
compatíveis com sua arrecadação, sendo a diferença
entre as receitas e as despesas não financeiras, ou
seja, as receitas e as despesas primárias, não
computadas as despesas com rolagem da dívida e as
operações de créditos ativas e passivas. Em síntese,
o resultado primário avalia se o governo está ou não
atuando dentro de seus limites orçamentários, ou seja,
se está contribuindo para a redução ou elevação do
endividamento do setor público. O resultado primário,
para o ano de 2017, apresentado pela LM nº 7491/2016
foi de R$ 75.621.916,42 (setenta e cinco milhões,
seiscentos e vinte e um mil, novecentos e dezesseis
reais e quarenta e dois centavos) ao passo que o
presente projeto, Substitutivo nº 01 do Projeto de Lei nº
3263/2016, altera esse valor para R$ 23.056.250,69
(vinte e três milhões, cinquenta e seis mil, duzentos e
cinquenta reais e sessenta e nove centavos). Embora
com revisão da estimativa a menor, observa-se que
ainda há superávit primário, o qual pode ser usado para
pagamento das despesas com serviços da dívida.
- Anexo de demonstrativo de programas e ações por
órgão e unidade – físico e financeiro: a construção de
um anexo específico para metas e prioridades não é
uma exigência legal. A exigência é de que sejam
estabelecidas metas e prioridades, independentes de
estarem elas no corpo da lei ou em um anexo específico.
Dado a nova estimativa a maior de recursos apresentada
pelo Substitutivo nº 02 do Projeto de Lei n° 3037/2016,
algumas ações foram alteradas, incluídas ou excluídas,
havendo alteração na alocação dos recursos
apresentados na Tabela 1 a seguir.

3. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Dentre os instrumentos de participação popular para
a definição de políticas públicas, está a realização
de audiência pública, sendo um dever dos órgãos
públicos e um direito dos cidadãos. É uma forma
importante de a sociedade fazer parte das decisões
do governo, influenciando-o e controlando-o. Por
meio dela, o governo disponibil iza informações,
esclarece dúvidas, abre debates e presta contas à
sociedade sobre ações e projetos públ icos de
relevante impacto ou interesse social. A audiência
pública ocorre em todos os níveis federativos -
municipal, estadual ou federal -, podem ocorrer
durante quaisquer processos de elaboração e
aprovação de leis, projetos e políticas públicas, ou
ainda para prestação de contas do Poder Executivo,
do Legislativo e do Ministério Público1 .
Cumprindo o regramento disposto pelo inciso I do
parágrafo único do Art. 48 da LRF/2000, abaixo
transcrito, foram realizadas audiências públicas com
todas as Secretarias e Coordenadorias do Município,
bem como com a PROGUARU, o Serviço Autônomo
de Água e Esgoto (SAAE), a Câmara Municipal de
Guarulhos (CMG), o Instituto de Previdência dos
Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos
(IPREF) e a Agência Reguladora dos Serviços Públicos

de Saneamento Básico (AGRU), os quais expuseram
as matérias pertinentes a suas pastas, conforme data
e horário apresentados na Tabela 2 a seguir.
“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: (Redação dada pela Lei
Complementar nº 131, de 2009).
I – incentivo à participação popular e realização de
audiências públicas, durante os processos de
elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes
orçamentárias e orçamentos; (Incluído pela Lei
Complementar nº 131, de 2009).
(...)”
Para dar ampla ciência à sociedade, o calendário das
audiências públicas foi publicado no Diário Oficial do
Município, podendo ser obtido em meio eletrônico
através do site http://www.guarulhos.sp.gov.br/Diario-
Oficial ou em meio impresso disponibilizado em
diversos pontos de grande circulação do Município.

4. EMENDAS
Com relação às emendas, estipula a Resolução nº 399/2009 do Regimento Interno em seu art. 208 o seguinte:
“Art. 208. Emendas são proposições que visam alterar parte do projeto a que se referem, podendo ser apresentadas
por qualquer Vereador, por comissão permanente ou pela Mesa da Câmara, respeitadas as competências
constitucionais, legais e regimentais.”
Das emendas apresentadas que impactam diretamente no Substitutivo nº 01 do projeto em comento, estão as
dos Nobres Vereadores João Dárcio e Dr. Alexandre Dentista (Tabela 3).
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Apesar das emendas de nos 5 a 9, 11 a 16 e 18
estarem codificadas tecnicamente corretamente na
peça orçamentária relacionada às diretrizes
orçamentárias, Substitutivo nº 01 do Projeto de Lei
3263/16, não apresentam compatibilidade entre as
demais peças orçamentárias, orçamento e plano
plurianual correspondentes ao exercício de 2017,
restando, assim, prejudicadas.
Por fim, foi decidido na reunião para analisar as emendas
apresentadas pela rejeição daquelas que estivessem
tecnicamente incorretas, mantendo-se as demais. Desse
modo, segue a Plenário as Emendas de nos 1, 3, 4, 10 e 17.
5. DO POSICIONAMENTO
Por todo exposto, esta Comissão entende que não há
óbice legal, orçamentário e financeiro à propositura
analisada, sendo esta extremamente importante para a
integração harmoniosa e coordenada entre as leis que
compõem o Sistema Orçamentário Brasileiro, a saber: o
PPA, a LDO e a LOA. Por todo o exposto, o Parecer
desta Comissão é favorável à aprovação do projeto,
nos termos de seu Substitutivo nº 01, bem como das
emendas de nos 1, 3, 4, 10 e 17, cabendo, contudo, ao

Douto Plenário, soberano que é, a decisão final.
Sala das Comissões, em 12 de dezembro de 2016.
COMISSÃO ESPECIAL
Geraldo Celestino – Presidente __
Integrantes:
D’Agostino __
Dr. Alexandre Dentista __
Dr. Laércio Sandes __
Dr. Vitor da Farmácia __
Edmilson Americano __
Eduardo Barreto __
Elmer Japonês __
Genilda Sueli Bernardes __
Heleno Metalúrgico __
João Barbosa __
João Dárcio __
Lamé __
Pastor Anistaldo __
Sérjão Inovação __
Toninho da Farmácia __
Toninho Magalhães __
Verinha Souza __


