
I CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZON 

COMISSAO DE OKAMENTO E FINAKAS PUBLICAS 
PROJETO DE LEI N° 1.950/2016 

PARECER DO RELATOR — TURNO UNICO 

RELATORIO 

0 Projeto de Lei n° 1.950/2016 que "DispOe sobre as diretrizes para a 

elaboragao da Lei do Orgamento Anual de 2017 e da outras providencias" — 

PLD0/2017 -, de autoria do Executivo, foi protocolado na Camara Municipal em 

13/05/2015 e distribuido em 06/06/2016, corn o prazo para apresentagao de 

emendas ate 16/06/2016. 

Em 30/05/2016, foi realizada audiancia ptIblica para a apresentagao do 

Projeto de Lei, em cumprimento a Lei Complementar n° 101/2000 — Lei de 

Responsabilidade Fiscal, sendo apresentadas por representantes de entidades da ,r4 

sociedade e por cidadaos 53 sugestOes de iniciativa popular, que deram origem a 12 ', pL 
(doze) emendas e 20 (vinte) indicagoes, nos termos do Parecer da Comissao de c. 
Orgamento e Finangas Publicas sobre as sugest6es populares, aprovado em 
15/6/2015. 

Foram apresentadas 89 (oitenta e nove) emendas no prazo legal, sendo que 

as Emendas n° 59, 66, 67, 68, 69 e 70 foram retiradas anteriormente ao despacho 

de recebimento, a pedido do autor. 	 St 

Das 83 (oitenta e tres) emendas restantes, em despacho fundamentado, 

deixei de receber as Emendas n° 72, 73, 75, 82 e 88, e recebi todas as demais 78 

(setenta e oito) emendas apresentadas ao Projeto de Lei. 

Interposto recurso pelo Vereador Arnaldo Godoy contra o nao-recebimento 

das Emendas n° 82 e 88, a Comissao de Legislagao e Justiga deu-lhe provimento 

parcial, reformando o despacho recorrido para incluir o recebimento da Emenda n° 

88. 
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Recebidas, as 79 (setenta e nove) emendas ao Projeto de Lei n° 1.950/2016 

foram assim classificadas, segundo a autoria: 

EMENDA N° AUTORIA 

TOTAL DE 
EMENDAS 

58, 60, 61, 62, 

87, 88 e 89 

63, 64, 65, 83, 84, 85, 86, 
Vereador Arnaldo Godoy 14 

3, 4, 5 e 6 Vereador Heleno 4 

19, 20, 21 e 22 Vereador Jorge Santos 4 

24, 25, 26, 27, 

35, 36, 37, 38, 

46, 47, 48, 49, 

e 57 

28, 

39, 

50, 

29, 

40, 

51, 

30, 

41, 

52, 

31, 

42, 

53, 

32, 

43, 

54, 

33, 

44, 

55, 

34, 

45, 

56, 
Vereador Leonardo Mattos 34 

71, 74 e 76 Vereador Pedro Patrus 3 

77, 78, 79 e 80 Vereador Preto 4 

23 Vereador Professor Wendel 1 

1 e 2 Vereador Tarcisio Caixeta 2 

81 Vereador Vert da Farmacia 1 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 
Comissao 	de 	Orgamento 	e 

Finangas Pulolicas 
12 

TOTAL 79 

Como Presidente da Comissao de Orcamento e Finangas Publicas, designei-

me relator para a materia. Entretanto, tendo em vista que apresentei as Emendas n° 

19, 20, 21 e 22 ao Projeto de Lei, declarei-me impedido de relata-las, em 

cumprimento ao que determina o art. 77 do Regimento Interno. 0 mesmo 

impedimento se estende, de forma reflexa, as Emendas n° 1 e 10, que guardam 

correlagao corn as emendas por mim apresentadas, incidindo sobre dispositivos do 

Projeto de Lei igualmente alcancados pelas emendas que propus. Assim, 

entendendo imprescindivel a analise conjunta das emendas mencionadas neste 

paragrafo, designo relator para todas etas o ilustre Vereador Vilmo Gomes. 
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Passo adiante aos fundamentos de meu parecer e voto sobre o Projeto de Lei 

n° 1.950/2016 e as Emendas n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 74, 

76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89, a ele apresentadas, nos termos do 

que disp6e o §5° do art. 120 do Regimento Intern°. 

FUNDAMENTA00 

A Constituicao da Reptiblica - CR, em seu art. 165, dispoe que leis de 

iniciativa do Poder Executivo estabelecerao o piano plurianual, as diretrizes 

orcamentarias e os orgamentos anuais. Essa disposicao reproduzida na Lei 

Organica do Municipio de Belo Horizonte - LOMBH, em seu art. 125. 

Por force do disposto no art. 127 da LOMBH, a Lei de Diretrizes 

Orgamentarias - LDO - ha de ser compativel com o Plano Plurianual de Acao 

Governamental - PPAG, e compreendera as metas e prioridades da administragao 

publica municipal, incluindo as despesas de capital para o exercicio financeiro 

subsequente, orientard a elaboragao da Lei Orcamentaria Anual - LOA - e dispord 

sobre as alteragoes na legislacao tributaria. 

Por seu turno, o PPAG para o periodo de 2014-2017, primeira lei do 

planejamento orcamentario do atual governo, foi estabelecido pela Lei n° 

10.690/2013 e revisado pelas Leis n° 10.790/2014 e 10.896/2015, devendo ser 

adotado como parametro normativo para a definicao das diretrizes orgamentarias 

contidas no presente Projeto de Lei. 

Alern da compatibilidade com o PPAG, a LDO deve, tambem, atender o art. 4° 

da Lei de Responsabilidade Fiscal, dispondo sobre: 

• equilibrio entre receitas e despesas; 

• criterios e formas de limitagao de empenho; 

• normas relatives ao controle de custos e a avaliagao dos resultados dos 

programas financiados com recursos do orcamento; 
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• condicaes e exigencias para transferencias de recursos a entidades pUblicas 

e privadas; 

• apresentagao do Anexo de Metas Fiscais e Anexo de Riscos Fiscais. 

Sao de superior importancia para a construcao da democracia os 

mecanismos de participacao da sociedade - por meio de seus representantes eleitos 

ou diretamente - na elaboragao do planejamento orcamentario. A garantia dessa 

participagao como condicao de validade do planejamento e de transparencia da 

gestao fiscal esta expressa no art. 48 da Lei Complementar n° 101/2000, razao 

determinante para a realizacao de audiancias publicas. Nesse sentido, a Camara 

Municipal de Belo Horizonte tem envidado esforcos na promocao de cursos de 

capacitagao sobre o ciclo orgamentario e na ampliacao da divulgacao das 

audiencias publicas. 

0 momento de estagnagao econtimica por que passa o pais, impOe a 

necessidade de um planejamento orgamentario ainda mais eficiente, com 

mecanismos que possibilitem o controle e a transparencia quanto a aplicacao dos 

recursos publicos. Se, por um lado, os recursos sao limitados, varias sao as 

demandas urgentes. A eleicao dessas prioridades o desafio que permanentemente 

se impoe ao administrador public°. 

Na questa° orcamentaria, cabe registrar a promulgagao da Emenda 

Constitucional n° 86, que "altera os arts. 165, 166 e 198 da Constituicao Federal, 

para tomar obrigatoria a execucao da programacao orcamentaria que especifica". 

Essa Emenda Constitucional, ainda que limitada a execucao das emendas 

parlamentares, reabriu a discussao acerca da obrigatoriedade do cumprimento da lei 

orgamentaria, simbolizando o intento de paulatinamente tornar o orcamento 

impositivo. Essa modificagao na concepcao do orcamento podera representar um 

grande beneficio ao planejamento, uma vez que os orcamentos deverao ser 

realistas tanto no que diz respeito as receitas, quanto no que respeita as despesas. 

Nesse contexto, muito se tem discutido sobre a atuacao parlamentar na 

elaboragao orcamentaria. A Constituicao da Republica afirma que "Leis de iniciativa 

do Poder Executivo" conterao o planejamento orgamentario. Ora, se sao leis, 
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passam pelo processo legislativo e devem ser obrigatOrias, a teor da disciplina 

constitucional contida no art. 5°, II. 

A intervencao parlamentar no planejamento, por meio da apresentacao de 

emendas e da imprescindivel acolhida de sugestoes populares, revela a contribuicao 

do Poder Legislativo no aprimoramento desse planejamento, visando ao 

atendimento das prioridades e metas da administragao 

Por essa razao, as emendas rejeitadas serao examinadas com a exposicao 

das razaes de sua rejeicao, o mesmo procedimento se adotando aquelas que, 

mesmo aprovadas, tiveram que ser subemendadas para que seu conteCido fosse 

adequadamente aplicado. 

I — Emendas rejeltadas 

Inicio a presente analise pelas emendas que rejeito: 

. Emenda n° 2, de autoria do Vereador Tarcisio Caixeta: 

A Emenda conflita com o disposto no art. 28 do Projeto de Lei, que define a 

ordem de limitacao de empenho. Alem disso, o §1° do art. 22 do Projeto de Lei ja 

define que "os investimentos aprovados pelo Orcamento Participativo, em fase de 

execucao ou conclusao fisica dos empreendimentos, terao precedencia na alocagao 

de recursos orcamentarios sobre novos investimentos", o que atende ao intento do 

parlamentar. 

. Emenda n° 60, de autoria do Arnaldo Godoy: 

A Emenda tem por escopo assegurar a "revisal:, geral das remuneracOes, 

subsidios, proventos e pensties dos sen/idores ativos e inativos dos poderes 

Executivo e Legislativo". 

A rejeicao da Emenda se impae por ja estar o direito a revisao geral anual 

assegurado no inciso X do art. 37 da Constituicao da RepUblica, nao representando 

inovacao normativa a sua insercao na LDO. 
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. Emenda n° 63, de autoria do Vereador Arnaldo Godoy; e 

Emenda n° 77, de autoria do Vereador Preto: 

Essas Emendas alteram a redacao do inciso Ill do art. 2° do Projeto de Lei. 

A Emenda n° 63 tern finalidade id8ntica a da Emenda n° 56, de autoria do 

Vereador Leonardo Mattos, por mim aprovada. Rejeito a Emenda n° 63, em 

atendimento ao criteria cronolOgico de apresentacao das emendas definido pela 

Comissao de Orgamento e Financas PubHaas. 

A Emenda n° 77 nao contern materia pertinente a LDO, tratando de pernnissao 

para a "construcao de edificios e garagens em locais estrategicos, tais como 

prOximos as estacoes de integracao de metros". Essa definicao deve ser 

compatibilizada corn a legislacao urbanistica, nao caracterizando diretriz 

orgamentaria, mas sim uma flexibilizagao do use do solo urbano. 

. Emenda n° 78, de autoria do Vereador Preto: 

A Emenda altera a redacao do inciso I do art. 2° do Projeto de Lei. Ocorre que 

o seu conteCido ja este contemplado pela Emenda n° 7, de autoria da Comissao de 

Orcamento e Financas Publicas, por mim aprovada. 

Conforme criterios definidos por esta Comissao, a preferencia a Emenda n° 7 

e conferida conforme a ordem cronolOgica de apresentacao e ainda por decorrer do 

acolhimento de sugestao popular. 

. Emenda n° 79, de autoria do Vereador Preto: 

A Emenda altera a redagao do inciso VII do art. 2° do Projeto de Lei, corn 

vistas a "permitir que a iniciativa privada possa apresentar projetos de verticalizacao 

de vitas e favelas, tendo como contrapartida o recebimento de terrenos pertencentes 

a PBH". Ocorre que essa materia nao a prOpria de LDO, confrontando o principio da 

indisponibilidade dos bens publicos, que preve sejam tais bens utilizados em prol da 

coletividade. Em decorrencia disso, a mera apresentacao de projetos de 
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verticalizagao de vilas e favelas nao pode assegurar ao empreendedor o 

recebimento de bens pUblicos. Imprescindivel para tanto a existencia de autorizacao 

legislativa especifica, em que reste demonstrada a prevalencia do interesse pCiblico 

para uma alienagao patrimonial determinada. 

. Emenda n° 81, de autoria do Vereador Vere da Farmacia: 

A Emenda acrescenta paragrafo ao art. 19, para prayer que o Municipio 

"destinara os recursos necessarios ao funcionamento, em plena capacidade, do 

Hospital Metropolitano Doutor Cello de Castro, corn oferta de atendimento gratuito 

de qualidade, caso os recursos repassados pela Unido e pelo Estado para a Satide 

sejam insuficientes para garantir tal funcionamento." 

Ocorre que a Emenda nao informa a origem dos recursos necessarios para 

cobrir as despesas decorrentes do retardo ou da ausencia de repasses de recursos 

federais ou estaduais. Como esses repasses decorrem de transferencias Fundo a 

Fundo dentro do SUS, ou mesmo de convenios e outros instrumentos congeneres, a 

obrigagao pela manutengao do piano funcionamento da unidade hospitalar deve ser 

compartilhada entre os convenentes na medida das obrigagoes impostas por lei ou 

entre ales pactuadas. 

. Emenda n° 87, de autoria do Vereador Arnaldo Godoy: 

A Emenda n° 87 a idOntica a Emenda n° 17, desta Comissao, por mim 

aprovada. Rejeito a Emenda n° 87, em atendimento ao criterio cronolOgico de 

apresentagao das emendas definido pela Comissao de Orgamento e Finangas 

PUblicas. 

II — Emendas parcialmente aprovadas (aprovadas com a apresentacao de 

subemendas) 

. Emenda n° 23, de autoria do Vereador Professor Wendel; 

Emenda no 83, de autoria do Vereador Arnaldo Godoy: 

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZON 
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As Emendas n° 23 e 83 acrescem paragrafos ao art. 39 do Projeto de Lei, 

sendo que parte da Emenda n° 83 conflita com a Emenda n° 23, o que acarreta a 

necessidade de apresentacao de subemenda. 

A Emenda n° 23 preve que "as emendas ao projeto de Lei Orcamentaria 

Anual poderao ser destinadas a entidades privadas", enquanto a Emenda n° 83, em 

sentido oposto, define que "as emendas ao Projeto de Lei Orgamentaria Anual nao 

poderdo ser destinadas a entidades privadas" 

Alem disso, a Emenda n° 83 propae que "as emendas ao Projeto de Lei 

Orcamentaria Anual rid° poderao ser aprovadas se atingido o percentual de 30% da 

deducao orcamentaria, excetuando-se a dotagao orcamentaria referente a reserva 

de contingencia". 

Avaliando o conteudo dessas duas emendas, entendo que o limite percentual 

de deducoes orcamentarias contribui para a preservacao do planejamento inaugural, 

tornando exequivel a execucao das acoes e subacoes propostas, o que merece 

acolhida por esta Comissao de Orcamento e Financas PUblicas. 

Quanto ao ja apontado conflito quanto A destinacao de recursos a entidades 

privadas por meio de emendas, proponho subemenda Emenda n° 23 para 

assegurar a atuacao cooperada entre o Poder PUblico e a iniciativa privada para a 

execucao de servicos de interesse publico, mas condicionando o recebinnento das 

emendas ao Projeto de Lei Orcannentaria Anual A apresentacao de documentos 

pelos respectivos autores, que permitam comprovar o vfnculo ja existente entre o 

Municipio e a entidade privada. Fica aprovada a Emenda n° 23, com a inclusao da 

restricao acima apontada, ficando rejeitada por conseguinte a parte da Emenda n° 

83 que veda a apresentacao de emendas que destinem recursos a entidades 

privadas. 

Pelo exposto, ambas as emendas ficam aprovadas, com a apresentacao de 

subemendas. 
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ri5TALEG 

III — Emendas que incidem sobre um mesmo dispositivo (aprovadas com 

a apresentacito de subemendas) 

Passo a analisar as emendas relacionadas a seguir, de forma agrupada, por 

incidirem sobre o mesmo dispositivo do Projeto de Lei: 

. Emenda n° 5, de autoria do Vereador Heleno; Emenda n° 8, de 

autoria da Comissao de Orcamento e Financas Publicas; Emenda n° 57, de 

autoria do Vereador Leonardo Mattos; Emenda n° 64, de autoria do Vereador 

Arnaldo Godoy; e Emenda n° 76, de autoria do Vereador Pedro Patrus (inciso II 

do art. 2° do Projeto de Lei); 

. Emenda n° 12, de autoria da Comissao de Orcamento e 

Financas PLiblicas; Emenda n° 62, de autoria do Vereador Arnaldo Godoy 

(inciso VIII do art. 2° do Projeto de Lei); 

. Emenda n° 4, de autoria do Vereador Heleno; Emenda n° 61, de 

autoria do Vereador Arnaldo Godoy (inciso IX do art. 2° do Projeto de Lei): 

Todas estas emendas aprimoram as diretrizes gerais contidas no art. 2° do 

Projeto de Lei e merecem aprovacao. Contudo, o Regimento !Memo da Camara 

Municipal de Belo Horizonte nao preve a possibilidade de emenda aglutinativa, tipica 

para o caso presente. Assim, para atendimento aos dispositivos regimentais, 

apresento subennendas que contern as materias aprovadas a uma das emendas de 

cada grupo, rejeitando as demais. 

Deste modo, em relagao ao grupo das emendas n° 5, 8, 57, 64 e 76, 

apresento subemenda A Emenda n° 8, de autoria desta Comissao; ao grupo das 

emendas n° 12 e 62, apresento subemenda Emenda n° 12, de autoria desta 

Comissao; ao grupo das emendas n° 4 e 61, apresento subemenda a Emenda n° 4, 

de autoria do Vereador Heleno. 

Especificamente no que diz respeito a Emenda n° 5, assinalo que a 

subemenda deixara de contemplar a "incorporagao do esporte como componente 
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curricular da educagao basica, introduzindo e integrando o aluno na cultura corporal 

do movimento, desenvolvendo habilidades motoras e capacidades ffsicas, 

contribuindo para o exercicio da cidadania e a formagao dos jovens", posto que essa 

iniciativa ja se encontra contemplada nas Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educagao Basica, do Ministorio da Educagao, e no art. 27, IV, da Lei Federal n° 

9.394/96, que "estabelece as diretrizes e bases da educagao nacional". Por essa 

razao, somente sera incorporada a subemenda a parte final da alteragao pretendida 

nessa Emenda. A Emenda n° 57, por sua vez, tera o seu texto adequado ao PPAG, 

que prevO a Educagao Especializada comp modalidade "complementar" a Educagao 

Inclusiva, adotada no Municipio. Do mesmo modo, as Emendas n° 64 e 76 tiveram 

as suas redacoes compatibilizadas corn o PPAG, sobretudo no que diz respeito a 

ausOncia de previsao naquela norma da expansao das politicas publicas referidas 

nessas emendas. 

A Emenda n° 62 teve o seu conteudo aproveitado na Emenda n° 12, mas corn 

a nomenclatura do "orcamento participativo jovem" adequada aquela adotada no 

PPAG. 

Apresento ainda subemenda a Emenda n° 4, que incorpora as medidas 

propostas na Emenda n° 61, relativas a nao-canalizacao dos cursos d'agua, 

permeabilizacao de vias, melhoria da iluminacao dos parques e necrOpoles e 

protecao do conjunto urbano do bairro Santa Tereza. 

Dessa forma, nesses grupos, aprovo com apresentagao de subemendas as 

emendas n° 4, 8 e 12 e rejeito as emendas n° 5, 57, 61, 62, 64 e 76. 

IV — Emendas aprovadas com a apresentacao de subemendas para 

sanar erros materials 

. Emenda n° 16, de autoria da Comissao de Orcamento e 

Financas Publicas: 

A Emenda decorre da Sugestao Popular n° 45, nao retratando — por erro 

material - os fundamentos que levaram a seu acolhimento, fazendo-se necessaria a 
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apresentagao de subemenda para adequar o seu conteklo a meu relatOrio sobre as 

sugest6es populares, aprovado pela Comissao. 

. Emenda n° 58, de autoria do Vereador Arnaldo Godoy: 

A Emenda propOe a incluse° de artigo ao Projeto de Lei. No entanto, ha uma 

referencia no "capur do artigo que se pretende adicionar ao art. 8° do Projeto de Lei, 

cujo conteudo nao guarda correlacao corn o tratado na Emenda. 

Assim, aprovo a Emenda, corn a apresentacao de subemenda para excluir a 

referencia equivocadamente feita por seu autor. Na subemenda, promovo ainda 

alteracao no §3° do artigo a ser incluido ao Projeto de Lei, para uniformizar os 

prazos dos Poderes Legislativo e Executivo para a disponibilizageo da prestacao de 

contas. 

. Emenda n° 65, de autoria do Vereador Arnaldo Godoy: 

A Emenda apresenta erro material ao informar que "os incentivos a cultura 

poderao chegar a R$ 10,0 milhoes", quando na verdade a tabela a ela anexada e o 

total de renuncia de receita nela descrito aponta para um montante de R$ 12,0 

milhoes. Apresento subemenda, a fim de sanar o \tido redacional existente na 

Emenda. 

. Emenda n° 74, de autoria do Vereador Pedro Patrus: 

Aprovo a Emenda n° 74, corn subemenda, para que possa o quadro ali 

constante ser adaptado ao formato utilizado no Anexo 1.9. 

V — Emendas aprovadas corn a apresentagao de subemendas para 

adequar o seu conteLido ao PPAG 

. Emenda n° 71, de autoria do Vereador Pedro Patrus: 
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Apresento tambern subemenda Emenda n° 71, para excluir as mencoes 

expansao das politicas publicas ali mencionadas, vez que o PPAG nao retrata a 

ampliagdo das metas correspondentes. Considerando a necessidade de 

compatibilizacao do Projeto de Lei com o PPAG, necessaria se faz a aprovacao da 

Emenda, com a subemenda que apresento. 

. Emenda n° 88, de autoria do Vereador Arnaldo Godoy: 

A Emenda apresenta incompatibilidade entre a meta prevista para a Subacao 

0002 (Gestdo de Convenio com Instituicoes de Educagao Infantil) da AO° 2888 

(Conveniamento com Instituigoes de Educacao Infantil) do Programa 140 (Gestao e 

Operacionalizacao da Politica Educacional) em relacdo ao PPAG. 

Aprovo a emenda, com a apresentagdo de subemenda, com o propOsito Unico 

de ajustar a meta prevista para essa subacao aquela definida no PPAG. 

VI - Emendas aprovadas 

Acolho e aprovo integralmente as seguintes Emendas, que contribuem para o 

aperfeicoamento do Projeto de Lei n° 1.580/2015: 

. Emendas n° 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, de autoria da Comissao 

de Orcamento e Financas Pub!ices; 

. Emendas n° 84, 85, 86 e 89, de autoria do Vereador Arnaldo 

Godoy; 

. Emendas n° 3 e 6, de autoria do Vereador Heleno; 

. Emendas n° 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56, de autoria 

do Vereador Leonardo Mattos; 

. Emenda n° 80, de autoria do Vereador Preto. 
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Plenario 

Em 
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Iry CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZON 

CONCLUSAO 

Diante do exposto, manifesto-me pela aprovagdo do Projeto de Lei n° 

1.950/2016; pela aprovacao das emendas n° 3, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 80, 84, 85, 86 e 89; pela aprovacao das emendas 

no 4, 8, 12, 16, 23, 58, 65, 71, 74, 83, 88, corn a apresentagao de subemendas; e 

pela rejeicao das emendas n° 2, 5, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 76, 77, 78, 79, 81, 87. 

Plenario das Comissaes, 06 de julho de 2016. 

Ver or orge Santos 

7  Relator 

AVULSOS DISTRIBUiDOS 

Em  l i  	/ 	 

C ̂ Pts cao  
Raspons el pela distribuicao 
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QUADRO SINTESE DAS EMENDAS 

AUTORIA EMENDA CONCLUSAO 

Vereador Arnaldo Godoy 

84, 85, 86, 89 Aprovadas 

58, 65, 83, 88 Aprovadas corn apresentagao de 
subemenda 

61 
Rejeitada corn conteudo 

aproveitado em subemenda a 
Emenda 4 

62 
Rejeitada corn conteudo 

aproveitado em subemenda a 
Emenda 12 

60, 63, 87 Rejeitadas 

64 
Rejeitada com conteudo 

aproveitado em subemenda a 
Emenda 8 

Vereador Heleno 

3, 6 Aprovadas 

4 Aprovada corn apresentacao de 
subemenda 

5 
Rejeitada corn conteudo 

aproveitado ern subemenda a 
Emenda 8 

Vereador Leonardo 
Mattos 

24, 
32, 
40, 
48, 
56 

25, 
33, 
41, 
49, 

26, 
34, 
42, 
50, 

27, 
35, 
43, 
51, 

28, 
36, 
44, 
52, 

29, 
37, 
45, 
53, 

30, 
38, 
46, 
54, 

31, 
39, 
47, 
55, 

Aprovadas 

57 
Rejeitada corn conteudo 

aproveitado em subemenda a 
Emenda 8 

Vereador Pedro Patrus 

71 , 74  Aprovadas corn apresentagao de 
subemenda 

76 
Rejeitada corn conteudo 

aproveitado ern subemenda a 
Emenda 8 

Vereador Preto 80 Aprovada 

77, 78, 79 Rejeitadas 

Vereador 	Professor 
Wendel 23 Aprovada corn apresentacao de 

subemenda 



CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZON'll 

Vereador Tarcisio Caixeta 2 Rejeitada 

Vereador 	Vert 	da 
Farmacia 81 Rejeitada 

Comissao de Orgamento 
e Finangas PUblicas 

7, 9, 11, 13, 14, 15, 17 e 18 Aprovadas 

8, 12, 16 Aprovadas corn subemenda 

Emendas aprovadas 48 

Emendas aprovadas corn apresentagao de subemenda 11 

Emendas rejeitadas corn conteudo aproveitado por mein de subemenda 6 

Emendas rejeitadas 8 

TOTAL GERAL 73 

A 
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COMISSAO DE OKAMENTO E FINAKAS PUBLICAS 

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 4 AO PROJETO DE LEI N° 1.950/16 

0 inciso IX do art. 2° do Projeto de Lei n° 1.950/16 passa a ter a seguinte 

redagao: 

IX - promogao da recuperagao e da preservagao ambiental, 

notadamente por meio de agoes voltadas para a despoluigao e nao 

canalizagio dos cursos d"agua e redugao de inundagoes, planejamento 

ambiental para orientar as intervengoes antr6picas, no sentido de reconhecer e 

preservar elementos naturais, favorecendo o equilibrio, a biodiversidade em 

ambiente urbano, preservagao de areas verdes em tomb de nascentes e 

corpos d"agua, corn a conservagao da cobertura vegetal que assegure a 

manutengao de areas permeaveis, promovendo a protegao e compatibilizagao 

corn a atividade humana predominando o interesse social, desenvolvimento 

urbano ordenado e melhoria das condigaes urbanisticas, ambientais e 

economicas da cidade por meio da revitalizagao de espagos urbanos, garantia 

de servigos de limpeza urbana e coleta dos residuos sOlidos, incluindo os 

servigos de coleta seletiva corn insergao social dos catadores de materiais 

reciclaveis, promogao do Plano Municipal de Gestao Integrada de Residuos 

SOlidos, garantia do ordenamento e a correta utilizagao do espago urbano, 

revitalizagao dos principais corredores viarios, permeabilizaglio de vias e 

garantia dos servigos de manutengao necessarios aos espagos p6blicos da 

cidade, melhoria da qualidade ambiental, da informagao, da iluminagao e das 

infraestruturas dos parques e necrOpoles, revitalizagao do complexo 

arquitetonico, paisagistico, cultural e artistic° da Pampulha, protegio do 

conjunto urbano, pragas, arborizagao e ambiancia de Santa Tereza, 

valorizagao e protegao da fauna urbana e siivestre por meio da gestao 

intersetorial da politica municipal de protegao animal; 

Belo Horizonte, 06 de juiho de 2016. 



Proposicao originaria de decisao 
da comissao relativa ao(a) 

-i) s  

no  c. 	/  t/G,  

Vereadsar J y rge Santos 

elator 



COMISSAO DE OKAMENTO E FINAKAS PUBLICAS 

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 8 AO PROJETO DE LEI N° 1.950/16 

0 inciso II do art. 2° do Projeto de Lei n° 1.950/16 passa a ter a seguinte 

redacao: 

II - promocao do acesso a educacao basica, melhoria da qualidade do 

ensino e da aprendizagem, melhoria da Educacao de Jovens e Adultos — 

EJA, manutencao do conjunto de acaes dos programas Escola Integrada e 

Educacao Infantil, corn requalificacao da rede fisica das unidades ptiblicas e 

conveniadas, garantia de atividades de reforco escolar, atualizacao, 

aperfeigoamento e qualificacao de professores e diretores de escolas 

municipais, Unidades Municipals de Educagito Infantil — UMEI e Creches 

da rede conveniada corn municfpio, incentivo a Educacao Especializada 

Complementar para Garantia da Aprendizagem da Pessoa com 

Deficiencia, incentivo a participagao da comunidade e das famIlias no 

processo educativo, e na gestao das caixas escolares, prevencao e combate 

ao bullying nas escolas, corn a realizacao de seminarios e palestras junto a 

comunidade escolar, manutencao do Programa Saida na Escola, corn maior 

foco na conscientizacao na educagao infantil, promocao de praticas 

pedagogicas inclusivas que visem oferecer oportunidades e habilidades 

aos alunos com deficiencia, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotactio, reconhecendo as diferencas e buscando 

o progresso e participaciao na sociedade e intensificacao das acOes 

conjuntas entre as outras politicas socials do municfpio e intensificagao 

das agoes conjuntas entre as outras politicas sociais do Municipio; 

Belo Horizonte, 06 de julho de 2016. 

Proposicao originaria de decisao 
da comissao relativa ao(a) 

RUDX2\e' (git Lti. ■  
ta s' t  

Vereador • rge Santos 

elator 

   

   

   



Proposicao originaria de decisao 
a comissao relativa ao(a) 

\*° SZ- 
n° 	S(O/ t oo  

Veread•Jorge Santos 

Relator 

COMISSAO DE OKAMENTO E FINAKAS POBLICAS 

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 12 AO PROJETO DE LEI N° 1.950/16 

0 inciso VIII do art. 2° do Projeto de Lei n° 1.950/16 passa a ter a 

seguinte redagdo: 

VIII - aprimoramento do processo do Orgamento Participativo para 

definigao das prioridades de investimento e realizagao de agoes que resultem 

na conclusao de obras aprovadas nos anos anteriores, definigao das 

demandas sociais que exigem novos investimentos, ampliagdo e 

aperfeigoamento da participagao da sociedade civil na gestdo da cidade, 

melhoria da articulagao das instancias participativas e aumento da integragdo 

corn os instrumentos de planejamento e gestao, garantindo a transparencia, a 

justiga social e a excelencia da gesfao publica democratica, participativa e 

eficiente, implantactio do Orcamento Participativo Crianca e Adolescente 
nas escolas municipals; 

Belo Horizonte, 06 de julho de 2016. 



Proposicao originaria de decisao 
da comissao relativa ao(a) 

3V\c. c)44 

° 	/ 	 

Verea•J e Santos 
Relator 

COMISSAO DE OKAMENTO E FINAKAS POBLICAS 

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 16 AO PROJETO DE LEI N° 1.950/16 

IDd nova redagdo ao Paragrafo unico do art. 11 do Projeto de Lei n° 
1.950/16: 

Paragrafo tinico: As audiencias ptiblicas relativas ao PLOA para o 

exercfcio de 2017 sertio realizadas da seguinte forma, assegurados a 

transparancia e o incentivo a participacio popular: 

I - Durante a elaboracao do PLOA para o exercfcio de 2017, 

mediante a realizacao de audiencias publicas regionalizadas convocadas 

pelo Poder Executivo. 

II - Durante a tramitactio do PLOA para o exercfcio de 2017, 

mediante a realizacao de audiencias publicas convocadas pela Comissao 

de Orcamento e Financas Pdblicas da CMBH. 

Belo Horizonte, 06 de julho de 2016. 



Proposicao originaria de decisao 
da comissao relative ao(a) 

LQ; 

COMISSAO DE ORCAMENTO E FINAKAS PUBLICAS 

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 23 AO PROJETO DE LEI N° 1.950/16 

0 art. 39 do Projeto de Lei n° 1.950/16 fica acrescido do seguinte 

paragrafo: 

§ 	- As emendas ao projeto de Lei Orgamentaria Anual poderao ser 

destinadas a entidades privadas mediante entrega, ate a data limite para a 

apresentagio de emendas, de documento comprobaterio do vinculo da 

entidade privada com o Municipio. 

Belo Horizonte, 06 de julho de 2016. 

dor .Joi•ge Santos 

Relator 



COMISSAO DE OKAMENTO E FINAKAS PUBLICAS 

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 58 AO PROJETO DE LEI N° 1.950/16 

0 Cal:Aulo VII do Projeto de Lei n° 1.950/16 fica acrescido do seguinte 

artigo: 

Art. - A Camara Municipal de Belo Horizonte - CMBH, dentro dos 

principios de transparencia e publicidade, publicard relatorios de execugao 

orgamentaria e de gestao fiscal de seu orgamento. 

§ 1° - A CMBH realizard, nos termos do art. 48 da Lei Complementar 

Federal n° 101/00, sua prestagao de contas aos cidadaos, incluindo versa° 

simplificada para manuseio popular, nas mesmas datas das audiancias 

publicas em que o Executivo vier demonstrar e avaliar o cumprimento das 

metas fiscais de cada quadrimestre, ou em atendimento a convocagao de sua 

Comissao de Orgamento e Finangas Publicas. 

§ 2° - A versao simplificada para manuseio popular prevista no § 1 deste 

artigo sera organizada corn os seguintes parametros: 

I - subdivisao das despesas dos programas por pessoal, transferencias, 

custeio e capital; 

II - apresentagao, por programa, de uma analise qualitativa da realizagao 

das despesas do quadrimestre; 

Ill - apresentagao de informagoes dos seguintes dados: 

a) numero de reunioes ordinarias, audiencias ptiblicas de comissoes, 

reunioes especiais e extraordinarias; 

b) numero de projetos votados, indicagoes e mogoes aprovadas; 



APROVADO 0 PARECER DO RELATOR. 
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c) despesas totais realizadas por contratos administrativos e de 

prestagao de servicos; 
d) valores mensais disponiveis para cada gabinete parlamentar 

referentes a verba indenizatOria e a contratagao de servidores de recrutamento 
amplo; 

e) valores dos subsidios de cada vereador; 
f) outras atividades realizadas no respectivo quadrimestre 

§ 3° - A CMBH publicard no Diario Oficial do Municipio e disponibilizard 

em seu sift eletronico versao simplificada de sua prestagao de contas, 

prevista no § 1° deste artigo no mesmo prazo estabelecido no § 1° do art. 40 

desta lei. 

Belo Horizonte, 06 de julho de 2016. 

VereAdor Jorge Santos 

/ 	Relator 

Proposigao originaria de decisao 
da comissao relativa ao(a) 

\'Q U; 
0  (9 st-3/ ,G 



COMISSAO DE OKAMENTO E FINAKAS PUBLICAS 

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 65 AO PROJETO DE LEI N° 1.950/16 

0 item 1.7 do Anexo I do Projeto de Lei n° 1950/2016 passa a ter a 

seguinte redacao: 

"I. 7 — Demonstrativo da Estimativa e Compensacao da Rentincia de 

Receita 

Este demonstrativo atende ao disposto no artigo 4°, § 2°, inciso V da Lei 

de Responsabilidade Fiscal e apresenta os benef Icios fiscais concedidos, 

considerando que, conforme o artigo 14, § 1° da LRF, "a renuncia compreende 

anistia, remissao, subsidio, credit° presumido, concessao de isencao em 

carater nao geral, alteragao de aliquota ou modificacao de base de calculo que 

implique reducao discriminada de tributos ou contribuicoes, e outros benef Icios 

que correspondam a tratamento diferenciado". 

Estima-se que a reniincia de receita atinja o montante de R$ 67,9 

milhoes anuais, compreendidas neste total as remissaes, as isencoes, o 

desconto pelo pagamento antecipado do IPTU e o incentivo a cultura. 

As remissaes estao avaliadas em cerca de R$ 2,7 milhoes. 

As isenceies respondem por, aproximadamente, R$ 20,7 milhoes anuais 

da rentincia fiscal. Os benef Icios fiscais concedidos atraves do IPTU estao 

estimados em R$ 3,2 milhOes e atraves do ITBI em R$ 5,5 milhoes e os 

incentivos a cultura poderao chegar a R$ 12,0 milhoes. 

0 desconto concedido pela antecipagao do pagamento do IPTU esta 

estimado em R$ 44,5 milhoes, referentes tanto a antecipacao total ou de 

parcelas do imposto." 



Proposicao originaria de decisao 
da comissao relativa ao(a) 

5e`  

0  M so / 	 

Vereador rge Santos 

elator 

61 REN ' OF 	TA PREVISTA 
CEIINPENSASXO  

PTU Descorto 
Descorto por 

antecIpacao de 
pagamerto 

44.500 49.030 51.481 

RenOncla 
conslderada na 

estImatIva da 
recelta, nao 
afetando a 
meta fiscal 

PTU Isencao 
Programas BH Nota 10, 
Esporte pare Todos e 
PROEMP 

3.200 3.374 3.543 

PTU Remlssao 
IncapacIdade Flnancelra / 
Desastres Naturals (Dec. 
1,168 t 0141 

1.700 1.792 1.882 

FBI Isencao 

Isenyaes por ImHe de 
valor, PMCMV a 
Programas Habltaclonals 
PAR. Urbel a Cohab 

5.500 5.799 6.089 

ISSON Isencao AthAdades Culturals 12.000 10.850 11.757 
TrIbutos 
Mobiliarios 
(TMCM, ISS 
Autanomo, 
TFLF, TFEP e 
IFS 1 

RemIssao 
IncapacIdade Economics 
a Financelra 1.000 1.054 1.107 

TOTAL 67.900 71.900 75.859 
FCNTE SMF 

Belo Horizonte, 06 de juiho de 2016. 



COMISSAO DE ORCAMENTO E FINANCAS PUBLICAS 

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 71 AO PROJETO DE LEI N° 1.950/16 

0 inciso X do art. 2° do Projeto de Lei n° 1.950/16 passa a ter a seguinte 

redagdo: 

"X — integragdo e promocao das politicas de inclusdo social e defesa 

dos direitos humanos, corn o fortalecimento das acoes do Programa BH 
Cidadania, e do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas, promocao dos 

direitos e das garantias fundamentais, acesso as praticas esportivas e de lazer 

corn espagos apropriados, aprimoramento das politicas de prevengao, protegao 

e promogdo voltadas para criangas, jovens, idosos, fortalecendo as agues 

relativas a execugdo da medida de acolhimento, tanto familiar, em suas duas 

modalidades, como institucional, familias em situagao de risco social, 

populagao em situagdo de vida nas ruas, pessoas com deficiencia e a 

promogdo de politicas de prevengao, acolhimento e reinsergao de dependentes 

quirnicos de alcool e drogas;" 

Belo Horizonte, 06 de julho de 2016. 

Vere‘;Jorge Santos 

Relator 
Proposicao originaria de decisao 

da comissao relativa ao(a) 

(V3 y 	\_DA\  

Cb/ 	 



do: Cidade de Todo 

Programa Acii0 Subactio Produto 

Unidade 

de 

Meta 

Prevista 

Medida 2017 

234 — BH 

Cidadania e o 

SUAS- 1353 - Implantacito 0001 — NUcleos BH 
Espaco 

Sistema dos Espacos BH Cidadania 
implantado 

Unidade 54 

Unico de Cidadania Implantados 

Assistencia 

Social a Aga° 

Proposicao originaria de decisao 
a comissao relativa ao(a) 

n°  9 -so 0 

Vereador i rge Santos 

Relator 

COMISSAO DE OKAMENTO E FINAKAS PUBLICAS 

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 74 AO PROJETO DE LEI N° 1.950/16 

Fica acrescida no item 1.9 do Anexo I do Projeto de Lei n° 1.950/16, na 

Area de Resultado Cidade de Todos, no Programa 234 - BH Cidadania e o 

SUAS - Sistema Unico de Assistencia Social a Aga° 1.353 - Implantagdo dos 

Espacos BH Cidadania corn a seguinte redagao: 

Belo Horizonte, 06 de julho de 2016. 



COMISSAO DE ORgAMENTO E FINAKAS PUBLICAS 

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 83 AO PROJETO DE LEI N° 1.950/16 

0 art. 39 do Projeto de Lei n° 1.950/16 fica acrescido do seguinte 

paragrafo: 

§ 	- As emendas ao Projeto de Lei do Orgamento Anual nao poderao 

ser aprovadas se atingido o percentual de 30% da deducao orcamentaria, 

excetuando-se a dotagao orgamentaria referente a reserve de contingencia. 

Belo Horizonte, 06 de juiho de 2016. 

Verea•Ide Santos 

Relator 

Proposicao originaria de decisao 
da comissao relative ao(a) 

n°  ..3S0 /  ( c:,  



Proposicao originaria de decisao 
a comis .§o relativa ao(a) 

n,0 y, 0 c5Q-r l_szi;  
o  IS' SO/ G 

Vere 	orge Santos 
elator 

COMISSAO DE OKAMENTO E FINAKAS PUBLICAS 

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 88 AO PROJETO DE LEI N° 1.950/16 

Ficam alteradas no item 1.9 do Anexo I do Projeto de Lei n° 1.950/16, na 

Area de Resultado Educagao, no Programa 140 - Gestao e Operacionalizacao 
da Politica Educacional as metas das seguintes subagoes: 

Brea de 	 u 	u: Eu 

Programa Acao Suba9ito Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Meta 

Prevista 

2017 

140 - Gestao e 

Operacionalizacao 

da Politica 

Educacional 

2542 - 

Adm in istragao da 

Educagdo Infantil 

0001 — 

Adm in istragdo da 

Educagdo Infantil 

Al uno 

matriculado 
Pessoa 45.698 

2888 - 

Conveniamento 

corn Instituigaes 

de Educagao 

Infantil  

0002 — Gestao de 

Cony& io corn 

I nstitu igOes de 

Educagao Infantil 

Alu no 

benef iciado 
Pessoa 24.730 

Belo Horizonte, 06 de juiho de 2016. 
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