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PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL 
E FINANÇAS E ORÇAMENTO. 

Proposição analisada: Projeto de Lei nº 17/2017, de 29 de setembro de 2017. 

t:stima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Novais para o exercício de 2018 e 
.., outras providências". 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, as 
missões de Legislação, Justiça e Redação Final, e Finanças e Orçamento, reuniram-se 

-.a sala da Presidência da Câmara Municipal de Novais para análise do Projeto de Lei nº 
:7/2017, de 29 de setembro de 2017 e, após amplo debate, deliberou-se e decidiu que 
proposição atende ao que dispõe a legislação, sendo pertinente e constitucional, 
tivo pelo qual, por unanimidade, recebeu parecer favorável. 

Considerando tudo o que foi dito, fica consignado que o Projeto de Lei nº 
... / 2017, de 29 de setembro de 2017, encontrando-se apto para ser levado para 
cussão e votação pelo plenário desta Casa de Leis. 

Nada mais a ser discutido sobre a presente proposição, segue o mesmo 
:a a Presidência desta Casa para demais providências cabíveis. 

Câmara Municipal de Novais-SP, 25 de novembro de 2017. 
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PARECER JUR(DICO 

-'ssunto : Projeto de Lei nº 17/2017, de 30 de setembro de 2 .017 . 

... i ciativa : Exma . Prefeita Municipal 

'S ntese: "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Novais, para o 

•ercício de 2017 e dá outras providências". 

"'o parecer: Trata-se de projeto de lei de matéria de competência e 

::l'1stitucional privativas do Poder Executivo, conforme art . 165, caput, da 

Or'ls tit uição Federal e Lei Orgânica . 

O projeto fo i encaminhado no prazo fixado dentro do prazo 

-sal , qual seja, até 30 de sete mbro, e quanto ao mérito está compatível com 

- = objetivos e metas estabelecidos no Plurianual- PPA, e na Lei de Diretrizes 

: 'çame ntárias- LDO . 

Todo s os elementos que devem compor a Lei Orçamentária 

~J al , elencados no art igo 165, §5 º da nossa Carta Magna, art. 5º da Le i 

::rnplementar nº 101/2000, também estão pre sentes . . 

Quanto à reserva de recurso s destinados à manutenção do 

:der Legislativo, temos que está condizente com o limite previsto no art . 

•• . 29-A da Constituição Federal. 

Por sua vez, art igo 3º do projeto, que discrimina a real iz ação 

-~des pesa, i ndica o valor dest i nado às principais áreas (saúde e educação}, 

- . o limite de gastos pelo Mun icípio vem insculpido na Constituição Federal , 

.... especial nos artigos 77, inciso 111 e 212. Segundo consta, o Poder 

ecutivo pretende destinar cerca de R$4 .408 .800,00 à saúde e R$ 

279.800,00à educação, atendendo, de ssa forma, aos preceito s e limites 

- 'limos de de spe sas . 

No mais, verifica -se que o Projeto de Lei em comento está livre 

'! qualquer vício de inconstituc iona lidade, devendo aos nobres Edis à análise 

:s anexos que acompanham o projeto de lei, visto que nele s constam todas 

:metas e prioridades da Admini stração Pública Municipal. 
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Por todo exposto, tem-se que o projeto é juridicamente lega l e 

.:a em plena consonância com o sistema juríd ico constitucional e 

··aconstitucional , estando, dessa forma, tecnicamente apto a ser levado à 

e,ári o para apreciação do seu mérito. 

S. M.J . Este é o parecer . 

Câmara Mun icipal de Novais- SP, 27 de novembro de 2017. 

Lívio Lellis Silvo 

Assessora Jurídico 
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