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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 118.00101/2020-14
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 118.00101/2020-14

  

 

Altera a Lei nº 12.655, de 27 de dezembro de
2019, que es�ma a receita e fixa a despesa do
Município de Porto Alegre para o exercício
econômico-financeiro de 2020.

 
Senhor Vereador Idenir Cecchim, Presidente da CEFOR.

Vem a esta comissão, para elaboração de parecer, o projeto em epígrafe de autoria do Executivo Municipal.

A Procuradoria CMPA, em seu parecer de n° 159/20, manifestou-se pela inexistência de óbice de natureza jurídica
à regular tramitação do PLE nº 011/2020.

E a síntese do necessário.

É o relatório, passo a opinar.

O Projeto de Lei em análise tem por mérito alterar a Lei nº 12.655, de 27 de dezembro de 2019, a qual estimou a
receita e fixou a despesa do Município de Porto Alegre para o exercício econômico-financeiro de 2020.

Em apertada síntese da exposição de motivos (pg.4), o proponente da matéria expos que após a publicação da
LOA 2020, o executivo municipal realizou a analise de 761 (setecentos e sessenta e uma) emendas parlamentares,
sendo que para algumas, apontou, por ordem de impedimento técnico, a impossibilidade de execução.  

Ante tal, foi aberta aos parlamentares a possibilidade de contestar os fundamentos apresentados pelo prefeito para
denegar a execução das referidas emendas e/ou remanejar os valores para outros grupos de despesas.

Neste curso o presente projeto de lei, apenas se limita a ajustar formalidades textuais no que concerne a adequação
“da programação das despesas do Poder Executivo Municipal e respectivas autorizações na Lei nº 12.655, de
27 de dezembro de 2019, nos termos do art. 116-A, § 6º, III da LOMPA”.     
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Imperioso se faz registramos que: “A presente proposta promove ainda a consolidação dos valores globais da
Lei Orçamentária Anual, considerando a exclusão dos valores correspondentes aos impedimentos insanáveis
à execução de emendas impositivas e o remanejo entre grupos de classificação de despesas, o que gerou
acréscimo dos valores de despesas correntes e pequena redução de despesas de capital”.

Assim, avaliadas as considerações apresentadas pela Procuradoria deste legislativo, esta responsável pelo filtro de
legalidade e constitucionalidade de matérias em tramitação nesta casa e, dentro das competências imposta
à CEFOR entabuladas no art. 37 do Regimento Interno,  este relator tem, no mérito, entendimento favorável à
aprovação do PLE nº 011/20.

                                                                                                                       

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto.

Porto Alegre, 27 de julho de 2020.

Airto Ferronato

Vereador/Relator

Documento assinado eletronicamente por Airto João Ferronato, Vereador, em 27/07/2020, às
07:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória
nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de
Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0154928 e o código CRC 44F2A164.

Referência: Processo nº 118.00101/2020-14 SEI nº 0154928

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 066/20 – CEFOR con�do no doc 0154928 (SEI nº 118.00101/2020-14 – Proc.
nº 0211/20 – PLE 011), de autoria do vereador Airto Ferronato, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 04 de agosto de 2020, tendo ob�do 03 votos FAVORÁVEIS E 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

Vereador Idenir Cecchim – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador João Carlos Nedel – Vice-Presidente: Não votou

Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

Vereador Felipe Camozzato: FAVORÁVEL

Vereador Valter Nagelstein:  Não votou

Documento assinado eletronicamente por Rosemeri Essi, Assistente Legisla�vo, em 05/08/2020,
às 09:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida
Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara
Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0156844 e o código CRC 2396D7C5.

Referência: Processo nº 118.00101/2020-14 SEI nº 0156844

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

