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PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N° 00112017
EMENTA: "ACRESCENTA O ARTIGO 140-A NA
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE
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for disposto por cada um - orça iiiSfátiãs e7istas no "caput" deste artigo
não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos estritamente de ordem
técnica, nestes casos, serão adotadas as seguintes medidas:
1 - até cento e vinte dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder
Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento;
II - até trinta dias após o término do prazo previsto no inciso 1 deste
parágrafo, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação
cujo impedimento seja insuperável;
III - até 30 de setembro, ou até trinta dias após o prazo previsto no
inciso II, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei ao Legislativo Municipal sobre o
remanejamento da programação prevista inicialmente cujo impedimento seja insuperável; e
IV - se, até 20 de novembro, ou até trinta dias após o término do prazo7
previsto no inciso III, o Legislativo Municipal não deliberar sobre o projeto, o remanejamen
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será implementado por ato do Poder Executivo, nos termos previstos na lei orçamentária

anual.
V No caso de descumprimento do prazo imposto no inciso IV do §2°
-

as programações orçamentárias previstas no "caput" deste artigo não serão consideradas de
execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação prevista no
inciso 1 do § 2° deste artigo.
§ 4° Considera-se equitativa a execução das programações em caráter
obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas,
independentemente de autoria.
§ 5° Pua fins do disposto no "caput" deste artigo, a execução da
programação orçam
específicas da Lei
entária vinculada à
Orçamentária AfivaL
de seus respectivos
secretaria municipal
custos e prest4ço dè
quanto aos
e
Lisposto no presente artigo, as normas
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)rcamen-tárià Ànual-nara 6 exerCïcio 2018.
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JUSTIFICATIVA
A proposta de Emenda- à. Lei Orgânica Municipal em tela visa
tomar obrigatória a execuçao das eniendas dos Vereadores ao projeto de lei
\

orçamentária anual, em 9onoriânèia cdm a Ernendã Constitucional n. 86 de 17
de Março de 2015, dnde será tràfadoomo Orçamento impositivo.
-

-

Desta forma, as emendas 5tõpotas - pelos Vereadores terão a
obrigatoriedade de serem executadas, tendo em vista as necessidades reais de
atendimento ao município e- à popüiaçao carente, visto -"que os -Vereadores são
representantes do povo e conhecem as realidades locais, principalmente nas
áreas da saúde e infraestrutura. - - Q orçamento-programa é úuiaiei autõrizativã ao Fxecutivo, para a
arrecadação de -receitas e realização de despesas. Com -çstaalteração na Lei
Orgânica MinicIpal de Jardinópolis, - as doações - orçamentárias aprovadas
através de emendas- dás Veraci*es ieriain esta autorizção e também a
obrigação legal - de serem executadas,- sob pena de incorrer em crime de
responsabilidade.

--
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-

-

-

Utilizando o exercício passado para exemplo da execução desta
emenda, a receita corrente líquida do ano de 2016 do município de
Jardinópolis, totalizou o valor de R$ 118.167.962,21, portanto, conforme esta
proposta de emenda à LOM, 1,2% resultaria no valor de R$ 1.418.015,55, para
ser aplicado em emendas dos Vereadores, levando em consideração que são 13
(treze), caberia a cada um a importância de R$ 109.078,12, sendo que metade
deste valor será destinada ações e serviços públicos de saúde (R$ 54.539,06) e
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deste valor será destinada ações e serviços públicos de saúde (R$ 54.539,06) e
o restante com outras despesas de competência municipal com manutenção de
atividades e obras de infraestrutura.
Caso alguma emenda não possa ser executada por motivos
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(Prot' Aninha)
Vereadora

COMUNICADO SDG N ° 018/2015
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo COMUNICA aos
órgãos jurisdicionados que em razão das Emendas Constitucionais n ° 85 e
86, respectivamente, promulgadas em 26 de fevereird e 17 de março de
2015 deverão ser observados, na execução orçamentária, os procedimentos
seguintes:
Com a promulgação da Emenda Constitucional n ° 85, de 2015 e
1.
tendo somente em vista as atividades de ciência, tecnologia e
os mecanismos da transposição, remanejamento ou a
iflQVaÇ&O,
transferência de recursos orçamentários (art. 167, VI, da CF), não
mais exigem a prévia autorização legislativa, bastando, para tanto,
decreto do Poder Executivo.
De reiterar que tal exoneração alcança apenas as ações de
2.
ciência, tecnologia e inovação; para todas as demais áreas há de se
ter, quanto a transposições, remanejamentos ou transferências,
prévia e moderada autorização na lei de diretrizes orçamentárias
(LDO) ou em diploma específico, tal qual tem decidido esta Corte.
A menos que demonstrados impedimentos técnicos avalizados
3.
- pelo Legislativo, as emendas individuais
(parlamentares) ao
orçamento serão de execução obrigatória. É o que determina a Emenda
n ° 86, de 2015, ao incluir o § 90, ao artigo 166, da Constituição.
4.
Tais emendas estão limitadas a 1,2% da receita corrente
líquida do ano anterior e metade desse percentual (0,6%) será
destinado à aplicação obrigatória em ações e serviços de Saúde.
Esse percentual de
0,6% na Saúde não poderá financiar
S.
despesas de pessoal ou encargos sociais.
Fruto das sobreditas emendas ao orçamento de outros níveis
6.
de governo, as transferências voluntárias não ingressarão na
receita corrente líquida do ente beneficiado; isso, para apuração
do limite da despesa de pessoal. É o que preceitua o § 13, do art.
166, da Constituição.

Até 0,6% da receita corrente líquida realizada no exercício
7.
anterior, os Restos a Pagar poderão ser computados no orçamento
impositivo em questão (art. 166, § 16, da Constituição)
Caso haja a limitação de empenho prevista no art. 9 0 , da Lei
8.
de Responsabilidade Fiscal, os gastos não obrigatórios serão
contingenciados na mesma proporção que os relativos às emendas de
execução obrigatória. É o que reza o art. 166, § 17, da
Constituição.
SDG, 28 de abril de 2015.
SÉRGIO CIQUERA ROSSI
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL

EMENDA CONSTITUCIONAL N°86, DE 17 DE MARÇO DE 2015
DOU 181312015

Altera os arts. 165, 166 e 198 da Constituição
Federal, para tornar obrigatória a execução da
programação orçamentária que especifica.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3 ° do
art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional:
Art. 1 0 Os arts. 165, 166 e 198 da Constituição Federal passam a vigorar com as
seguintes alterações:

"Art. 165........................................

§9° .......................... ......................

III - dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de procedimentos que
serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de
restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório, para a
realização do disposto no § 11 do art. 166."(NR)
"Art. 166........................................

§ 9 1 As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no
limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida
prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste
percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde.

§ 10. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde
previsto no § 9°, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do
inciso 1 do § 2° do art. 198, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou
encargos sociais.
§ 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que
se refere o § 9° deste artigo, em montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois
décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior,
conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei
complementar prevista no § 9 0 do art. 165.
§ 12. As programações orçamentárias previstas no § 9° deste artigo não serão de
1
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execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica.
§ 13. Quando a transferência obrigatória da União, para a execução da
programação prevista no § 11 deste artigo, for destinada a Estados, ao Distrito
Federal e a Municípios, independerá da adimplência do ente federativo destinatário
e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação
dos limites de despesa de pessoal de que trata o caput do art. 169.
§ 14. No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho de despesa que
integre a programação, na forma do § 11 deste artigo, serão adotadas as seguintes
medidas:
- até 120 (cento e vinte) dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder
Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a
Defensoria Pública enviarão ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento;
II - até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso 1, o Poder
Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo
impedimento seja insuperável;
III - até 30 de setembro ou até 30 (trinta) dias após o prazo previsto no inciso II, o
Poder Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da
programação cujo impedimento seja insuperável;
IV - se, até 20 de novembro ou até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto
no inciso III, o Congresso Nacional não deliberar sobre o projeto, o remanejamento
será implementado por ato do Poder Executivo, nos termos previstos na lei
orçamentária.
§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações orçamentárias
previstas no § 11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos
justificados na notificação prevista no inciso 1 do § 14.
§ 16. Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da
execução financeira prevista no § 11 deste artigo, até o limite de 0,6% (seis décimos
por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior.
§ 17. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar
no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes
orçamentárias, o montante previsto no § 11 deste artigo poderá ser reduzido em até
a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas
discricionárias.
§ 18. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório
que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas,
independentemente da autoria."(NR)
"Art. 198.......................................
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§ 2°

- no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro,
não podendo ser inferior a 15% (quinze por cento);

§ 3 0 .............................................
1 - os percentuais de que tratam os incisos II e III do § 2°;

IV - (revogado).
...............................................(NR)
Art. 20 (Revogado conforme determinado na Emenda Constitucional n° 95, de
15.12.2016, DOU 16.12.2016)
Redação(ões) Anterior(es)
Art. 30 As despesas com ações e serviços públicos de saúde custeados com a
parcela da União oriunda da participação no resultado ou da compensação
financeira pela exploração de petróleo e gás natural, de que trata o § 1 0 do art. 20
da Constituição Federal, serão computadas para fins de cumprimento do disposto
no inciso 1 do § 2 0 do art. 198 da Constituição Federal.
ADI n° 5595.

Art. 40 Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação e
produzirá efeitos a partir da execução orçamentária do exercício de 2014.

Art. 5° Fica revogado o inciso IV do § 3° do art. 198 da Constituição Federal.
Brasilia, em 17 de março de 2015.
Mesa da Câmara dos Deputados
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente
Deputado WALDIR MARANHÃO
1° Vice- Presidente
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Deputado GIACOBO
20 Vice- Presidente
Deputado BETO MANSUR
1 0 Secretário
Deputado FELIPE BORNIER
20 Secretário
Deputada MARA GABRILLI
3a Secretária
Deputado ALEX CANZIANI
40 Secretário
Mesa do Senado Federal
Senador RENAN CALHEIROS
Presidente
Senador JORGE VIANA
1° Vice- Presidente
-Senador ROMERO JUCÁ
20 Vice- Presidente
Senador VICENTINHO ALVES
1 0 Secretário
Senador ZEZE PERRELLA
2 0 Secretário
Senador GLADSON CAMELI
30 Secretário
Senadora ÂNGELA PORTELA
43 Secretária

