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Cuida-se de proposta de emenda cujo objeto é a alteração do inciso 

I, § 7°, do artigo 109 da Lei Orgânica do Município de Assis. 

O dispositivo supracitado determina que o prazo para o Poder 

Executivo enviar o Plano Plurianual ao Legislativo é até o dia 15 de maio do 

primeiro exercício financeiro do mandato, devendo ser devolvido para sanção 

até o dia 30 de junho do mesmo exercício. 

O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da 

Constituição Federal de 88, em seu artigo 35, § 2°, inciso I, estabelece que até a 

entrada em vigor da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9°, I e II , o 

projeto do plano plurianual será encaminhado até quatro meses antes do 

encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o 

encerramento da sessão legislativa. 

Em 04 de maio de 2000, foi promulgada a Lei Complementar n° 

I O I (Lei de Responsabilidade Fi scal), que estabelece normas de finanças 

públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 

providências. Porém, seu artigo 3°, o qual trataria do plano plurianual foi vetado 

conforme mensagem n° 627/2000 da Presidência da República. 

Portanto, na Constituição Federal, o plano plurianual até então é 

regulamentado pelo artigo 35, § 2°, inciso I do ADCT. Pelo princípio da simetria 

e sob justificativa de que o PPA, por sua complexidade, demanda um tempo 

maior para sua elaboração e apreciação, o inciso I do § 7° do artigo I 09 da 

LOMA deverá ser alterado. 
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Observa-se ainda que, alterando o referido dispositivo da LOMA, o 

inciso I do § 4° do artigo 240 do Regimento Interno desta Câmara Municipal 

também deverá ser alterado seguindo as mesmas orientações. 

Diante do exposto, em conformidade com os princípios 

constitucionais e legais, manifesto-me de forma favorável à tramitação da 

Proposta de Emenda à LOMA n° 01 /2017. 

' E o parecer. 
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