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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA 
Praça da Bandeira, nº 70 -CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-3070 
 

 

    

VETO ÀS EMENDAS 
MODIFICATICATIVAS NÚMERO 01, 02 E 
03 AO PROJETO DE LEI Nº 016/2017 DE 
30 DE OUTUBRO DE 2017 QUE ESTIMA 
A RECEITA E FIXA A DESPESA DO 
ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO 
DE SEABRA PARA O EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2018, E DETERMINA 
OUTRAS PROVIDENCIAS. 

 

 Cumprimentando-o cordialmente, acusamos o recebimento da aprovação 

do Projeto de Lei nº 016/2017 de 30 de outubro de 2017 que: “Dispõe sobre a 

estimativa de receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de 

Seabra para o exercício financeiro de 2018 e determina outras providências”, 

oportunidade em que comunicamos – TEMPESTIVAMENTE (art. 66 § 7º da 

Lei Orgânica Municipal) – que restou decidido VETAR INTEGRALMENTE 

AS EMENDAS MODIFICATIVAS DE NÚMERO 01, 02 E 03 pelas razões 

de fato e de direito a seguir expostas: 

1 – Razões do Veto à Emenda Modificativa nº. 01 – Que alterou as 

alíneas “a”, “b” e “c” do inciso I do artigo 5º do Projeto de Lei n. 

016/2017: 

Ao que se vislumbra, a Emenda Modificativa n. 01 teve por objeto a alteração 

das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso I do artigo 5º do Projeto de Lei n. 016/2017. 

Cumpre destacar que os referidos dispositivos objeto da Emenda Parlamentar 

dispunham sobre a outorga de autorização ao Chefe do Poder Executivo para 

abertura de créditos suplementares destinados ao reforço de dotações 

orçamentárias. 
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Ocorre que, nitidamente o Poder Legislativo, ao propor e aprovar a emenda 

modificativa nos moldes em que foi apresentada objetivou, certamente, 

interferir na execução do orçamento, impondo limitações gritantes à 

governabilidade do Poder Executivo. 

A prática de suplementação de dotações orçamentárias constitui praxe na 

execução dos orçamentos públicos, a qual está regularmente respaldada em leis 

constantes do nosso ordenamento jurídico Pátrio. 

A medida se faz necessária em face da necessidade de promover adequações no 

Orçamento do exercício para permitir a correta e eficiente gestão orçamentária e 

financeira através da adoção de procedimentos e conceitos já disponíveis na 

prática da orçamentação pública moderna. 

Cabe observar, preliminarmente, que não há nenhuma irregularidade ou 

inconveniência na autorização constante da redação original do Projeto de Lei n. 

016/2017. Pelo contrário, esta autorização de suplementação está 

expressamente prevista na Constituição Federal e na Lei nº 4.320/64, como se 

vê nas transcrições seguintes: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL: “Art. 165. ... 

“§8º.  “A  lei  orçamentária  anual  não  conterá  

dispositivo  estranho à previsão da receita e fixação da 

despesa, não se incluindo na proibição a autorização 

para abertura de créditos suplementares e contratação 

de operações de crédito, ainda que por antecipação de 

receita, nos termos da lei.” 
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LEI Nº 4.320/64: 

“Art. 7º. A Lei de Orçamento poderá conter autorização 
ao Executivo para: 

I – abrir créditos suplementares até determinada 
importância obedecidas as disposições do art. 43;” 

 Cabe assinalar que a abertura de créditos suplementares constitui uma prática 

ainda necessária na orçamentação brasileira, nos três níveis da Administração 

Pública – federal, estadual e municipal - e se deve a vários fatores relacionados 

com a estimativa e correção de custos das ações programadas, correções 

inerentes a toda atividade de planejamento, tanto na iniciativa privada quanto 

na esfera pública. 

Trata-se de prática bem comum e ainda tão indispensável que é uma das únicas 

matérias (junto com a autorização para contratação de operações de crédito por 

antecipação de receita) que, como visto no dispositivo citado, a Constituição 

Federal permite que conste da Lei Orçamentária além da estimativa de Receita e 

fixação da Despesa.  

O Prof. José Afonso da Silva fala do “princípio da flexibilidade da 

execução orçamentária” afirmando que “o orçamento constitui cálculo 

prospectivo de receitas e despesas, denotando algo que se há de realizar no 

futuro. Esta realização futura realiza-se por meio da execução orçamentária que 

obedece a alguns princípios, entre os quais aqui interessa o da flexibilidade, que 

busca cumprir a programação em seu aspecto essencial, pelo que, quase sempre, 

se tem que modificar pormenores e fazer reajustamento nas previsões e 

programações orçamentárias no curso de sua execução.” (“Comentário 

Contextual à Constituição”, 2009). 
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Pode-se concluir, portanto, que as autorizações legislativas para a abertura de 

créditos suplementares, mesmo definida como uma faculdade do Poder 

Legislativo, constituem matéria de elevado interesse público, porque estão 

diretamente relacionadas com a gestão orçamentária, através da qual são 

prestados os serviços à coletividade. 

Como se pode verificar através do exame das Contas municipais, durante o 

exercício de 2017, houve a necessidade de suplementações em montantes 

consideráveis ao Orçamento original. 

Especialmente considerando o quadro nefasto de recessão financeira do Setor 

Público, no qual pôde se observar uma drástica oscilação na implementação de 

receitas, o que sem dúvida exige uma flexibilidade na gestão orçamentária a fim 

alcançar uma correta execução do orçamento. 

É certo que a atual Administração Municipal se empenhará ao máximo em 

programar, da forma mais coerente possível, os custos das ações (atividades e 

projetos) integrantes da Lei Orçamentária Anual.  

Mas ainda assim não pode prescindir de nível razoável (historicamente) de 

correção dos custos projetados, dada a oscilação de receitas e complexidade na 

execução de orçamentária. 

Não se trata de alteração de metas, mas, simplesmente, de correção de custos 

das metas programadas, com a finalidade única e exclusiva de executar o 

orçamento regularmente, conseguindo a partir daí entregar à população a 

prestação de serviços públicos necessários ao bem comum. 

Além disso, no caso em tela, observa-se ainda que a modificação introduzida 

pela Emenda representou uma desproporcional redução nos percentuais de  
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suplementação orçamentária, o que de certa forma repercutiu numa limitação 

indevida na governabilidade do Poder Executivo. 

A limitação imposta ocorreu de tal maneira a ponto de caracterizar flagrante 

afronta aos ditames da separação dos poderes, uma vez que o Poder Legislativo 

imputou ao Poder Executivo uma verdadeira restrição na execução de ações e 

serviços públicos dependentes do orçamento público.   

Como se sabe, o controle externo exercido pelo Poder Legislativo deve 

obediência aos parâmetros e limites constitucionais, sob pena de violação ao 

princípio constitucional da independência dos Poderes, haja vista que os 

Poderes constituídos do Estado são harmônicos e independentes, conforme 

inscrito no artigo 2.º da Constituição da República, não comportando hierarquia 

e ou intromições indevidas nas esferas de atribuições específicas de cada um, 

mas sujeitando-se a um sistema de controle mútuo no exercício das 

competências estabelecidas. 

A propósito, ensina José Afonso de Souza:  

“A independência dos poderes significa: (...); (b) 

que no exercício das atribuições que lhes sejam 

próprias, não precisam os titulares consultar os 

outros nem necessitam da sua autorização; (c) que 

na organização dos respectivos serviços, cada um 

é livre, observadas apenas as disposições 

constitucionais e legais (...)".  

Acrescenta, mais adiante, que: 

 "(...) harmonia entre os poderes verifica-se 

primeiramente pelas normas de cortesia no trato 
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recíproco e no respeito às prerrogativas e 

faculdades a que mutuamente todos têm direito. De 

outro lado, cabe assinalar que nem a divisão de 

funções entre os órgãos do poder nem sua 

independência são absolutos. Há interferências, 

que visam ao estabelecimento de um sistema de 

freios e contrapesos, à busca do equilíbrio 

necessário à realização do bem da coletividade e 

indispensável para evitar o arbítrio e o desmando 

de um em detrimento do outro e especialmente dos 

governados”. (Curso de Direito Constitucional 

Positivo, 23.ª ed., p.110). (grifamos). 

Porém, a despeito de representar uma manifestação de controle externo no uso 

de atribuições previstas em lei, a Emenda Modificativa do Poder Legislativo que 

reduziu drasticamente a suplementação orçamentária violou imperativo de 

norma Constitucional, desrespeitando o Pacto entre os Poderes do Estado 

Democrático. 

Logo, a Emenda ora combatida extrapolou os limites de controle externo 

conferidos ao Legislativo em face do Poder Executivo, limitando flagrantemente 

as ações deste último junto à implementação do orçamento público, o que não 

se admite por evidente ofensa ao princípio da separação dos poderes.  

A Separação de Poderes é um princípio jurídico-constitucional ligado ao 

ordenamento jurídico brasileiro pela sua previsão expressa no artigo 2º e, mais 

adiante, no artigo 60, § 4º, inciso III, ambos da Constituição Federal, onde resta 

claro que, além de ser princípio constitucional, é também cláusula pétrea, que é 

adotada por todos os Estados Democráticos de Direito. Neste caso, qualquer 

violação que o atinja deve ser tida por inconstitucional. 
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Dessa forma, ilegal a Emenda Modificativa n. 001/2017 ao Projeto de Lei 

016/2017, pois o Poder Legislativo ao submeter o Chefe do Executivo à 

limitação extrema na sua prerrogativa de suplementação orçamentária afronta 

não só o dispositivos de normas infraconstitucionais tais como já elencado, 

como também, um dos basilares princípios constitucionais que fundamenta o 

Estado Democrático de Direito, qual seja, o Princípio da Separação dos 

Poderes que está encartado no artigo 2º da Constituição Federal de 1988, bem 

como ao art. 1º, § 2º e art. 57 da Constituição do Estado da Bahia, in verbis: 

Constituição Federal: 

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre 

si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Constituição do Estado da Bahia: 

Art. 1º. O Estado da Bahia, integrante da República Federativa do 
Brasil, rege-se por esta Constituição e pelas leis que adotar, nos 
limites da sua autonomia e do território sob sua jurisdição. 

§ 2º São Poderes do Estado o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário, independentes e harmônicos entre si. 

Art. 57. São Poderes do Município o Legislativo e o Executivo, 
independentes e harmônicos entre si. 

Assim, temos que a Emenda Modificativa n. 01 ao Projeto de Lei n. 016/2017 

aprovado por esta Casa Legislativa revela-se como INCONSTITUCIONAL, 

contrariando de maneira frontal os mais primários princípios que regem nosso 

ordenamento jurídico. 

 

Por todo o exposto, Senhor Presidente e Senhores Vereadores, é que, à luz do 

regramento no art. 92, IV da Lei Orgânica Municipal, apresento o VETO 

INTEGRAL ÀS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA EMENDA  
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MODIFICATIVA N. 001/2017 ao Projeto de Lei nº 016/2017 de 30 de 

outubro de 2017, devolvendo a matéria ao necessário reexame dessa Egrégia 

Casa Legislativa, no aguardo de que, a partir de nova apreciação, as razões 

apresentadas possam ser acolhidas, com a manutenção do presente veto. 

 

2 – Razões do Veto à Emenda Modificativa nº. 02 – Que Altera o 

Anexo IV – Manutenção das Atividades do Setor de Divisão de 

Reparação Racial do Projeto de Lei n. 016/2017: 

Ao que se vislumbra, a Emenda Modificativa n. 02 teve por objeto a alteração do 

Anexo IV - Informações Complementares, incluindo no item 1.5.1 – Quadro de 

detalhamento da despesa do Projeto/Atividade: Manutenção das Atividades do 

Setor de Divisão de Reparação Racial. 

A aludida Emenda teve por objetivo reforçar em mais R$ 128.100,00 o 

Orçamento da Secretaria Municipal De Ação Social, reduzindo, no mesmo valor, 

o Orçamento da Secretaria Municipal de Obras E Urbanismo. 

Como amplamente cediço, é do Chefe do Executivo de cada ente federativo a 

iniciativa para a elaboração dos projetos de leis orçamentárias e 

encaminhamento ao Legislativo correspondente para aprovação.  

Quando os projetos das leis orçamentárias chegam ao âmbito do Legislativo, são 

submetidos à análise das Comissões, e, nesse momento é possível aos 

parlamentares promover alterações nos textos dos projetos orçamentários, 

fazendo-o por meio das chamadas emendas parlamentares. 

Assim determina a Constituição Federal, nos termos do art. 166, § 2º: 

"§ 2º - As emendas serão apresentadas na Comissão 
mista, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na 
forma regimental, pelo Plenário das duas Casas do 
Congresso Nacional". 
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Ocorre que, a proposta orçamentária, quando chega no Congresso, já se 

encontra balanceada, contendo receitas em mesmo montante que as despesas, 

justamente pelo princípio do equilíbrio orçamentário. 

Por isso, existem regras mais fortes a serem observadas para fins de alteração 

dos projetos por meio de emenda parlamentar. Assim, é possível emendas 

parlamentares aos projetos de leis orçamentárias, mas não de forma 

indiscriminada. Nesse sentido, o art. 166, §§ 3° e 4º, da Constituição Federal, 

traz algumas restrições para as emendas parlamentares: 

"§ 3º - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual 
ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser 
aprovadas 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, excluídas as 
que incidam sobre: 

a) dotações para pessoal e seus encargos; 

b) serviço da dívida; 

c) transferências tributárias constitucionais para 
Estados, Municípios e Distrito Federal; ou 

III - sejam relacionadas: 

a) com a correção de erros ou omissões; ou 

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei. 

§ 4º - As emendas ao projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias não poderão ser aprovadas quando 
incompatíveis com o plano plurianual". 
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Portanto, em suma, é possível emenda parlamentar aos projetos de leis 

orçamentárias, desde que: (i) compatibilizem-se com o Plano Plurianual e a Lei 

de Diretrizes Orçamentárias; (ii) indiquem a fonte de custeio; (iii) os recursos 

decorram de redução de despesa, salvo despesas com pessoal, serviços da 

dívida e transferências constitucionais; (iv) corrijam erros ou omissões.  

Importante destacar que, mesmo após todo o trabalho dos parlamentares para 

inserirem emendas aos projetos de leis orçamentárias, é possível ainda haver o 

veto pelo Chefe do Executivo, ou ainda, mesmo que seja sancionadas e constem 

na aprovação do texto final do orçamento, poderão ser contingenciadas, sem 

aplicabilidade prática, uma vez que as despesas contidas na peça orçamentária 

não vinculam o governante à sua execução, possuindo natureza de mera 

autorização. 

No caso em análise, verificando os termos da Emenda Modificativa n. 

002/2017, observa-se que a proposição indicou em seu conteúdo a anulação de 

dotações atinentes a despesas com pessoal e seus encargos, o que é 

terminantemente vedado.   

Restou patente, portanto, a afronta ao texto constitucional - §3º, inciso II, 

alínea, “b” do artigo 166 – de maneira que Veta há de ser a modificação 

introduzida pelo Legislativo. 

Não bastasse a ilegalidade acima apontada, a Emenda ora combatida também 

desrespeitou o equilíbrio entre as fontes de recurso, o que seria - e será sempre - 

indispensável observar, dado que no modelo orçamentário adotado no 

Município já há alguns exercícios. 

Ou seja, todo e qualquer crédito orçamentário está necessariamente vinculado a 

uma fonte de recurso, de maneira que a suplementação deve guardar  
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observância às referidas fontes, não podendo haver anulação e suplementação 

de orçamentária a partir de fontes diversas. 

Portanto, a indicação dos recursos necessariamente terá que respeitar o 

equilíbrio entre fontes orçamentárias, o que não aconteceu no presente caso. 

Por todo o exposto, Senhor Presidente e Senhores Vereadores, estas são as 

razões pelas quais está0-se vetando a Emenda referenciada, à luz do regramento 

no art. 92, IV da Lei Orgânica Municipal, apresento o VETO INTEGRAL ÀS 

ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA EMENDA MODIFICATIVA N. 

002/2017 ao Projeto de Lei nº 016/2017 de 30 de outubro de 2017, 

devolvendo a matéria ao necessário reexame dessa Egrégia Casa Legislativa, no 

aguardo de que, a partir de nova apreciação, as razões apresentadas possam ser 

acolhidas, com a manutenção do presente veto. 

. 

3 – Razões do Veto à Emenda Modificativa nº. 03 – Que Altera o 

Anexo IV – Manutenção do Departamento de Esportes do Município: 

Ao que se vislumbra, a Emenda Modificativa n. 03 teve por objeto a alteração do 

Anexo IV - Manutenção do Departamento de Esportes do Município, para 

reforçar em mais R$ 164.000,00 o Orçamento da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura. 

Como amplamente cediço, é do Chefe do Executivo de cada ente federativo a 

iniciativa para a elaboração dos projetos de leis orçamentárias e 

encaminhamento ao Legislativo correspondente para aprovação.  

Quando os projetos das leis orçamentárias chegam ao âmbito do Legislativo, são 

submetidos à análise das Comissões, e, nesse momento é possível aos  
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parlamentares promover alterações nos textos dos projetos orçamentários, 

fazendo-o por meio das chamadas emendas parlamentares. 

Assim determina a Constituição Federal, nos termos do art. 166, § 2º: 

"§ 2º - As emendas serão apresentadas na Comissão 
mista, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na 
forma regimental, pelo Plenário das duas Casas do 
Congresso Nacional". 

Porém, são possíveis emendas parlamentares aos projetos de leis orçamentárias, 

mas não de forma indiscriminada. Nesse sentido, o art. 166, §§ 3° e 4º, da 

Constituição Federal, traz algumas restrições para as emendas parlamentares: 

"§ 3º - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual 
ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser 
aprovadas 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, excluídas as 
que incidam sobre: 

a) dotações para pessoal e seus encargos; 

b) serviço da dívida; 

c) transferências tributárias constitucionais para 
Estados, Municípios e Distrito Federal; ou 

III - sejam relacionadas: 

a) com a correção de erros ou omissões; ou 

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei. 
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§ 4º - As emendas ao projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias não poderão ser aprovadas quando 
incompatíveis com o plano plurianual". 

No caso em análise, verificando os termos da Emenda Modificativa n. 

003/2017, observa-se que a proposição indicou em seu conteúdo a criação de 

despesas e dotações, sem, contudo anular outras, o que é terminantemente 

vedado.   

Ou seja, a Emenda não indicou as “ações” (atividades e projetos) a serem 

“reduzidas”, o que seria - e será sempre - indispensável indicar, dado que no 

Modelo Orçamentário adotado no Município já há algum tempo, todo e 

qualquer crédito orçamentário está necessariamente vinculado a uma “Ação” 

(projeto ou atividade): não existem “valores” “isolados ou soltos” no Orçamento.  

Portanto, a indicação dos recursos necessariamente terá que indicar as 

atividades envolvidas, o que não foi feito, não podendo a Administração 

preencher as lacunas deixadas. 

Restou patente, portanto, a afronta ao texto constitucional - §3º, inciso II do 

artigo 166 – de maneira que Vetada há de ser a modificação introduzida pelo 

Legislativo. 

Ademais, quanto ao objetivo da emenda, deve-se ressaltar que a Administração 

não questiona a necessidade de contemplar, da melhor maneira possível todos 

os setores socioeconômicos de nossa comunidade, dentro das possibilidades 

financeiras e orçamentárias do Município. 

 

Entretanto, tal contemplação e distribuição de recursos do orçamento devem 

resguardar as normas legais pertinentes ao orçamento público.  

 

Por todo o exposto, Senhor Presidente e Senhores Vereadores, estas são as 

razões pelas quais está0-se vetando a Emenda referenciada, à luz do regramento  
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no art. 92, IV da Lei Orgânica Municipal, apresento o VETO INTEGRAL ÀS 

ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA EMENDA MODIFICATIVA N. 

003/2017 ao Projeto de Lei nº 016/2017 de 30 de outubro de 2017, 

devolvendo a matéria ao necessário reexame dessa Egrégia Casa Legislativa, no 

aguardo de que, a partir de nova apreciação, as razões apresentadas possam ser 

acolhidas, com a manutenção do presente veto. 

 

 

Seabra - Bahia, 29 de dezembro de 2017. 

 

___________________________________ 
FÁBIO MIRANDA DE OLIVEIRA 

-PREFEITO MUNICIPAL- 
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