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PARECER Nº. 11/2018 

 

 

Comissão Permanente de Orçamento e Assuntos Econômicos. 
PROJETO DE LEI Nº. 09/2018 

ORIGEM: PODER EXECUTIVO 

 

 

RELATÓRIO 

 

Reuniram-se no dia 29 de outubro do corrente ano a Comissão 

Permanente de Orçamento e Assuntos Econômicos, a fim de apreciar o 

PROJETO DE LEI Nº. 09/2018, oriundo do Executivo Municipal, autor 

Prefeito Francisco Neri de Oliveira. 

Ementa: Estima a receita e fixa a despesa do 

município de Doutor Severiano para o exercício 

de 2019 e determina outras providências. 

Analisando o Projeto a Comissão fez as seguintes considerações: 

Trata-se o presente Projeto de Lei para a elaboração do orçamento 

anual e dá outras providências, encaminhado a esta Comissão para análise e 

parecer. 

Vale expor que a LOA é o orçamento anual propriamente dito. Prevê 

os orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos. Todos os 

gastos do governo para o próximo ano são previstos em detalhe. 

 Encontra-se na LOA a estimativa da receita e a fixação das 

despesas, dividida por temas, como saúde, educação e transporte, dentre 

outros. Prevê também quanto se deve arrecadar para que os gastos 

programados possam de fato ser executados. Essa arrecadação se dá por 

meio dos tributos (impostos, taxas e contribuições). 

 A LOA está em harmonia com os grandes objetivos e metas 

estabelecidos pelo PPA e abrange suas projeções fiscais na retomada 

gradual do crescimento econômico. Entende-se que a base dos orçamentos 

anuais passados, servem de parâmetro para o apresentado, juntamente com 

as mudanças que se fazem necessário, para atingir os objetivos previsto 

para o próximo ano. Entendemos que a matéria merece o apoio desta 

edilidade, opinando favorável a tramitação do Projeto. 

http://www.politize.com.br/trilhas/tributos/
http://www.politize.com.br/por-que-o-meu-iptu-nao-e-gasto-com-a-minha-rua/
http://www.politize.com.br/especies-tributarias-a-taxa/
http://www.politize.com.br/tributos-as-contribuicoes/
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PARECER DO RELATOR: 

 Ante ao exposto sobre o Projeto de 09/2018 – LOA, com destinação 

constitucional específica, e conteúdo material próprio, definido pelo art. 

165 § 5º da CF/88, entendendo estar sua elaboração em conformidade com 

o que determina a Lei 4.320/64 ainda em cumprimento as normas 

brasileiras de contabilidade como também em obediência as determinações 

de Resoluções do TCE/RN e Secretaria do Tesouro Nacional (STN). 

Recomendo sua aprovação. 

A Comissão Permanente de Orçamento e Assuntos Econômicos 

vota com o parecer do Relator. 

Sala das Comissões da Câmara Municipal de Doutor Severiano/RN, 

em 29 de outubro de 2018. 

 

Maria Lobo da Cunha Gonçalves 

Presidente 
 

 

Francisco Assis de Oliveira 

Relator 
 

 

Francisco Juraci Leite 

Membro  
 

 


