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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

 

PARECER Nº 184/2019 

PROJETO DE LEI Nº 145/2019 (LOA 2020) 

 

Relator: Vereador Vinícius Guilherme Simili - PDT  

 

 

Cuida-se de projeto de lei, de autoria do Chefe do Executivo, que visa estimar a 

receita e fixar a despesa do Município de Assis para o Exercício de 2020. 

Em relação ao aspecto formal subjetivo, de acordo com o art. 58, IV, da Lei 

Orgânica do Município de Assis (LOMA), e art. 174, IV, do Regimento Interno da Câmara 

Municipal, a iniciativa de projeto de lei orçamentária anual é competência privativa do 

Prefeito.  

Verifica-se que foi cumprido o prazo para apresentação do projeto ao 

Legislativo, previsto no art. 109, § 7º, II, da LOMA e art. 240, § 4º III, do Regimento Interno 

da Câmara. 

Os parâmetros para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, estabelecidos nos 

§§ 5º ao 8º do art. 165 da Constituição Federal, §§ 5º ao 6º do art. 109 da LOMA e § 3º do art. 

240 do Regimento Interno desta Casa de Leis, foram devidamente atendidos. 

Além disso, em conformidade com as disposições do art. 241, § 1º, incisos I e 

II, e suas alíneas, do Regimento Interno, a Câmara deverá realizar audiência pública para 

instrução da propositura e, em seguida, a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade 

analisará as emendas que, eventualmente, forem apresentadas. 

Quanto ao objeto proposto, observa-se que o Orçamento Geral do Município de 

Assis, para o exercício financeiro de 2020, compreendendo Administração Direta e Indireta, 

estima a receita e fixa a despesa em R$ 429.700.000,00 (quatrocentos e vinte e nove milhões 

e setecentos mil reais), garantindo, desta forma, o equilíbrio das contas públicas.  

Os anexos, que são partes integrantes da propositura, demonstram os 

parâmetros para a aplicação dos recursos, em quais programas, projetos e atividades e 

investimentos que atenderão os serviços públicos municipais. Nesse contexto está incluído, 

também, o custeio com a manutenção dos serviços administrativos e dos programas sociais. 

A receita da Administração Direta foi estimada em R$ 299.277.807,84 

(duzentos e noventa e nove milhões, duzentos e setenta e sete mil, oitocentos e sete reais e 
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oitenta e quatro centavos) e será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras 

fontes de receitas e pelo recebimento da participação na receita de impostos da União e do 

Estado de São Paulo e recursos oriundos de Convênios. 

Destaca-se que os cálculos para previsão das receitas para o exercício de 2020 

foram baseados na efetiva arrecadação dos últimos dois exercícios, nos valores arrecadados 

até o mês de julho e estimados até o mês de dezembro do exercício de 2019. Foram 

consideradas, ainda, as ações de apoio à cobrança da dívida ativa tributária e a tendência de 

inflação para o período. 

A receita da Administração Indireta, por sua vez, foi estimada em R$ 

130.422.192,16 (cento e trinta milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, cento e noventa e dois 

reais e dezesseis centavos) e será realizada por meio de receitas de valores mobiliários, 

alugueis, cobrança de ingressos, mensalidades escolares, contribuições sociais e transferências 

intraorçamentárias, conforme descrito no artigo 2º da propositura.  

As despesas serão realizadas segundo as discriminações dos Quadros 

Programas de Trabalho e Natureza das Despesas, que se apresentam com os seguintes 

desdobramentos: Despesas por Órgãos de Governo, por Programas de Governo, por Função 

de Governo, e por Categorias Econômicas. 

No mais, não há ilegalidades nem vícios formais ou materiais a serem 

declarados. Portanto, no que se refere aos princípios constitucionais, legais e regimentais, este 

relator manifesta-se de forma favorável ao prosseguimento do presente projeto de lei. 

É o parecer. 

 

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2019.  

 

 

 

VINÍCIUS GUILHERME SIMILI 

Relator 

 

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