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Altera o inc. ] do $ 5' do art. ]16 da Lei
Orgânica do Município de Porto Alegre,
estabelecendo o limite máximo de 5%
(cinco por cento) do total da despesa
autorizada para abertura de créditos
suplementares na lei orçamentária anual.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Mandes Ribeiro.

Instada a proferir parecer prévio, a Procuradoria desta Casa
Legislativa manifestou-se pela existência de óbice jurídico à tramitação do prometo,
uma vez que, no seu entendimento, trata-se de matéria reservada à iniciativa do
Poder Executivo (ou ao poder de emenda pelo legislativo, no caso de lei
orçamentária específica apresentada pelo Poder Executivo).

Assim afirmou o Procurador: ''(.'omo se pode ver, czss/m como ocorra'
=om as demais leis orçamentárias, a iniciativa das leis referentes aos créditos
adicionais é de iniciativa privativa do Che/e do Poder Executivo"

Em contestação, o autor do prometo destacou que, do ponto de vista
constitucional, muito embora seja de competência privativa do executivo a
elaboração da peça orçamentária (sendo lícito ao legislativo o desempenho da sua
prerrogativa de emenda), esse não é o objeto da presente proposição.

Segundo ele, o prometo apresentado tem por objeto não a estipulação
orçamentária (essa, prerrogativa do executivo), mas a definição de regra que limita
a prerrogativa de definir anualmente o montante autorizado a ser suplementado
sem lei específica.

Por isso, entende o autor que o posicionamento emitido pela
Procuradoria não encontra sustentação robusta e, por isso, a proposição deveria
continua seu trâmite regular neste parlamento.
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Enviado para comissão conjunta (n' 027/18), defendeu o relator: "o
projeto trata de mecanismo inserido na lógica dos freios e contrapesos itterentes à
divisão de poderes e, que tem por $nalidade, limitar o espaço de
discricionariedade orçamentária que é coyiferido ao Executivo rta execução do
gasto público, na medida em que restringe as possibilidades de suptementação ao
percentua[ prudencial de 5%'

É esse o relatório das tramitações até agora transcorridos. Passemos
agora ao nosso entendimento.

No que diz respeito a esta comissão, entendemos que tal prometo traz
maior previsibilidade de execução orçamentária, o que é benéfico tanto para os
cidadãos, quanto para o sistema democrático em si, pois há maior previsibilidade
de que a peça orçamentária do executivo que é analisada e anuída pelo legislativo
sofrerá menores alterações e será cumprida.

Ao mesmo tempo, faz com que o esforço de planejamento
orçamentário pelo poder executivo, através da Plano Plurianual, da Lei de
Diretrizes Orçamentárias e, principalmente, da Lei Orçamentária Anual, sqa
encarado com maior seriedade e responsabilidade, exigindo, com isso, maior rigor
nas ferramentas de gestão da administração municipal.

Dessa forma, somados argumentos acima elencados e dado que não
surgiram fatos novos relacionados ao prometo, mantenho minha visão da matéria
conforme parecerjá emitido em comissão conjunta.

Entendemos assim, pela aprovação do Prometo

Sala de Reuniões, 21 de fevereiro de 2019
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