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PARECER  
 
 
Da Comissão de Finanças e Orçamento, sobre o Projeto de Lei nº. 020/2020, de 

autoria do Poder Executivo. 

 

Estima a receita e fixa a  despesa do 

Orçamento Anual do Município de 

Petrolina para o exercício financeiro de 

2020. 

I - DOS FATOS. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre a Lei 

Orçamentária Anual para 2020, nas ações estabelecidas na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, que determina a aplicação dos recursos municipais nas diversas áreas de 

atuação do Município. 

 De acordo com o Projeto de Lei do Poder Executivo, ela foi elaborada em consonância 

com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, e com as regulamentações do Tesouro 

Nacional, e levou-se em consideração a conjuntura econômica atual e projetada para os 

próximos anos. Ele destaca que o objetivo é promover o crescimento econômico com a 

geração de emprego e renda, impulsionar o desenvolvimento municipal, elevar a 

qualidade de vida e aprimorar a cidadania. O Orçamento Anual para 2020, está 

estimado em R$ 948.053.290,00 (novecentos e quarenta e oito milhões, cinquenta e três 

mil e duzentos e noventa reais). 

 

II - DOS FUNDAMENTOS 

 

Com base no artigo 195, parágrafos e incisos seguintes do Regimento Interno, que trata 

das normas e critérios para tramitação, discussão e votação dos projetos orçamentários, 

cabe a Comissão de Finanças e Orçamento oferecer os competentes pareceres, as 

emendas só indo para votação em plenário aquelas prejudicadas, quando requeridas pelo 

autor. 

 

III – DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: 

 

O Projeto de Lei em epígrafe foi dado entrada na Câmara Municipal em 05 de outubro 

do ano em curso, obedecido o disposto no inciso III do artigo 124 da Constituição 

Estadual, e no artigo 195 parágrafos e incisos seguintes do Regimento Interno. Como 

estabelece o próprio artigo, a matéria foi distribuída cópias para todos os vereadores, e 

que conforme preceitua o inciso I do parágrafo 3º, a Comissão de Finanças e Orçamento 

aguardou durante 40 (quarenta) dias consecutivos o encaminhamento de emendas, as 

quais deveriam ser redigidas em consonância com os preceitos constitucionais 
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(estabelecido na Lei Federal nº 4.320/64, na Lei Orgânica, na Lei de Diretrizes 

Orçamentária, no Regimento Interno, bem como as novas normas estabelecidas pelo 

Tribunal de Contas da União – TCU). 

 

Foram apresentadas 378 emendas, sendo 376 ao anexo VI da Lei N° 4.320/64- 

Programa de Trabalho deste Orçamento Anual, e 02 (duas)  emendas ao texto no 

referido orçamento anual. O prazo para a apresentação das emendas encerrou-se no dia 

14 de novembro. O número de emendas apresentadas foi considerado bom, já que quase 

todos os vereadores apresentaram emendas. 

 

Como exposto a elaboração das emendas a proposta orçamentária é muito complexa, e 

deve obedecer algumas determinações dispostas na Lei de Diretrizes Orçamentária, na 

Lei Orgânica e no Regimento Interno e Lei Federal nº 4.320/64, além de orientação do 

Tribunal de Contas do Estado – TCE/PE. 

 

Face ao exposto, passamos a relatar algumas determinações dispostas na legislação, que 

orienta a elaboração da Lei Orçamentária. 

 

Com base na Lei Federal nº 4.320/64, destaca que as categorias de programação serão 

identificadas no projeto de lei orçamentária por programa, projetos, atividades e 

operações especiais, conforme os seguintes preceitos; assim definidos: 

 

PROGRAMA: Instrumento de organização da ação governamental visando à 

concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores 

estabelecidos no Plano Plurianual;  

 

PROJETO: Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, 

envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um 

produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo; e  

 

ATIVIDADE: Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, 

envolvendo um conjunto de operações que se realizam  

de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário a manutenção 

da ação de governo; 

 

OPERAÇÃO ESPECIAL: Despesas que não contribuem para a manutenção, 

expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais resulta um produto, e não 

geram contraprestações direta sob forma de bens ou serviços. 

 

Cada programa especificará seus respectivos valores e ações de acordo com as 

categorias de programação, bem como as unidades orçamentárias responsáveis por sua 

realização. 
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Os projetos, atividades e operações especiais serão desdobrados em ações, subações e 

programas, especificando sua localização física integral ou parcial, não podendo haver 

alteração da finalidade estabelecida para a respectiva categoria. Cada projeto, atividade 

e operação especial identificará a função, sub-função e o programa a que se vinculam. 

 

Um outro fator importante na elaboração das emendas, é em relação as fontes de 

recursos, o que se pode anular ou não. 

 

Descrevemos o que são as fontes de recursos. Elas destinam-se a indicar a origem das 

receitas que financiarão as despesas previstas na Lei Orçamentária, destacando aquelas 

arrecadadas pelo tesouro municipal, que são os recursos ordinários, as receitas próprias 

diretamente arrecadadas pelas entidades supervisionadas, as provenientes de convênios 

e operações de crédito, bem como as receitas do tesouro, ou próprias, comprometidas 

como contrapartidas de convênios ou operações de crédito. 

 

Para uma melhor compreensão, transcendemos a codificação das fontes de recursos: 
 

5- RECURSOS DO FUNDEB- MAGISTERIO 

 

6- RECURSOS DO FUNDEB- OUTRAS DESPESAS 

 

9- RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS 

 

10- FUNDEB 60%- MAGISTERIO - COMPLEMENTAÇÃO 

 

11- FUNDEB 40%- OUTRAS - COMPLEMENTAÇÃO 

 

13- RECURSOS ORDINARIOS- NÃO VINCULADOS 

 

14-COMPLEMENTAÇÃO – FUNDEB 100% 

 

16- RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS 

 

17- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS EDUCAÇÃO- FNDE 

 

18- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS SAUDE 

 

21- RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO 

 

23- RECURSOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- 

PNAE 

 

24- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE- 

PNAE 
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25- OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE 

 

28- TRANSFERENCIAS DE OUTROS CONVENIOS 

 

32- OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO 

 

99- OUTRAS FONTES 

 

Ainda em relação a elaboração de emendas, a legislação que trata das matérias 

orçamentárias e ainda a LDO, dispõe que: as emendas ao projeto de Lei Orçamentária 

Anual, somente poderão ser aprovadas caso atendam às disposições contidas na Lei 

do Plano Plurianual 2018/2021, no art. 127, § 3º da Constituição Estadual e no art. 131, 

§ 2º incisos I, II, III da Lei Orgânica do Município e da Lei Federal 4.320/64. 

 

 A Comissão observa ainda que, o artigo 131 da Lei Orgânica Municipal, diz que: as 

emendas ao projeto de lei do Orçamento Anual, só podem ser aprovadas caso: sejam 

compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias; indiquem 

recursos orçamentários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, 

excluídas as que incidam sobre: dotação para pessoal e seus encargos e serviços da 

dívida, e ainda e estabelecido no art. 5º do presente projeto de lei. 

 

IV – DO PARECER SOBRE AS EMENDAS: 

 

Face a exposição de motivos sobre a matéria, conforme disposto no inciso IV do art. 

195 do Regimento Interno, a Comissão após receber as emendas se reuniu para deliberar 

sobre as mesmas, também foi analisado o projeto de lei, onde foram feitas as seguintes 

observações: 

 

O Projeto de Lei Orçamentária Anual está orçado em R$ 948.053.290,00 (novecentos e 

quarenta e oito milhões, cinquenta e três mil e duzentos e noventa reais). As previsões 

de Dotações Orçamentárias para 2020, terão as seguintes fontes de recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS DO FUNDEB- MAGISTERIO                                R$   112.200.000, 00 

        

RECURSOS DO FUNDEB- OUTRAS DESPESAS:                   R$      74.800.000,00 
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RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS.                               R$      86.160.000,00 

 

FUNDEB 60% - MAGISTERIO – COMPLEMENTÇÃO:          R$               00 

 

FUNDEB 40% - OUTROS- COMPLEMENTAÇÃO:                  R$               00 

 

RECURSOS ORDINARIOS- NÃO VINCULADOS:                   R$    254.258.430,00 

 

COMPLEMENTAÇÃO – FUNDEB 100%    R$       17.410.000,00 

 

RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS:                            R$         5.172.000,00 

 

IMPOSTO E TRANSFERENCIAS EDUCAÇÃO-MDE:            R$        73.311.000,00 

 

IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS SAUDE:                             R$        71.801.860,00 

 

 RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO:                                R$          7.558.000,00 

 

RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR- PNAE:                                                                      R$          7.510.000,00 

 

RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO  

TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE:                                        R$           1.680,000,00 

 

OUTRAS TRANSFARENCIAS DO FNDE:                               R$           5.600.000,00 

 

TRANSFERENCIAS DE OUTROS CONVENIOS:                   R$          61.900.000,00 

 

OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO:                                    R$          56.000.000,00 

 

OUTRAS FONTES:                                                                    R$        113.072.000,00 

 

                                                        TOTAL:                             R$        948.053,290,00 

 

 

 

 

 

 

FIXAÇÃO DA DESPESA E DISTRIBUIDA POR ÓRGÃO 
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A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 
948.053.290,00 (novecentos e quarenta e oito milhões, cinquenta e três mil, duzentos e 
noventa reais), à conta de recursos previstos neste Título, apresenta, por unidade 
orçamentária, os valores estabelecidos no quadro seguinte, especificados consoante 
programação constante do Detalhamento das Ações (Anexo 06 – Programa de Trabalho): 
 

ESPECIFICAÇÃO VALOR (R$) 

Câmara Municipal 20.736.000,00 

Gabinete do Prefeito 7.370.000,00 

Gabinete do Vice- Prefeito 256.000,00 

Procuradoria-Geral do Município 27.261.000,00 

Controladoria- Geral do Município 1.620.000,00 

Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina - AMMPLA 5.500.000,00 

Agência de Regulação do Município de Petrolina - ARMUP 1.027.000,00 

Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina 73.110.000,00 

Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes 304.035.000,00 

Autarquia Educacional do Vale do São Francisco - AEVSF 28.630.000,00 

Secretaria Municipal de Saúde 20.000,00 

Fundo Municipal de Saúde 157.961.860,00 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Turismo  

24.872.000,00 

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 16.956.000,00 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos 
Humanos 

9.311.000,00 

Fundo Municipal de Assistência Social 7.217.000,00 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 106.000,00 

Secretaria Municipal de Governo e Agricultura 18.117.000,00 

Agência Municipal do Empreendedor AGE 2.100.000,00 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Habitação 

28.491.000,00 

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social 30.000,00 

Secretaria da Fazenda Municipal 41.323.800,00 

Agência Municipal do Meio Ambiente 1.785.000,00 

Fundo Municipal do Meio Ambiente 920.000,00 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e 
Serviços Públicos 

167.087.630,00 

Fundo Municipal de Tratamento de Resíduos Sólidos 10.000,00 

Reserva de Contingência 2.200.000,00 

TOTAL 948.053.290,00 

 

Após essa demonstração sobre a fixação da despesa, observamos que o referido projeto 

de lei autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares sem autorização da 

Câmara Municipal de até 40% (quarenta por cento) do valor do orçamento anual, que 
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equivale a R$ 379.221.316,00 (trezentos e setenta e nove milhões, duzentos e vinte e um 

mil, trezentos e dezesseis reais). 

 

Como disposto no Regimento Interno, a Comissão se reuniu para apresentar os devidos 

pareceres as emendas, e que após analisadas foram adotadas as seguintes providencias: 

 

*As emendas modificativas de 066 e 264 ao texto do projeto de lei, no seu inciso I do 

art. 4º que  autoriza o Poder Executivo até o limite de 40% (quarenta por cento) a abrir 

créditos adicionais as emendas apresentadas pela Vereadora Cristina Costa e Gilmar 

Santos, deduzindo este percentual para 20% (vinte por cento), não merece prosperar, 

permanecendo o texto original de 40% (quarenta por cento).  A primeira emenda no dia 

07/11e a segunda emenda no dia 14/11, do Vereador Gilmar Santos, por si já foi 

prejudicada porque a da Vereadora Cristina Costa entrou primeiro. Mesmo assim a 

emenda fica prejudicada, pois a abertura de créditos adicionais é uma prerrogativa do 

Chefe do Poder Executivo e está respaldado pela Lei Federal nº 4.320, de 17 de março 

de 1964.  

 

 *Além das emendas ao texto do projeto de lei, também foram prejudicadas as sequintes 

emendas ao anexo: 063, da vereadora Cristina Costa, por  Tratar-se de carga horária dos 

profissionais de enfermagem, porque mexem com despesa de pessoas e as emendas do 

vereador Gilmar Santos 242, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 259, 260 que tratam de 

despesa de custeio do Gabainete do Chefe do Poder Executivo.  

 

Queremos observar que das emendas apresentadas, foram remanejadas Dotações 

Orçamentárias no valor  de R$ 22.874.000,00 (vinte e dois milhões oitocentos e setenta 

e quarto,0 mil reais) 

 

O maior volume foi da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços 

Públicos, sendo remanejado: R$ 18.622.000,00 (dezoito milhões, seiscentos e vinte e 

dois mil reais). 

 

O valor do Orçamento Anual constant da Fonte 13, é de R$ 254.258.430,00 (duzentos e 

cinquenta e quarto milhões, duzentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e trinta reais) e 

o percentual remanejado foi em torno de 9% (nove por cento). 

 

O restante das emendas obedecidos no disposto na Legislação Orçamentaria, foram 

acolhidas. 

   

 

V – DO VOTO DO RELATOR: 

 

O relator face ao atendimento das disposições contidas no Regimento Interno vota 

favorável a aprovação das emendas, e do projeto de lei em epígrafe, o qual estima e fixa 

a despesa do Orçamento Anual do exercício financeiro de 2020. 



 9 

 

 

VI – DO VOTO DA COMISSÃO: 

 

Os membros da Comissão abaixo subscritos, acompanhando o voto do relator votam 

pela aprovação das emendas e do projeto de lei em epígrafe, devendo ser observado que 

o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre as emendas é conclusivo e final, 

não podendo as mesmas serem objeto de apreciação em Plenário, salvo se 1/3 (um 

terço) dos Vereadores o requererem, conforme disposto no § 5º do artigo 195 do 

Regimento Interno. 

 

Sala das Comissões, 02 de dezembro de 2019. 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

 

 

VER. RONALDO JOSÉ DA SILVA -  PRESIDENTE 

 

 

VER. JOSÉ BATISTA DA GAMA -  RELATOR 

 

 

VER. OSINALDO SOUZA – SECRETÁRIO 
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