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Pauta da sessão do dia 04 de junho de 2019 do primeiro período da 13º 

legislatura da Câmara municipal de Salvaterra, O Sr. presidente deu por aberta 

a presente sessão, houve requerimentos a serem apresentados e aprovados, 

será colocado em aprovação o parecer em conjuntos das comissões de 

finanças, orçamentos, justiça e redação final, LDO. 

Comissão de justiça e redação final, parecer sobre o projeto de lei de 

nº01/2019, a comissão de legislação, justiça e redação final e da comissão de 

terras, obras e serviços públicos, reunido na sede dessa Câmara Municipal de 

Salvaterra através de seus membros, após discursão e votação, vem elaborar 

o parecer conjunto unanime a respeito do projeto de lei nº01/2019 de iniciativa 

do poder executivo da seguinte forma. Segundo a exposição dos motivos o 

presente projeto obteve revogar a lei nº1.163 de 28 de dezembro de 2012 que 

dispõe sobre a alienação de terras urbanas e suburbanas pertencentes ao 

município de Salvaterra com a concessão de título definitivo e a outras 

providencias autorizadas de forma antecipada que o executivo municipal 

disponha de bens municipais, o projeto de lei em análise, foi objeto pelas 

partes das duas comissões abaixo subscritas, oportunidade em que os 

membros entenderam pela provação ou seja devera a lei municipal 1.163 de 28 

de dezembro de 2012 ser revogada por estar em desacordo e conflito com a 

legislação vigente, de outra banda esta casa exercera o seu papel fiscalizador 

caso a caso, pois todas as futuras doações deverão obrigatoriamente 

passarem pelo crivo desta casa, além do que nada de salutar com o chefe do 

executivo, já que detém de forma antecipada a autorização para doar bens 

pertencentes ao município, é preciso que os membros deste poder fiscalizem 

mais próximo e verificar o local de doações que possuem interesse público, 

dessa forma verificamos que o mesmo obtiver os requisitos para submeter a 

melhor interpretação e devemos ao projeto pleno aval pela aprovação dos 

mesmo para ser posto em apreciação por todos os membros do poder 



 
legislativo, sala das comissões da câmara municipal de Salvaterra, comissão 

de legislação, justiça e redação final, domingos Júlio Miranda de Vasconcelos 

presidente, Edvaldo José Barbosa Gomes Relator, Carlos Augusto da Silva 

Angelim Membro. 

Câmara Municipal de Salvaterra, sala das comissões, parecer em conjunto da 

comissão de finanças e orçamento, legislação, justiça e redação final, na LDO 

de 2020, encaminhamos a presidência da câmara municipal de Salvaterra na 

pessoa do senhor vereador presidente Rui Rolim Herculano, para manifestação 

das comissões do projeto de lei que trata das diretrizes orçamentarias de 2020, 

nos termos constitucionais mais precisamente no Art.165, parágrafo 2º, deve a 

lei de diretrizes orçamentarias que abrange, metas de prioridades 

administrativas, inclusão de despesas da capital para exercício financeiro 

subsequente, orientação sobre elaboração do orçamento anual municipal, 

alterações da legislativa tributaria, além dos aspectos já anunciados de 

planejamento, outra função pode ser observada ao se torna mais transparente 

e ampliar a aplicação do legislativo no processo orçamentário, clássicos não 

permitem os representantes da sociedade uma visão completa da real situação 

das finanças do município, agora a edição do texto legal que define 

previamente as propriedades, metas, investimentos, mudança no legislativo de 

tributos e fomentos, por certo permite que a visão compreenda os vários 

aspectos da finança e da economia pública além de estabelecer instruções e 

regras da execução do orçamento eis que é o princípio da exclusividade do 

orçamento está no poder dos temas que não estão autorizadas pelas 

constituições federais, desde a edição da lei de responsabilidade fiscais, 

aperfeiçoamos as funções da lei de diretrizes orçamentarias e alguns outros 

aspectos são alentados na carta constitucional, cita-se limite entre as despesas 

e receitas, critérios e formas de limites para bens a partir do resultado primário 

de arrecadação, normas relativas do controle de custos, avaliações e 

resultados dos programas financeiros com orçamentos, condições exigentes 

para transferência de recursos, entidades públicas e privadas, limites para 

expansão de despesas de caráter continuo com despesas acima de dois anos 

de sua execução, além dessas novas relações atribuídas as diretrizes 



 
orçamentarias a partir da necessidade da questão responsável, o novo aspecto 

vem ser inserido a partir da lei de responsabilidade fiscais e impondo a 

confecção e o acompanhamento das propostas ao legislativo do denominado 

anexo de notas fiscais que conterá os seguintes instrumentos: avaliação de 

cumprimento de metas relativas ao ano anterior, demonstrativo de metas 

anuais instruindo da memória metodológica do cálculo que justifica os 

resultados pretendidos comparados como previsto nos três exercícios 

anteriores, evolução do patrimônio líquido como em análise de três exercícios 

anteriores, avaliação da situação financeira do atuário de A) regimento próprio 

da previdência no caso de inexistência em Salvaterra. B) demonstrativo de 

estima compensação de renúncia da receita da margem de expansão de 

despesas obrigatórias em caráter continuo sendo por hora esse parecer em 

conjunto das comissões de finanças, justiça e redação final que submete a 

melhor interpretação e revoga o projeto em pleno aval pela aprovação dos 

mesmos para ser posto em apreciação por todos os membros desta casa 

legislativa. 

 

 


