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Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
PARECER ao PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO n° 001/2015 - . 
Acrescenta o Parágrafo TV, ao Artigo 114 da Lei Orgânica Municipal do Municipio de Itabaiana 
que trata do Orçamento Municipal e determina outras providencias. 
A Comissão reunida para analisar o Projeto acima citado, chegou à seguinte conclusão: 
Considerando que este Projeto de Lei dará mais transparência ao Processo Orçamentário; 
Considerando que o Chefe do Executivo Municipal deverá obedecer a diretrizes, a fim de dar mais 
transparência e eficiência ao Orçamento Municipal. 
Considerando que a programação constante da lei orçamentária anual é de execução obrigatória, 
salvo se aprovada, pela Câmara Municipal e a não execução de programação orçamentária, nas 
condições previstas no § 2o deste artigo, implica crime de responsabilidade. 
Diante do Exposto, a Comissão Reunida resolve exarar parecer FAVORÁVEL, ao Projeto de 
Emenda a Lei Orgânica N° 001/2015. 
Este é o Parecer. 
Sala das Comissões, 17 de Março de 2015. 

José Marques de Sousa 
Presidente 

Sônia Oliveira de Araujo 
Vice-Presidente 

Ailson Pereira da Costa 
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PROJETO DE EMENDA 
À LEI ORGÂNICA N° Qj 72015 

Acrescenta o Parágrafo IV, ao 
Artigo 114 da Lei Orgânica 
Municipal do Município de 
Itabaiana que trata do Orçamento 
Municipal e determina outras 
providências. 

Art. Io - Fica acrescido ao Parágrafo IV, ao Artigo 114 da Lei Orgânica 
Municipal, que trata do Orçamento Municipal: 

Parágrafo IV - O Chefe do Executivo Municipal deverá obedecer as seguintes 
diretrizes, a fim de dar mais transparência e eficiência ao Orçamento 
Municipal: 

I - Por ocasião da elaboração dos orçamentos, planos e diretrizes a que 
se refere este artigo, o Poder Executivo deverá realizar audiências 
públicas amplamente divulgadas, para discussão, com a população, das 
matérias mencionadas. 
II - A programação constante da lei orçamentária anual é de execução 
obrigatória, salvo se aprovada, pela Câmara Municipal, solicitação, de 
iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal, para cancelamento ou 
contingenciamento, total ou parcial, de dotação. 
III - A não execução de programação orçamentária, nas condições 
previstas no § 2o deste artigo, implica crime de responsabilidade. 
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Art. 2o - As despesas com a execução da presente Emenda a Lei Orgânica do 
Município correm à conta de dotações próprias do orçamento vigente. 

Art. 3o - Esta Emenda à Lei Orgânica do Município entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 4o - Revogam-se as disposições em contrário. 

Plenário da Câmara Municipal de Itabaiana - PB, 01 de Julho de 2014. 
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JUSTIFICATIVA 
Os Vereadores que a este subscrevem, na forma regimental, tem a grata 

satisfação de apresentar à consideração e deliberação do Augusto Plenário, o anexo 
Projeto de Emenda a Lei Orgânica do Município, visando implementar em nossa 
cidade, o Orçamento Impositivo, e dá outras providências. 

O Orçamento Impositivo, que, em poucas palavras, visa obrigar o Poder 
Executivo a executar a programação orçamentária aprovada pelo Poder Legislativo. A 
proposta do orçamento impositivo surge no cenário brasileiro imbuída da necessidade 
de se resgatar a seriedade e a importância do planejamento público e da instituição 
orçamentária, na medida em que contingenciamentos frustram expectativas legítimas da 
sociedade sobre um orçamento comumente chamado de "peça de ficcção", incapaz de 
cumprir suas promessas. 

A lei orçamentária autoriza tanto despesas obrigatórias quanto discricionárias. 
Com referência ao primeiro grupo, que ocupa grande parte do orçamento municipal, 
não há sentido em se falar de impositividade, porque esse atributo já decorre da própria 
natureza do gasto. Nesse caso, as autorizações orçamentárias nada mais fazem do que 
quantificar e reconhecer gastos já legislados, a exemplo das despesas com pessoal e 
encargos sociais, transferências constitucionais, pagamento de juros e encargos da 
dívida. 

Diferente é abordagem para as chamadas despesas discricionárias, formadas 
pelo custeio administrativo e operacional e, especialmente, pelos investimentos. Tais 
despesas têm seu fato gerador na própria lei orçamentária. São essas as despesas, 
sujeitas a contingenciamento, que se pretende tornar impositivas. 

Em qualquer caso, não se poderia falar em orçamento impositivo sem antes 
garantir a fidedignidade e realismo em sua elaboração. Isso significa que as receitas 
orçamentárias devem ser estimadas de forma técnica, adotando-se metodologia 
comumente aceita. E que todas as despesas obrigatórias devem estar orçadas de acordo 
com a legislação e a melhor informação disponível. Acrescenta-se, ainda, que o 
montante de créditos autorizados para a execução de despesas discricionárias deve ser 
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limitado, tendo em conta o conjunto de encargos da administração pública, de forma 
condizente com a conjuntura económica e política fiscal do país. Desconhecer essas 
condições tornaria o orçamento impositivo um fator permanente de instabilidade fiscal e 
política. 

Portanto, o orçamento impositivo não seria defensável caso não houvesse 
salvaguarda de garantia de racionalidade no gasto publico. O sentido da impositividade 
não pode também ser pura e simplesmente a obrigatoriedade de executar o valor orçado 
para as despesas discricionárias. Isso porque, pelos princípios constitucionais da 
economicidade e da eficiência, a administração pública tem o dever de, na execução da 
programação, buscar o menor custo e os melhores meios. Existem várias situações em 
que a programação pode ser realizada por valor inferior àquele orçado. 

Conclui-se que, adotada a impositividade, o que deve ser considerado 
obrigatório não é a execução do montante em si da despesa orçada em cada ação, mas 
sim o cumprimento da programação ou das metas implícitas à respectiva dotação. 

Portanto, entendendo restar suficientemente demonstrado a importância e a 
pertinência do anexo Projeto de Emenda a Lei Orgânica do Município, submetemo-lo à 
consideração dos ilustres Pares, solicitando o inestimável apoio para a sua aprovação. 


