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JUSTIFICATIVA 

 

    

Senhor Presidente, Nobre Pares. 

 

A autonomia da qual a maioria dos vereadores reclama, 

quando justificam não poder interferir na realização de obras 

por parte do Executivo pode finalmente se tornar realidade.  

  Voltamos a apresentar a esta Colenda Câmara de Vereadores 

a proposta original que cria o Orçamento Impositivo no 

Município de Franca e que já apresentamos no ano legislativo 

de 2013, foi alvo de modificações em 2014 e em 2015 e acabou 

por não se tornar realidade.  

 Neste período, fizemos reestudos e concluímos pela 

apresentação da presente proposta, a qual está plenamente 

adaptada à realidade das leis que regem os orçamentos 

impositivos nos planos Federal, Estadual e naqueles 

municípios onde já foram consagrados.  

  O Orçamento Impositivo é, na prática, a obrigatoriedade 

do Governo Municipal de executar todas as emendas 

orçamentárias acrescentadas à Lei do Orçamento Anual 

apresentadas pelos parlamentares.  

Atualmente, o Prefeito não é obrigado a aplicar as 

emendas apresentadas durante a tramitação da tríade 

orçamentária.  

Mesmo sabendo que as emendas só se transformam em obras 

se o Prefeito quiser, é praxe os vereadores apresentá-las, 

atendendo as demandas populares em áreas como Saúde, 

Educação, Assistência Social, Planejamento, Serviços Urbanos 

e Transporte, entre outros.   
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A proposta original de 2013 de nossa autoria previa a 

utilização de 7% do Orçamento Anual para emendas 

parlamentares.  

Os vereadores Daniel Radaeli e Márcio do Flórida 

negociaram com o vereador um percentual menor, de 1,2% sob o 

argumento de que desta forma haveria maiores chances de 

aprovação do Projeto de Lei, inclusive por parte de alguns 

vereadores ligados ao Prefeito. 

À época, em virtude da votação do Orçamento Impositivo, 

pelo Congresso Nacional, porém, solicitamos a suspensão da 

discussão e da votação de nosso projeto original.  

Agora, com a definição do Orçamento Impositivo aprovado 

pelo Congresso, achamos oportuno retomarmos esta discussão, 

até porque é uma das medidas efetivas de fortalecimento do 

Legislativo e da representatividade popular de nós, 

vereadores.  

Nas ocasiões anteriores, desde 2013, esta proposta 

original de nossa autoria provocou uma discussão saudável 

entre os membros do Legislativo francano, mas ainda assim, 

alguns vereadores não conseguiram perceber a importância de 

que a proposta de emendas impositivas pode fortalecer o 

Legislativo, ao mesmo tempo em que torna o Orçamento mais 

próximo da realidade pretendida pela população que 

representamos. 

Razão pela qual, esperamos e pedimos por sua aprovação 

pelo Plenário.  
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EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA - SP 

 

 

 

 

PROJETO DE EMENDA À LOMF Nº03/2016 

 

 

Acrescenta o artigo 146-A na Lei Orgânica 

do Município de Franca, instituindo o 

Orçamento Impositivo.  

 

 

       A CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA, nos termos da Lei 

Orgânica do Município e no Regimento Interno APROVA: 

 

 

        Art. 1º. Fica acrescentado na Lei Orgânica do 

Município de Franca – LOMF – o seguinte artigo 146-A: 

 

“Artigo 146-A. As Emendas Individuais ao Projeto de Lei 

Orçamentária Anual – LOA – serão aprovadas no limite percentual de 

1,2% (um vírgula dois por cento) da Receita Corrente Líquida 

prevista na proposta encaminhada pelo Poder Executivo, cujo  

identificador de resultado primário será especificado. 

(Justificativa: Em linha com os ditames constitucionais e em função do 

COMUNICADO SDG Nº 018/2015 do TCE/SP que recomenda a adoção do 

orçamento impositivo para os municípios paulistas.) 

 

Parágrafo 1º - A Execução Orçamentária e Financeira das emendas 

individuais aprovadas será obrigatória, segundo critérios 

equitativos dentro da programação prioritária incluída na lei 

Orçamentária Anual, financiada exclusivamente com recursos 
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consignados na reserva parlamentar instituída com a finalidade de 

dar cobertura às referenciadas emendas.  

 

 

Parágrafo 2º 2º - Considera-se equitativa a execução das 

programações de caráter obrigatório que atenda de forma 

igualitária e impessoal, as emendas apresentadas, 

independentemente da autoria. 
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Parágrafo 3º 4º Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar 

no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias, o 

montante previsto no § 146-A deste artigo poderá ser reduzido em até a mesma proporção da 

limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias.   

 

(Justificativa: Em linha com os ditames constitucionais Justificativa: Em linha com os 

ditames constitucionais e Art. 9 da LRF cuja aplicabilidade se verifica também aos 

municípios, se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita 

poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal 

estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os recursos relativos às emendas 

parlamentares individuais podem sofrer contingenciamento proporcional para 

possibilitar o atingimento do resultado. 

 

Parágrafo 3º 5º - As programações orçamentárias previstas no caput 

deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos 

impedimentos de ordem técnica; nestes casos, no empenho das 

despesas, que integre a programação prevista neste artigo 

 serão adotadas as seguintes medidas: (alterei conforme LDO)  

 

(Justificativa – Uma vez que o aspecto legal está pautado na 

Constituição Federal, devemos nos preocupar apenas com os 

impedimentos técnicos.) 

 

 

 I – Até 120 (cento e vinte) dias após a publicação da lei 

orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo, de 

forma detalhada, as justificativas de impedimento. 

 

II – Até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no 

inciso I, o Poder Legislativo indicará, ao Poder Executivo, o 

remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. 

 

III – Até 30 (trinta) dia após o prazo previsto no inciso II, o 

Poder Executivo encaminhará Projeto de Lei sobre o remanejamento 

da programação, cujo impedimento seja insuperável. 

 

Parágrafo 3º 6º - Os remanejamentos de programações da LOA podem ser 

efetuados por projeto de crédito adicional, de acordo com as disposições da LDO e 

das autorizações no texto da LOA, cuja permissão para remanejar se restringe à 

existência de programações impedidas. 
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Justificativa: Com o objetivo de evitar interferência na autonomia do Poder 

Legislativo se prevê possibilidade de remanejamento nas programações 

impediadas. 

 

Art. 2º. A reserva parlamentar de que trata o artigo 146-A da Lei 

Orgânica do Município de Franca terá como valor referencial aquele 

fixado no Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício do 

ano subsequente e posteriormente indicado no Anexo das Emendas 

Parlamentares da LOA do mesmo exercício. 

 

Art. 3º. O Poder Executivo inscreverá, em “Restos a Pagar”, os 

valores dos saldos orçamentários referentes às emendas 

parlamentares de que trata o artigo 146-A da Lei Orgânica do 

Município de Franca, que se verifiquem no final de cada exercício.  

 

Parágrafo único. Os restos a pagar poderão ser considerados para 

fins de cumprimento da execução financeira prevista no § 146-

A deste artigo, até o limite de 0,6% (seis décimos por cento) da 

receita corrente líquida realizada no exercício anterior. 

 

( uma vez que devido ao contingenciamento e os impedimentos de 

ordem técnica não há certeza de execução de todo o montante da 

dotação especificada, é necessário prever a sistemática para 

restos a pagar ) 

 

Art. 4º. Esta emenda à Lei Orgânica do Município de Franca entra 

em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir da 

execução orçamentária do exercício de 2016. 

 

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.  

 

 

  

 

Câmara Municipal, 18 de maio de 2016. 

 

 

 

 

LUIZ CARLOS VERGARA PEREIRA 

VEREADOR 
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