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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

 

PARECER Nº 70/2019 - CCJ 

 

Objeto: PROJETO DE LEI Nº 58/2019(LDO 2020) 

 MENSAGEM ADITIVA Nº 04/2019 

 

Relator: Vereador Roque Vinícius Isidio Teodoro Dias - PTB 

 
 

Cuida-se de projeto de lei, de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe 

sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020. 

A presente propositura tem por objetivo especificar as diretrizes, objetivos, 

metas e programas de duração continuada estabelecidos no Plano Plurianual (PPA 2018-

2021), servindo de parâmetro para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA 2020). 

Inicialmente, vale ressaltar que a iniciativa legislativa do presente projeto 

está em consonância com os artigos 165, II, da Constituição Federal, 58, IV, da Lei 

Orgânica do Município de Assis – LOMA e 174, IV, do Regimento Interno da Câmara.  

A propositura em análise, também, cumpre o disposto no § 2º do artigo 165 

da Constituição Federal e no § 2º do artigo 109 da Lei Orgânica do Município de Assis – 

LOMA, in verbis: 

Art. 109. ......................................................................... 

§ 2º A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá 

as metas e prioridades da Administração Pública 

Municipal, incluindo as despesas de capital para o 

exercício financeiro subsequente, orientará a 

elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre 

as alterações na legislação tributária. 

Verifica-se, ainda, que o projeto apresenta os anexos exigidos nos §§ 1º, 2º 

e 3º do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF e que foi apresentado dentro do 

prazo determinado pelo art. 109, § 7º, II, da LOMA. 

Cumpre destacar que foi realizada Audiência Pública para instrução da 

matéria pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, nos termos do art. 48, § 

1º, I, da LRF e arts. 71, V, e 241, § 1º, II, “d”, do Regimento Interno. 
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Quanto às emendas previstas no art. 242 do Regimento, observa-se que foi 

apresentada apenas uma, de autoria do Chefe do Executivo, por meio da Mensagem 

Aditiva nº 04/2019, cuja finalidade é alterar o Anexo IIA, em atendimento ao que foi 

apontado pelos vereadores na Audiência Pública. 

Constata-se, ainda, que referida emenda está de acordo com o art. 166 da 

Constituição Federal, arts. 241, §§ 1º e 2º, 242 e 243 do Regimento Interno e art. 110 e 

seus parágrafos da LOMA. 

No mais, não ha vícios formais ou materiais a serem declarados. Portanto, 

em conformidade com os preceitos constitucionais, legais e regimentais, opino pela 

discussão e votação do projeto da LDO 2020 e sua emenda em Plenário. 

É o parecer. 

 

Sala das Comissões, 07 de junho de 2019.  

 

 

ROQUE VINÍCIUS ISIDIO TEODORO DIAS  

Relator 

 

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 
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