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Senhor Presidente,

Requeiro a esta Comissão Especial de Estudo do Orçamento Impositivo que
aprecie o Plano de Trabalho anexo.

Belo Horizonte, 08 de junho de 2022.

Vereadora Marcela Trópia
NOVO

Ao Senhor
Vereador Wilsinho da Tabu
Presidente da Comissão Especial de Estudo do Orçamento Impositivo
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REQUERIMENTO 52/2022 - COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDO
ORÇAMENTO IMPOSITIVO

Presidente: Vereador Wilsinho da Tabu
Relator: Vereadora Marcela Trópia
Membros efetivos:

Vereadores Gabriel (Sem partido), Iza Lourença

(PSOL),Marcela Trópia (Novo), Professor Claudiney Dulim (Avante) e Wilsinho da
Tabu (PP).
Suplentes: Vereadores Braulio Lara (NOVO), Bim da Ambulância (Avante), Ciro

Pereira (PTB), Pedro Patrus (PT) e Rubão (PP)
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1. Introdução

A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou em 07 de julho de 2021, a
Proposta de Emenda à Lei Orgânica (Pelo) 1/2021, que torna obrigatória a
execução de emendas parlamentares individuais ao projeto de Lei Orçamentária
Anual (LOA).
A Emenda à Lei Orgânica Município de Belo Horizonte (LOMBH) n° 34 obriga
a execução das emendas parlamentares individuais até o limite de 1% da receita
corrente líquida, de forma progressiva até 2024. No primeiro ano, o orçamento de
2022, o limite foi de 0,8%. O texto determina ainda a destinação que até 25% dos
recursos a pessoas jurídicas de direito privado que atuem nas áreas de saúde e
assistência social. Referida destinação deve ser feita a entidades credenciadas pelo
Município e que atendam a todos os preceitos estabelecidos por legislação federal.
A proposta estabelece, ainda, que metade do percentual do "orçamento impositivo"
seja destinado a ações e serviços públicos de saúde.
As emendas parlamentares individuais são instrumentos pelos quais o
parlamentar altera um projeto de lei, inclusive a lei do orçamento. Por meio das
emendas, os parlamentares modificam a proposta orçamentária do Poder Executivo,
podendo destinar recursos para as diversas regiões da cidade e priorizar áreas mais
necessitadas, tais como educação, saúde, saneamento, ciência, tecnologia,
inovação, entre outras.
Diferente das habituais emendas realizadas à Lei Orçamentária Anual —
LOA, as emendas de execução obrigatória necessitam de definições e
detalhamentos específicos para sua aceitação. Ademais, a execução e o
monitoramento das emendas demandará um trabalho mais apurado e tecnicamente
efetivo das assessorias e diretorias desta Casa Legislativa.
Com o objetivo de propor melhorias no processo de elaboração, aprovação,
execução e monitoramento das Emendas Impositivas, foi aprovada, por meio do
Requerimento n° 52/2022, a criação desta Comissão Especial de Estudo do
Orçamento Impositivo.
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2. Delimitação do Objeto

Trata-se de comissão de estudos que visa elaborar normas, parâmetros e
fluxos referentes aos procedimentos necessários para o bom trâmite das emendas
impositivas à Lei Orçamentária, bem como aprimorar seu processo de tramitação do
PLOA na Câmara Municipal de Belo Horizonte.

3. Objetivo geral

Avaliar e propor melhorias ao procedimento de tramitação do Projeto de Lei
Orçamentária Anual, principalmente no que diz respeito às Emendas Impositivas.

3.1. Objetivos específicos

•

Levantar quais foram os procedimentos adotados pela Câmara Municipal de
Belo Horizonte na implementação das emendas impositivas para o ano de
2022;

•

Levantar informações sobre o procedimento adotado por outras casas
legislativas;

•

Coletar a opinião dos vereadores sobre o procedimento adotado;

•

Propor melhorias ao procedimento adotado pela Câmara Municipal de Belo
Horizonte.

4. Metodologia

Para execução dos trabalhos a Comissão Especial deverá realizar pesquisas
bibliográficas e documentais sobre os temas relacionados a orçamento de execução
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obrigatória, bem como dispositivos legais que disciplinam a elaboração das peças
orçamentárias.
Poderão ser realizadas, ainda, reuniões com convidados, com representantes
do Poder Executivo e com o corpo técnico da Câmara Municipal de Belo Horizonte,
para que se construa uma metodologia capaz de garantir a lisura e a eficiência das
emendas parlamentares.
Para o levantamento das informações, deverão ser realizadas reuniões com
os líderes de blocos parlamentares da Câmara Municipal de Belo Horizonte, com o
intuito de identificar as principais dificuldades encontradas pelos parlamentares
durante a elaboração das emendas parlamentares.
Serão realizadas, ainda, coleta de dados e informações referentes às
emendas e sua execução.
A análise das informações terá também como objetivo a interpretação desses
novos elementos, para permitir a melhoria do modelo de tramitação das emendas,
necessário para a qualidade da sua inclusão na Lei Orçamentária Anual e a
verificação da sua viabilidade técnica para execução.

5. Organização da Comissão

Para realizar as atividades desenhadas neste Plano de Trabalho, sugerem-se
as seguintes ações:

5.1. Reuniões Ordinárias
A Comissão fará reuniões ordinárias para aprovação de requerimentos,
oitivas, apresentação de resultados de cada fase para demais encaminhamentos
necessários às suas diligências finais. Estas serão realizadas quinzenalmente, nas
segundas e quartas, quintas-feiras de cada mês, às 10 horas, no Plenário Camil
Caram.
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5.2. Reuniões Extraordinárias
Reuniões extraordinárias serão convocadas nos mesmos termos da sessão
extraordinária e se submeterão às mesmas restrições e prazos, conforme o
Regimento Interno, sempre que a Comissão entender como necessário.

6. Cronograma

1. Coleta de dados, realizações de reuniões e análise dos dados.
2. Elaboração do Relatório Final.
Cronograma da Comissão Especial de Estudo da Emenda Impositiva
Data

Comissão

Julho e Agosto

Reuniões com o Executivo
para saber a dificuldades
técnicas na implementação das
Emendas Impositivas

Comissão

Agosto

Reuniões com o as bancadas
da CMBH para saber a
dificuldade técnicas na
aplicação das Emendas
Impositivas

Comissão

Agosto e Setembro

Reuniões com o corpo técnico
da CMBH para saber a
dificuldade técnicas na
aplicação das Emendas
Impositivas

Comissão

Setembro

Elaboração do Relatório Final e
indicações de aprimoramentos

Relatora

4a

quintas-feiras do mês

Responsável

Reuniões ordinárias

2a

e

Atividade
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Ressalta-se que o presente cronograma poderá ser alterado, mediante
aprovação pela maioria dos membros da Comissão de Desburocratização.

Belo Horizonte, 08 de junho de 2022.

Vereadora Marcela Trópia

NOVO
Relatora da Comissão Especial de Estudo
do Orçamento Impositivo

Proposição Inicial
Avulsos distribuídos em:
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Vereador Wilsinho da Tabu

Presidente da Comissão Especial de Estudo do Orçamento Impositivo
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