
PARECER CEFOR

                                                                                                           Altera a Lei nº 12.942, de 27
de dezembro de 2021, que es�ma a receita e fixa a                                                                                                
                                         despesa do Município de Porto Alegre para o exercício econômico-financeiro de
2022.

 

Vem a esta Relatora, para parecer, projeto de lei de autoria do Poder Execu�vo Municipal, que visa
alteração da lei nº 12.942, de 27 de dezembro de 2021, que es�ma a receita e fixa a despesa do
Município de Porto Alegre para o exercício econômico-financeiro de 2022 – Lei Orçamentária Anual.  

 

         O projeto contou com parecer favorável da Procuradoria da Câmara Municipal.   

 

         O inciso III do §6º do art. 116-A da Lei Orgânica do Município assim estabelece:

 
“Art. 116-A Fica obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação incluída por
emendas individuais do Legisla�vo Municipal a Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA).

 

(...)

 

§ 6º No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho da despesa que integre a
programação na forma do § 1º deste ar�go, serão adotadas as seguintes medidas:

 

(...)

 

III - o Execu�vo Municipal encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação cujo
impedimento seja insuperável em até 30 (trinta) dias, contados do término do prazo previsto no inc.
II deste parágrafo;”

 

Assim sendo, entende-se que o presente projeto cumpre a determinação con�da na própria Lei Orgânica
Municipal, inexis�ndo qualquer óbice de natureza jurídica – seja legal, orgânica ou cons�tucional para
sua tramitação.

 

Posteriormente ao protocolo do projeto, o Poder Execu�vo apresentou Mensagem Re�fica�va, cujo
escopo compreende:

1. A inclusão de tabelas de Programa de Trabalho e Natureza de Despesa, con�das nos anexos do PLE,
tendo em vista a impossibilidade técnica de execução de algumas emendas individuais;



2. Alteração orçamentária decorrente da transferência de competências relacionadas à formulação de
polí�cas e diretrizes para o fomento de desenvolvimento territorial rural, transferido da SMDET
para a SMGOV.

 

Ainda, percebe-se que os ajustes efe�vados pela Mensagem Re�fica�va promovem alterações pontuais e
de ordem técnica para a própria execução do orçamento: descrição da emenda, ajuste no valor a ser
transferido, ajuste em códigos de suba�vidades ou inclusão de iden�ficação.

 

Antes o exposto, entendemos pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do
projeto e da Mensagem Re�fica�va e, no mérito, pela aprovação do projeto e da Mensagem Re�fica�va.
  

 

 

Sala de Reuniões Virtual, 02 de agosto de 2022.

 

           Vereadora Mari Pimentel

                        Relatora

 

 

Documento assinado eletronicamente por Mariana Hennig Pimentel, Vereador(a), em 01/08/2022,
às 19:30, 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 0420270 e o código CRC 613BF5EE.

Referência: Processo nº 118.00336/2022-60 SEI nº 0420270

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 103/22 - CEFOR con�do no doc 0420270 (SEI nº 118.00336/2022-60 – Proc.
nº 0522/2022 - PLE nº 019), de autoria da vereadora Mari Pimentel foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota, com votação encerrada em 02 de agosto de 2022, tendo ob�do 05 votos
FAVORÁVEIS 00 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

 

CONCLUSÃO DO PARECER: pela APROVAÇÃO do Projeto e da Mensagem Re�fica�va.

 

  Vereador João Bosco Vaz – Presidente: FAVORÁVEL

  Vereadora Mari Pimentel – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

  Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

  Vereador Bruna Rodrigues: FAVORÁVEL

  Vereador Moisés Barboza:  FAVORÁVEL

 

Documento assinado eletronicamente por Rosemeri Essi, Assistente Legisla�vo, em 02/08/2022, às
14:18, 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 0420736 e o código CRC BF4420A3.

Referência: Processo nº 118.00336/2022-60 SEI nº 0420736

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

