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PARECER Nº 505/2010 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE EMENDA À LEI 
ORGÂNICA Nº 0009/07.  
Trata-se de projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, apresentada por 1/3 
(um terço) dos membros da Câmara, no termos do art. 36, I, da LOM, que visa 
acrescentar um § 9º ao art. 137, da Lei Orgânica do Município.  
De acordo com a proposta, a lei orçamentária seria acompanhada de anexo 
específico do qual conste a discriminação regionalizada, por Subprefeituras, de toda 
a execução orçamentária prevista para o exercício ao qual a mesma se refere.  
O projeto pode prosperar, como veremos a seguir.  
A Constituição Federal previu em seus arts. 165 e 166 a edição de uma lei do plano 
plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei do orçamento anual, todas atos 
normativos que, de forma hierarquizada, se interligam com o objetivo de dotar o 
setor público de um processo de planejamento orçamentário.  
O sistema orçamentário municipal deve acompanhar esses preceitos 
constitucionais, bem como as normas gerais previstas em lei complementar federal, 
que disponha sobre finanças públicas, notadamente sobre exercício financeiro, 
vigência, prazos, elaboração e organização do plano plurianual, da lei de diretrizes 
orçamentárias e da lei orçamentária anual, nos termos do art. 24, I e II, e § 1º, c/c 
os arts. 163, I e 165, § 9º, da Constituição Federal.  
Dessa forma, a competência da União sobre Direito Financeiro e sobre orçamento 
limita-se à edição de normas gerais, cabendo aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios a normatização específica sobre a matéria.  
A presente proposta, portanto, cria uma norma específica, suplementando a 
legislação federal, em matéria de competência concorrente da União, Estados, 
Distrito Federal e também dos Municípios, no âmbito do seu interesse local, nos 
termos do art. 24, I e II c/c art. 30, I e II, da Carta Magna.  
Nesse sentido, ensina o Ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles in Direito Municipal 
Brasileiro, 16ª ed., pg. 345:  
“No âmbito da competência legislativa concorrente a mesma Constituição reservou-
a apenas à União, aos Estados e ao Distrito Federal (art. 24), determinando (em 
seu §1º) que à União cabe apenas editar normas gerais; aos Estados permanece a 
competência suplementar (§2º) e, mais, na ausência de norma geral editada pela 
União esses ficam com a competência legislativa plena, para atender a suas 
peculiaridades (§3º), mas a superveniência da lei federal sobre normas gerais 
suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário (§4º).  
A competência legislativa suplementar foi deferida aos Estados (art. 24, §2º) mas 
estendida também aos Municípios, aos quais compete suplementar a legislação 
federal e estadual no que couber (art. 30, II)”  (grifo nosso).  
Com efeito, o art. 30, I, da Constituição Federal, bem como o art. 13 da Lei 
Orgânica Municipal, estabelecem competir aos Municípios legislar sobre assuntos de 
interesse local.  
Ademais, o projeto também encontra fundamento no art. 36, I, da Lei Orgânica 
Municipal, segundo o qual compete à Câmara Municipal, mediante proposta de no 
mínimo 1/3 (um terço) dos seus membros, propor emendas à sua Lei Orgânica.  
Por outro lado, o presente projeto é revestido de nítido interesse público, eis que a 
partir do momento que se busca discriminar regionalmente toda a execução 
orçamentária, busca-se também garantir maior transparência ao orçamento 
público, facilitando sua fiscalização pelo Legislativo e, principalmente, por qualquer 
cidadão interessado, bem como facilitando a compreensão destes últimos.  
Demais disso, o § 9º que se pretende inserir é congruente com o próprio § 8º 
desse mesmo art. 137, da LOM, o qual já dispõe que os projetos e atividades 
orçamentárias serão individualizados de acordo com a sua localização, de sorte que 



o pretendido pelo referido § 9º é justamente adequar e esmiuçar ainda mais essa 
localização - agora por regiões/Subprefeituras - facilitando a sua fiscalização e sua 
compreensão pelos munícipes.  
Vale ressaltar que a matéria está sujeita ao quorum de 2/3 (dois terços) dos 
membros da Casa para sua aprovação, nos termos do inciso III, do § 5º, do art. 40 
da LOM.  
Por fim, segundo o art. 41, IV, também da LOM, é necessária a convocação de duas 
audiências públicas durante a tramitação do presente projeto.  
Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
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