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Lajeado, 09 de dezembro de 2019.

Exma. Sra. 
ARILENE MARIA DALMORO

Presidente da Câmara de Vereadores 
LAJEADO/RS 

Assunto: Comunica a desconsideração das Emendas “2, 6 e 9” ao PL nº 124-03/2019,
por afronta ao art. 166, § 3º da Constituição Federal.

Senhora Presidente: 

Na oportunidade em que a saúdo, comunico-lhe que as Emendas de nº “2”,
de  autoria  do  Vereador  Sérgio  Miguel  Rambo,  “6”  do  Vereador  Waldir  Blau  e  “9”  do
Vereador Adi Cerutti,  foram desconsideradas na sanção do Projeto de Lei  de nº 124-
03/2019, pois inconstitucionais em consonância ao art. 166, § 3º da Constituição Federal.

A Constituição Federal, em seu art. 165, disciplina que leis de iniciativa do
Poder  Executivo  estabelecerão  o  plano  plurianual,  as  diretrizes  orçamentárias  e  o
orçamento anual. Essa exclusividade de iniciativa do Prefeito, fica clara no texto, porém,
não inibe que os projetos de tais leis possam ser emendados durante sua tramitação no
Legislativo. 

É que a utilização do instituto jurídico da emenda, no processo de formação
das  leis  é  sempre  presente,  ainda  que,  como  no  caso,  a  matéria  legislada  seja  de
iniciativa privativa do Poder Executivo.  Apenas, para determinados projetos de lei,  em
resguardo à independência entre os Poderes, há restrições constitucionais que limitam
essa possibilidade de alteração. 

No que pertine, precisamente, a possibilidade de emendar os projetos de leis
orçamentárias,  essas  restrições  específicas  estão  previstas,  para  o  projeto  de  lei
orçamentária anual, no § 3º do art. 166 da Lei Fundamental, e no § 4º, do mesmo artigo,
para o projeto de diretrizes orçamentárias. 

Com relação à lei orçamentária anual, previu o constituinte, no art. 166, § 3º,
condições especiais para que as emendas a esse projeto possam ser aprovadas. Confira-
se o texto constitucional:
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Art. 166. 
[...] 
§ 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o 
modifiquem somente podem ser aprovados caso: 
I – sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias; 
II – indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de 
anulação de despesa, excluídos os que incidam sobre: 
a) Dotação para pessoal e seus encargos; 
b) Serviço da dívida; 

Vê-se no texto constitucional que a primeira condição para que uma emenda
ao Projeto da LOA seja aprovada é a sua compatibilidade com o Plurianual e a LDO,
exigência do inciso I. 

Quanto  às  limitações  previstas  no  inciso  II,  o  texto  constitucional  que
restringe as emendas possíveis ao projeto de lei orçamentária anual, condiciona que cada
uma deve, simultaneamente, indicar as rubricas que serão acrescidas e as despesas que
serão  anuladas  ou  reduzidas,  no  mesmo  valor.  Cada  emenda,  portanto,  é  um  ato
específico em que devem ficar individualizadas as rubricas a serem acrescidas de certo
valor, com a indicação das despesas que, deduzidas, manterão o equilíbrio do orçamento.

Destaque-se,  por  sua  fundamental  importância,  a  vedação  pontual  de
redução das dotações especificadas nas letras a) e b) do inciso II, ou seja, não podem ser
reduzidas  as  que  preveem  recursos  para  atender  as  despesas  de  pessoal  e  seus
encargos,  bem  como  o  “serviço  da  dívida”,  como  são,  exemplificativamente,  os
compromissos  já  assumidos  para  o  exercício,  no  que  se  inclui,  também,  o  mínimo,
constitucionalmente exigido, de 15% para a saúde. 

No caso em tela, a inconstitucionalidade não está em nenhum dispositivo
normativo  do  projeto  que  pudesse,  eventualmente,  ser  submetido  à  apreciação  pelo
Tribunal de Justiça do Estado, através de ação direta de inconstitucionalidade, em tese
(ADIN). 

A  inconstitucionalidade  está  na  decisão  do  colegiado  que  contrariou  a
imposição  constitucional  de  que,  nos  termos  propostos,  não  poderia  a  emenda  ser
aprovada pela vedação do art. 166, § 3º, da Constituição.

Há, portanto, que se reconhecer que as disposições dos §§ 3º e 4º, do art.
166, da Constituição da República, passaram a integrar o processo legislativo como regra
excepcional com relação ao direito do Legislativo de emendar, ao instituir a categoria de
emendas que não podem ser aprovadas, aplicáveis, especificamente, aos projetos de lei
que refere. Certamente, não foi propósito do constituinte enfraquecer a participação do
Legislativo no processo de formação das leis orçamentárias, mas sim o de proteger o
princípio da independência entre os Poderes, garantindo à Administração, no exercício de
sua função de gestão, os recursos necessários para a realização de despesas a que está
atrelada em razão do princípio da legalidade. 
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É que deixar o Executivo de atender o limite mínimo de algumas despesas,
como as de pessoal,  das áreas da educação (30%) e da saúde (15%), dentre outras,
afronta  a  Constituição  Federal  e  a  Lei  Orgânica  do  Município.  Considerando,
especialmente,  a  ineficácia  do  veto  para  recompor  os  recursos  de  rubricas,
eventualmente, reduzidas, quer seja rejeitado - em que é mantida a redação aprovada -,
quer seja a decisão pelo seu acolhimento - hipótese em que o valor retirado da despesa
protegida constitucionalmente a ela não retorna -, pois, como prevê o § 8º do mesmo
artigo,  o  recurso  migrará  para  a  reserva  de  contingência  e  só  poderá  “ser  utilizado,
conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica
autorização legislativa”, inovou o constituinte prevendo que tais alterações, se propostas
não poderão ser aprovadas,  ou seja,  as rubricas envolvidas permanecerão no projeto
aprovado com a redação original e assim constando da Lei sancionada. 

Pelas  razões  expostas,  por  não  terem  observado  os  pressupostos
constitucionais para sua aprovação, previstos no art. 166, § 3º, da Constituição Federal,
as Emendas de nº  “2, 6 e 9” não foram incorporadas ao Orçamento anual. De fato, como
antes  demonstrado,  as  referidas  emendas  aprovadas,  por  expressa  previsão
constitucional  não  podem gerar  efeitos  jurídicos  de  alterar  as  rubricas  orçamentárias
indicadas, o que justifica a manutenção na Lei dos valores originais. 

 Era o que tinha a comunicar.

Atenciosamente,

Marcelo Caumo,
Prefeito Municipal.
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