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PARECER CEFOR

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL

 

 

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.

 

 

         Vem a esta comissão, para elaboração de parecer ao Projeto de Lei em epígrafe, de iniciava do Sr.
Prefeito e à emenda 01, do Vereador Marcio Bins Ely e à  emenda 02 da Vereadora Lourdes Sprenger.

 

         Subme�do à Procuradoria da Casa, foi emi�do Parecer Prévio manifestando em exame preliminar
que a proposição não apresenta manifesta incons�tucionalidade ou ilegalidade que impeça a sua
tramitação ou que atraia a incidência do art. 19, inc. II, alínea “j” do Regimento Interno.

 

        O projeto em análise visa alterar a Lei nº 12.655/19 que es�ma a receita e fixa despesa no
Município de Porto Alegre para o exercício econômico financeiro de 2020, com o obje�vo de promover
ajustes decorrentes da etapa de análise técnica das emendas imposi�vas referidas no art. 116 da Lei
Orgânica de Porto Alegre (LOMPA).

 

            As adequações propostas pelo Projeto se referem a emendas cuja análise técnica indicou
impedimentos insuperáveis.

 

           Foi apresentada a Emenda 01, pelo Vereador Marcio Bins Ely, propondo redirecionar os valores
que ob�veram objeção de ordem técnica para a Associação Hospitalar Vila Nova, en�dade que, segundo
o proponente, desempenha relevantes serviços para a comunidade na área da saúde, especialmente em
tempos de pandemia.

 

          Entretanto, frisa-se que, respeitando o contraditório e a ampla defesa, oportunamente foi dado
ciência aos Vereadores (O�cio 228/GP) do não acolhimento de contestações aos impedimentos técnicos
apontados, conferindo o Poder Execu�vo, prazo adicional de 10 (dez) dias para a indicação de novo
remanejo. O mesmo prazo adicional foi concedido às emendas não remanejadas decorrentes de simples
omissão dos �tulares.
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             Com as respostas encaminhadas pelo O�cio 780/2020, algumas emendas persis�ram com
impedimentos de ordem técnica.

 

         Diante disso, considerando as novas indicações encaminhadas para o remanejo da programação
das referidas emendas com impedimentos técnicos insuperáveis, foi apresentado o presente Projeto de
Lei, face à necessidade da adequação da programação das despesas do Poder Execu�vo Municipal e
respec�vas autorizações, nos termos do inciso III, do § 6º do ar�go 116-A da Lei Orgânica de Porto
Alegre.

 

       Além disso, o Projeto propõe a inclusão de autorização para edição de créditos adicionais
decorrentes de remanejamentos necessários durante a execução das emendas individuais, de forma a
viabilizar a previsão do § 7º do ar�go 116-A da LOMPA.

 

        A Emenda 02 da Vereadora Lourdes Sprenger, por sua vez, visa ques�onar a jus�fica�va do
Execu�vo Municipal que alega a ocorrência de silenciamento e não manifestação formal da autora,
sendo seus créditos remanejados para o FUNCOVID. Diante disso, requereu que as Emendas Imposi�vas
de nº 337, 338, 339, 340, 341, 344, 349, 351, 360, 361, 362, 365 e 389 sejam válidas em sua des�nação
e valor financeiro, como originalmente proposto.

 

        Entendo que neste ponto a Vereadora tem razão. Verifica-se, pelo SEI 118.00080/2020-29, pasta
XXXIII, E-mail SPA 0145332, Resposta 0144499, “Resposta O�cio Emendas Imposi�vas Autoria Vereadora
Lourdes Sprenger.pdf”, que houve manifestação por parte da autora, não se tratando, portanto, de caso
de silenciamento.

 

                   Nesse sen�do, no que compete à CEFOR, tendo em vista que foi respeitado os tramites do
inciso III, do § 6º do ar�go 116-A da Lei Orgânica de Porto Alegre, entendo pela APROVAÇÃO do Projeto
e REJEIÇÃO da Emenda 01. Com relação à Emenda 02, pelos mo�vos expostos acima, entendo pela sua
APROVAÇÃO.

                           

 

Sala de Reuniões, 29 de setembro de 2020.

 

 

Vereador Felipe Camozzato

Relator

           

           

Aprovado pela Comissão em
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Vereador Idenir Cecchim                       Vereador Airto Ferronato  

            Presidente                                   

 

 

 

 

Vereador João Carlos Nedel                       Vereador Valter Nagelstein

       Vice Presidente

Documento assinado eletronicamente por Felipe Zortea Camozzato, Vereador, em 29/09/2020, às
17:12, 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 0169118 e o código CRC F53D7366.

Referência: Processo nº 118.00155/2020-71 SEI nº 0169118

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4341 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 118/20 – CEFOR con�do no doc 0169118 (SEI nº 118.00155/2020-71 – Proc.
nº 0263/20 – PLE 017), de autoria do vereador Felipe Camozzato, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 25 de novembo de 2020, tendo ob�do 04 votos FAVORÁVEIS E 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: pela APROVAÇÃO do Projeto e REJEIÇÃO da Emenda 01. Com relação à
Emenda 02, pelos mo�vos expostos acima, entendo pela sua APROVAÇÃO.

Vereador Idenir Cecchim – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador João Carlos Nedel – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

Vereador Felipe Camozzato: FAVORÁVEL

Vereador Valter Nagelstein:  Não votou

Documento assinado eletronicamente por Rosemeri Essi, Assistente Legisla�vo, em 25/11/2020,
às 12:36, 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 0182393 e o código CRC 0B469D10.

Referência: Processo nº 118.00155/2020-71 SEI nº 0182393

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

