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Porto Alegre, 25 de novembro de 2019. 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM no 55.971/2019. 
 
 
 
I.   O Poder Legislativo Municipal de Carazinho, solicita orientação sobre a 
viabilidade técnica do Projeto de Lei nº 91, de 14 de novembro de 2019, que estima a 
receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2020 (LOA 2020). 
 
 
 
II.   Sobre o assunto ─ lei orçamentária anual – O IGAM, já se pronunciou em 
seu Informativo Planejamento Governamental – Agosto/2019 – A Lei Orçamentária 
Anual para 2020. 
   
  Deverá ser excluído o Parágrafo Único do art. 6º, pois o cancelamento 
de restos a pagar, não deverá ser considerado como “superávit financeiro”, sendo este 
o apurado sempre no balanço patrimonial. No máximo poder-se-ia considerar o 
cancelamento de restos em 2020 como “excesso de arrecadação do exercício vigente”. 
Todavia, mesmo assim, seria uma interpretação, apenas. 
    

No art. 15, sugere-se que seja retirada a autorização de alteração nos 
códigos e descrições da despesa, não sendo está uma previsão possível, pois deverá 
ser feita através de autorização legislativa específica (créditos adicionais).  

 
Os anexos relacionados abaixo são de apresentação obrigatória e não 

foram encaminhados para análise, e também não foram localizados no link em anexo a 
esta consulta, cabendo ao Poder Legislativo diligenciar ao Executivo para que o Projeto 
de Lei fique completo: 

 
 Demonstrativo e metodologia de cálculo da receita, nos termos do art. 

12 da Lei Complementar no 101, de 2000 (LRF), e da despesa do 
Município para o exercício a que se refere a proposta e os dois 
seguintes, a receita realizada dos três últimos exercícios encerrados e a 
prevista para o ano corrente; 
 

 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida (RCL) projetada para 2020 
(LRF, art. 12, § 3º); 
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 Descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais 
finalidades com indicação da respectiva legislação (parágrafo único, art. 
22 da Lei nº 4.320, de 1964); 
 

 Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação 
(inciso III, do § 1º, do art. 2º da Lei nº 4.320, de 1964); 
 

 Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos 
especiais (inciso I, § 2º, art. 2º da Lei nº 4.320, de 1964);  

 

 Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita 
(LRF, art. 5, inciso II) 

 

 Demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de 
caráter continuado (LRF, art. 5º, inciso II); 

 

 Anexo de compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais 
(LRF, art. 5º, inciso I). 

 
Destaca-se que a proposta não está acompanhada das Atas de 

aprovação dos Conselhos Municipais de Saúde, do Fundeb e da Assistência Social, 
conforme expressam: o art. 36 da Lei no 8.080, de 1990; o art. 24, § 9o da Lei no 11.494, 
de 2007; e o art. 84, da Resolução CNAS no 33, de 2012; respectivamente. 
 

Por fim também cabe alertar para a obrigatoriedade da realização das 
audiências públicas na elaboração da LOA, conforme preceitua o art. 48, § 1o, inciso I, 
da Lei no101, de 2000 e o art. 44 da Lei no 10.257, de 2001 (Estatuto da Cidade). Fato 
não comprovado e que impede o recebimento e aprovação da LOA. 
 
 
 
III.  Portanto, cabe recomendar, nos termos do art. 166, § 5o, da 
Constituição Federal, que seja oportunizado ao Executivo as adequações e inclusões 
dos anexos faltantes conforme esta Orientação, oferecendo o Executivo a retificação 
e/ou complementação. 
 
  A não apresentação da realização das audiências públicas, nos termos 
do art. 441 do Estatuto das Cidades (Lei no 10.257), impede ao Legislativo a aprovação. 

                                                 
1 Art. 44. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a alínea f do inciso III do art. 
4o desta Lei incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, 
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Todavia, quanto aos demais documentos faltantes, podem ensejar situações de 
dificuldade ao próprio Executivo no exercício de 2020, e por isso recomenda-se a 
diligência, mas não impedem que o Legislativo aprove o Projeto da LOA. 
 
 O IGAM permanece a disposição. 

 
 

     
William Vieira Alves Andrade Daiana Sampaio Maia Vier 
Assistente Contábil do IGAM Contadora, CRC/RS 077.905/O-2 
                                                                       Supervisora Contábil do IGAM 

 
 
 

 

                                                                                                                                               
da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, como condição obrigatória para sua aprovação pela 
Câmara Municipal. 
 


