
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL        

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA

OF. GP. Nº 371/2019                                Glorinha, 12 de dezembro de 2019.

Ao Exmo. Sr.
RAFAEL SCHONARDIE SCHMIDT
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
GLORINHA/RS.

Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo, vimos por meio deste, de acordo com o §1º

do art.  44,  combinado com o Inciso V do art.  55 da Lei  Orgânica do Município,

apresentar VETO TOTAL à Emenda nº 002/2019, e consequentemente ao Projeto

de Lei nº 049/2019 – que “dispõe sobre estimativa da receita e fixa a despesa do

Município  de  Glorinha,  para  o  exercício  financeiro  de  2020,  e  dá  outras

providências”. 

MOTIVOS DO VETO:

Inicialmente,  cabe  ressaltar  que,  a  medida  proposta  não

comporta  a  pretendida sanção,  isto porque a Emenda fere  dispositivo da Norma

Constitucional que regula o Orçamento Público. 

A  Emenda  Supressiva  em  análise,  além  de  todos  os

transtornos  para  movimentação  financeira  do  Poder  Executivo  que  irão  parar  a

máquina publica com graves consequências a população em todos os segmentos,

educação, saúde, obras e outros, que abaixo iremos relatar, possui grave vício de

inconstitucionalidade, por ferimento ao princípio da independência e harmonia entre

os Poderes Municipais.

Temos aqui a total falta de razoabilidade e justificativa plausível

dos Nobres Edis, ao suprimir o artigo 8º do projeto de Lei nº 049/2019, eis que as

despesas especificadas não constam no índice de suplementações, logo, sem os

itens  constantes  no  artigo  supramencionado  tudo  será  computado,  e  com  a

modificação e limitação proposta no artigo 7º, através da Emenda nº 001/2019, ou

mesmo sem a referida modificação, a consequência é a paralisação da máquina

pública municipal em razão não poder executar ou realizar despesas. 
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Vejamos como exemplo a aquisição de Medicamentos com a

sobra de recursos do ano de 2019 (superávit). Isso ficará limitado, pois não será

possível usar recursos da União, Estado e próprios do município para aquisição dos

mesmos,  porque  com base  em 2018,  sobra  de  R$ 2.600.000,00,  se esta  ser  a

mesma em 2019,  não  poderão  ser  utilizados  estes  recursos  em 2020.  Ficaram

depositados em c/c sem autorização de movimentação com consequências graves

para a população que necessitar de serviços essenciais na área de saúde, educação

e assistência social.

 Assim  há  com certeza  quebra  do  principio  da  harmonia  e

independência entre os Podes Executivo e Legislativo, com violação aos artigos 1º,

8º, caput, 10º, 19º, caput, 82º, inciso XI, da Constituição do Estado do Rio Grande do

Sul.

Vejamos o artigo original suprimido:

“Art.  8º  No caso do Poder Executivo,  o limite  autorizado no
artigo  7º  não  será  onerado  quando  crédito  suplementar  se
destinar a atender:

               I — insuficiências de dotações do Grupo de Natureza
da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais;

   II  —  despesas  decorrentes  de  sentenças  judiciais,
amortização, juros e encargos da dívida;

   III — despesas financiadas com recursos provenientes
de operações de crédito, alienação de bens e transferências
voluntárias da União e do Estado;

   IV  –  despesas,  mediante  a  utilização  de  recursos
oriundos de reserva de contingência e do superávit e/ou saldo
financeiro disponível  do exercício anterior,  respeitando-se as
fontes de recursos; 

   V  –  despesas,  mediante  a  utilização  de  recursos
oriundos  do  excesso  de  arrecadação  apurado  no  exercício,
respeitando-se as fontes de recursos;

  VI – insuficiências de dotações, mediante a utilização de
recursos  oriundos  de  anulação  de  despesas  consignadas
dentro do mesmo Órgão;

 Parágrafo único. As disposições dos incisos II, III, IV e V não
se aplicam ao Poder Legislativo.”

                         Assim claramente não guardou afinidade lógica com a
proposição original e, o Poder Legislativo ao aprovar emenda a Lei Orçamentaria
Municipal, alterando substancialmente a movimentação dos valores destinados aos
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créditos suplementares com a supressão dos itens do artigo 8º, manifestou indevida
ingerência no funcionamento do Executivo, o que abala o princípio da harmonia e
independência entre os Poderes.

A  aprovação  do  presente  dispositivo  se  mantendo,  aliado  a

aprovação da Emenda 001/2019 que altera o art. 7º do Projeto de Lei nº 049/2019,

onde a abertura de créditos suplementares teria o limite de 2% da despesa total

fixada, podemos esperar algumas consequências gravíssimas para a população que

necessitar de serviços  essenciais,  principalmente na área da saúde, educação e

assistência social. 

Então vejamos:

- O orçamento total do executivo, excluindo o valor de R$ 1.360.000,00 da Câmara,

fica  em  R$  29.740.000,00,  logo  2%  deste  total  seria  R$  594.800,00.  Ou  seja,

somente este valor poderia ser movimentado durante todo o ano de 2020;

- O superávit de 2018 que poderia ser utilizado em 2019, ficou em R$ 2.600.000,00,
portanto  o  valor  de  superávit  de  2019  que  poderia  ser  utilizado  em  2020  fica
totalmente trancado, causando extremo prejuízo à população, pois com este valor é
pago  medicamentos,  manutenção  de  emergências  e  atendimento  a  saúde;
manutenção  do  cemitério;  gastos  com  manutenção  de  escolas,  alimentação  e
transporte escolar; atendimento a crianças e adultos de baixa renda; aquisição de
equipamentos para agricultura; investimentos, etc;
- O orçamento foi realizado conforme a realidade de 2019, se durante o exercício de
2020  for  registrado  excesso  de  arrecadação  nos  recursos,  estes  também  não
poderão ser  utilizados,  o que  causa o  não atingimento dos  valores  previstos  de
gastos com saúde e educação;
- Também sabemos que durante um ano, são realizadas trocas de servidores de
lotações a fim de atender as demandas necessárias, sendo assim os servidores e a
população  também serão prejudicadas,  tendo em vista  que não poderão ocorrer
trocas de dotações entre centro de custos;
-  Se  faltar  dotação  para  pagamento  dos  salários  dos  servidores,  também  não
poderão ser suplementadas, afetando diretamente todo o funcionalismo municipal;
- Qualquer valor enviado através de EMENDAS PARLAMENTARES, que é incluído
nas despesas através de excesso de arrecadação, também não poderá ser utilizado.
Ex: Emendas solicitadas para custeio de saúde, e para troca de frota da Educação;
- A Lei Orçamentária foi elaborada a fim de atender as demandas da população, ela
seguiu os mesmos moldes que já vem sendo adotados há anos, sabemos que em
época de crise a arrecadação é instável, o ICMS tende a redução, os repasses do
governo, quando são enviados, são muito importantes para manter o atendimento; 
                                    Resumindo, qual a justificativa que o Poder Executivo e o
Poder Legislativo irão dar a população do Município de Glorinha, que terá dinheiro
em caixa, mas não poderá utilizar para atender as necessidades dos mesmos em
todas as áreas. 
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Segundo  o  texto  da  CF/88,  há  previsão  para  as  Emendas

Parlamentares  aos  projetos  de  Leis  Orçamentárias,  mas  não  de  forma

indiscriminada, como no caso em tela.

              Assim flagrantemente se verifica a ocorrência de ofensa ao

princípio da separação de poderes e as regras constitucionais que impossibilita a

aprovação de emendas modificativas que extrapolem às diretrizes do artigo 166,

inciso  III,  alínea  ‘a’,  uma  vez  que  não  houve  apenas  correções  de  erros  ou

omissões, mas sim a alteração substancial do projeto de lei enviado à esta Casa,

obstaculizando a atividade administrativa do Poder Executivo, pois os efeitos que a

referida  emenda  causarão  às  finanças  municipais  no  ano  de  2020,  serão

gravíssimos,  pois  inviabilizaram a atividade administrativa do Executivo Municipal

com a paralisação ou redução da prestação de serviços primordiais a Comunidade

nossa Cidade.

             Ademais Senhores Vereadores, a aprovação desta Emenda

Supressiva  importa  em  substancial  modificação  e  alteração  no  Planejamento

Orçamentário Municipal que é competência exclusiva do Poder Executivo, violando

conforme já dito anteriormente o principio constitucional da separaçlão dos poderes,

eis que, emendas de origem parlamentar não podem modificar a substância do texto

normativo encaminhado.

                                   Corrobora com o presente posicionamento o seguinte julgado
da Egrégia Corte de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, entre outros: 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE
ROSÁRIO  DO  SUL.  LEI  ORÇAMENTÁRIA  ANUAL.  EMENDA
SUPRESSIVA.  CORTE  DE  RECURSOS  sem  JUSTIFICATIVA.
Modificação  nos  recursos  financeiros  que  importa  substancial
alteração  no  planejamento  do  Município.  SEPARAÇÃO  DOS
PODERES.  VIOLAÇÃO.  INCONSTITUCIONALIDADE.
Devidamente  caracterizado  o  objeto  da  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade, não há que se falar em extinção do processo
pela  mera  referência,  na  inicial,  à  emenda  que  deu  ensejo  à
alteração na Lei. Hipótese em que perfeitamente inteligível que o
objeto da ação direta é a própria Lei Orçamentária Anual, na parte
em  que  modificada  pela  respectiva  emenda  de  nº  2014,  que
suprimiu  R$  13.000.000,00  do  orçamento  do  Município  para  o
exercício de 2014.  Preliminar  afastada.  Há violação à  separação
dos  poderes  quando  o  Poder  Legislativo,  no  exercício  da  sua
competência de emenda às leis orçamentárias anuais, extrapola os
limites estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, assim
ingerindo  indevidamente  na  esfera  de  competência  exclusiva  do
Poder Executivo.  As  regras  constitucionais,  tanto  federal,  quanto
estadual,  estabelecem prerrogativa  do Poder  Executivo  para  dar
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início ao processo legislativo dos orçamentos anuais. A emenda de
origem  parlamentar  não  pode  modificar  a  substância  do  texto
normativo.  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE
JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO POR MAIORIA (Ação Direta
de Inconstitucionalidade n.º 70059096669, Tribunal Pleno, Tribunal
de  Justiça  do  RS,  Relator  Desembargador  Marcelo  Bandeira
Pereira, julgado em 27/10/2014).” 

                                Desse modo, entendemos que a orientação dada aos ilustres

parlamentares para inserirem a pretendida emenda e aos que votaram favorável a

mesma, não demonstrou por certo as consequências gravíssimas do ato que atingirá

diretamente  nossos  munícipes,  aliando-se  a  este  fato  a  não  observância  dos

ditames constitucionais, levando assim a necessidade do veto pelo Executivo.

Com base  nos  fatos  acima,  consideramos  que  a  Emenda  nº

002/2019, ao Projeto de Lei nº 049/2019, é totalmente contrária ao interesse público,

devendo permanecer o texto no artigo 8º na forma original apresentada.

Senhor Presidente, essas são as razões do VETO TOTAL ora

apresentado,  que  submeto  à  elevada  apreciação  e  aprovação  dos  Senhores

Membros desta Augusta Câmara Municipal, nos termos do § 4º do art.  44 da lei

Orgânica  Municipal,  e  informamos  que  o  Projeto  de  Lei  nº  049/2019  está

devidamente sancionado. 

Aproveito a oportunidade para manifestar a Vossa Excelência e

aos demais membros dessa Egrégia Casa Legislativa meus sinceros protestos de

elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA
Prefeito Municipal
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