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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
96/2020

Matéria: PL 33/2020
Ementa: FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. LDO 
EXERCÍCIO 2021. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA 
PRIVATIVA DO PREFEITO MUNICIPAL PUBLICIDADE. 
POSSIBILIDADE DE "EMENDAS" POPULARES. METAS 
FISCAIS E RISCOS FISCAIS. POLÍTICAS PÚBLICAS. 
CONTROLE A CARGO DO PODER LEGISLATIVO. 
DEVOLUÇÃO PARA SANÇÃO DO PREFEITO ATÉ O DIA 15 
DE OUTUBRO DE 2020. APARENTE INCONGRUÊNCIA 
COM A LC 173/2020. ERRO MATERIAL EM RELAÇÃO AO 
NOME DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS. 
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PROIBIÇÃO DO 
ESTORNO DE VERBAS. VIOLAÇÃO. ORIENTAÇÃO 
FAVORÁVEL COM RESSALVAS

Trata-se de pedido encaminhado pela Servidora Viviane Muller Menezes 
Nunes à Procuradoria Legislativa, para que seja emitida orientação técnica, em seus aspectos 
constitucionais e legais, acerca do projeto de lei n2 33, de is de setembro de 2020, de autoria do 
Chefe do Poder Executivo, que Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 
de 2021.

Fazem parte da minuta de lei, além da exposição de motivos, os seguintes 
anexos: a) ANEXO I - Metas Fiscais; b) ANEXO II - Riscos Fiscais; c) ANEXO III - Metas e Prioridades e 
d) ANEXO IV - Relatório sobre projetos em execução e a executar e despesas com conservação do 
património público.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

A competência legislativa é do Município de Carazinho, ente federado 
dotado de autonomia política, financeira e administrativa (CF/1988, art. 1^ c/c arts. 29 e 30), sendo 
a iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo (CF/1988, art. 165).

O instrumento utilizado - projeto de lei ordinária -, da mesma forma, 
mostra-se correto, porquanto não envolve matéria a ser disciplinada mediante lei complementar.

No mais.

A lei de diretrizes orçamentárias compreende as metas e prioridades da 
administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente,
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orienta, ainda, a elaboração da lei orçamentária anual e dispõe sobre as alterações na legislação 
tributária (CF/1988, art. 165, § 2°).

É partir do seu texto que se reforça o papel das leis orçamentárias como 
instrumento de planejamento global, aproximando as atividades de programação e execução dos 
gastos públicos ao estabelecer metas fiscais e dispor sobre mecanismo para seu acompanhamento 
periódico (ABRAHAM, Marcus, lei de Responsabilidade Fiscal Comentada. 2. Ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2017, p. 108).

Nesse ínterim é que as diversas políticas públicas, como saúde e 
educação, precisam ser lembradas quando da elaboração da lei de diretrizes orçamentárias, sendo 
papel do Poder Legislativo, justamente, seu efetivo e permanente controle1.

Dentre os seus anexos, destaca-se o de Metas Fiscais, em que devem ser 
estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, 
resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e 
para os dois seguintes, e o de Riscos Fiscais, em que são avaliados os passivos contingentes e outros 
riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se 
concretizem (LC 101/2000, art. 4^, §§ 19 e 39).

Tamanha a sua importância, que constitui infração administrativa contra 
as leis de finanças públicas, propor lei de diretrizes orçamentárias anual que não contenha as metas 
fiscais na forma da lei (Lei Federal 10.028/2000, art. 59, II).

Já o encaminhamento do projeto de lei de diretrizes orçamentárias deve 
ocorrer até oito meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para 
sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa, ou seja, o Executivo deveria 
encaminhar o projeto até 15 de abril e o Legislativo deveria devolvê-lo até 17 de julho de cada ano 
(ADCT, art. 35, § 29).

Inobstante isso, a Lei Orgânica do Município de Carazinho dispõe que o 
projeto de lei de diretrizes orçamentárias deve ser enviado pelo Prefeito ao Poder Legislativo até l9 
setembro e devolvido para sanção até 15 de outubro de cada ano (LOM, art. 87, fi c/c § 29, II), 
respaldando a presente apresentação, embora, reconheça-se que seria difícil tat dispositivo local 
passar pelo filtro constitucional.

Outro vetor importante é a transparência que deve incidir nas leis 
orçamentárias (PPA, LDO e LOA), perpassando desde as elaborações, até as discussões e votações 
pelo Parlamento, seja com audiências ou consultas públicas, tudo no afã de se efetivar o chamado 
orçamento participativo, sendo, inclusive, condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara 
Municipal (LC 101, art. 48 c/c Lei Federal 10.257/2001, art. 44).

1 Os Municípios devem aplicar, anualmente, vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, 
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino (CF/1988, art. 212), e 
quinze por cento, no mínimo, em ações e serviços públicos de saúde (CF/1988 art. 198, § 3?, I c/c LC 141/2012, art. 72).
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No caso, a própria exposição de motivos informa que foi realizada 
audiência pública em 28/08/2020, de forma eletrónica, além de estar aberto prazo para consulta 
popular, impropriamente chamada de "emenda" (RI, art. 156, § l9), atendendo-se, assim, à 
exigência legal.

Por outro lado, a concessão de promoções, progressões e outros 
mecanismos de ascensão funcional, mesmo que não decorram exclusivamente da fluência do 
tempo, ficando condicionados ao preenchimento de outros requisitos (PL 33/2020, art. 51, VI), 
parece contrariar o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2, o qual 
proíbe, por tempo determinado, a concessão de benefícios que aumentem a despesa com pessoal, 
independente de ser ou não o tempo de serviço o único critério avaliativo (LC 173/2020, art. 8®, I 
c/c IX).

Oe mais a mais, pelo princípio da proibição do estorno de verbas, fica 
terminantemente proibida a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma 
categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização 
legislativa, de modo que eventuais alterações somente produzem efeitos mediante nova 
manifestação legislativa (CF/1988, art. 167, VI).

A exceção fica para a transposição, o remanejamento ou a transferência 
de recursos de uma categoria de programação para outra no âmbito das atividades de ciência, 
tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas 
funções, que podem ser realizados mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade de prévia 
autorização legislativa (CF/1988, art. 167, § 59, incluído pela EC 85/2015).

A doutrina, aliás, costuma apresentar as seguintes diferenças entre
remanejamento, transposições e transferências:

Remanejamentos: são realocações na organização de um ente público, com destinação de 
recursos de um órgão para outro. Podem ocorrer, por exemplo, em uma reforma 
administrativa. A extinção de um órgão pode levar a Administração a decidir pelas 
realocações das atividades, inclusive dos respectivos programas de trabalho, recursos 
físicos e orçamentários, para outros órgãos, sejam da administração direta, sejam da 
administração Indireta. Nesse caso, não cabe a abertura de crédito adicional especial para 
cobertura de novas despesas, uma vez que as atividades já existem, inclusive os 
respectivos recursos não financeiros. Entretanto, se houver a necessidade da criação de 
um cargo novo, a Administração deverá providenciar a abertura de um crédito adicional 
para atender a essa despesa;

Transposições: são realocações no âmbito dos programas de trabalho, dentro do mesmo 
órgão. Pode acontecer que a administração da entidade governamental resolva não 
construir estrada vicinal, já programada e incluída no orçamento, cujo projeto original se 
pretende que seja ampliado. Nesse caso, basta que a lei autorize a realocação dos recursos 
orçamentários do primeiro para o segundo projeto.

Transferências: são realocações de recursos entre as categorias económicas de despesas, 
dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de trabalho. Ou seja, repriorizações dos 
gastos a serem efetuados. Pode ocorrer que a administração do ente governamental tenha 
que decidir entre realocar recursos para a manutenção de uma maternidade ou adquirir 
um novo computador par ao setor administrativo dessa maternidade, que funciona
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relativamente bem, ainda que utilizando computadores antigos. A opçào por recursos para 
a manutenção da maternidade se efetivará através de uma transferência, que não se deve 
confundir com anulações, parciais ou totais, de dotações para abrir crédito adicional 
especial. Nas transferências, as atividades envolvidas continuam em franca execução; nos 
créditos especiais ocorre a implantação de uma atividade nova (FURTADO, José de 
Ribamar Caídas. Créditos adicionais versus transposições, remanejamento ou transferência 
de recursos. Revista do TCU, n. 106, out./dez., 2005, p. 31).

Assim, inconteste que o artigo 31 do PL 33/2020, ao possibilitar o 
remanejamento, a transposição e a transferência por ato infralegal do Prefeito Municipal, contraria 
o princípio da proibição do estorno de verbas, previsto no artigo 167, VI, da Constituição Federal de 
1988.

Por fim, necessário corrigir a denominação da Comissão de Justiça e 
Finanças, visto constar no artigo 59, equivocadamente, a expressão "Comissão de Finanças, 
Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal".

POR TAIS RAZÕES, opina-se pela viabilidade técnico-jurídica do PL n®
33/2020, observadas as ressalvas acima indicadas.

É a fundamentação.
É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho, 08 de setembro de 2020.

Bourscheid
(der Legislativo 
50020 

&3.S42

Luís Fernaty
Procurador do' 

Matríci 
OAB/P
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