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Porto Alegre, 09 de setembro de 2020. 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM no 44.610/2020. 
 
 
 
I.   O Poder Legislativo Municipal de Carazinho, através da Sra. Viviane 
Muller, solicita análise quanto a viabilidade técnica do Projeto de Lei no 33, de 1º de 
setembro de 2020, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 
de 2021 (LDO 2021). 
 
 
 
II.   O art. 27 e parágrafo único deverão ser excluídos, pois ferem o princípio 
da competência para a despesa prevista no art. 50, II da LRF.  A despesa deve ser 
registrada no momento que é devida, ou seja, na liquidação e não no momento do 
contrato ou do pagamento. Além disso, não compete ao Município legislar sobre 
direito financeiro. Logo, sugere-se emenda supressiva ao art. 27 e seu parágrafo 
único. 

 
Quanto ao artigo nº 30, deverá ser suprimido o termo “extraordinários”, 

pois esta situação se dará somente nos momentos em que o Município estiver com o 
Decreto de Calamidade Pública em vigor no Município.  

 
Ao analisar o disposto no art. 35 do Projeto, verificou-se que não foram 

observadas as disposições da Lei no 13.019, de 2014 que atingem a todas as relações 
entre municípios e entidades não governamentais. Assim, como o objetivo das 
“subvenções sociais” é a colaboração mútua com serviços postos à disposição, logo, 
submetem-se às regras da nova Lei em sua integralidade. 
 

  Recomenda-se a exclusão do art. 37, pois as “contribuições de capital” 
por ele mencionadas, constam no art. 38, quando este apresenta os critérios para os 
“auxílios”, o qual é a nomenclatura do crédito adequado para a despesa proposta. 

 
  Havendo previsão na LOM sobre emenda impositiva será necessário ser 
inserido dispositivo que verse sobre o cronograma para análise e verificações de 
impedimentos das programações e demais procedimentos necessários para a 
viabilização da execução das emendas impositivas, em atendimento ao art. 166, § 14 
da CF/88. Lembrando que somente existirá emendas impositivas se a Lei Orgânica 
assim prever sua realização. 
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  Quanto aos anexos que acompanham o Projeto de Lei: Sugere-se que o 
cálculo atuarial, do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos, informado 
no Anexo V, seja elaborado até o ano de 2094. 

 
    Deverá ser comprovado que o Conselho deliberativo da Saúde (art. 36 

da Lei nº 8.080/90), da educação (art. 24, § 9º da Lei nº 11.494/07) e da assistência 
social (art. 84, Resolução CNAS nº 33/12) aprovaram os seus orçamentos.  

 
    Por fim, cabe salientar que o Executivo NÃO apresentou, dentre os 
documentos que acompanham a proposição, a ata que comprova que foi realizada a 
audiência pública de elaboração da LDO, atendendo ao art. 48, § 1o, inciso I da LRF e 
ao Estatuto das Cidades (art. 44 da Lei no 10.257/01). Situação que dever ser verificada 
pelo Poder Legislativo.  
 
 
 

III.   Portanto, a viabilidade técnica do Projeto de Lei em questão passa, 
principalmente pela realização da audiência pública de elaboração da LDO e da 
comprovação de que houve a aprovação dos conselhos municipais (deliberativos). 
Lembrando ser importante promover as adequações indicadas no item II dessa 
orientação para que a peça em questão atende a melhor técnica Legislativa. 

 
Por fim, recomenda-se que, nos termos do art. 166, § 5o, da Constituição 

Federal, fique oportunizado ao Executivo as adequações e esclarecimentos e, assim, 
que ofereça a retificação e/ou complementação. 

 
O IGAM permanece à disposição. 
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