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PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº ________/2019 

 

 

Acrescenta os §§ 8º a 16 ao art. 151 da Constituição 

Estadual para tornar obrigatória a execução da 

programação orçamentária que especifica. 

 

 

 

Art. 1º O art. 151 da Constituição Estadual passa a vigorar acrescido dos §§ 8º a 16: 

“§ 8º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão 

aprovadas no limite de 0,4% (quatro décimos por cento) da receita 

corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo. 

§ 9º É obrigatória a execução orçamentária e financeira das 

programações a que se refere o § 8º deste artigo, em montante 

correspondente a 0,4% (quatro 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 § 9º do art. 150. 

§ 10 As programações orçamentárias previstas no § 8º deste artigo não 

serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem 

técnica.  

§ 11 Quando a transferência obrigatória do Estado, para a execução da 

programação prevista no §9º deste artigo, for destinada a Municípios, 

independerá da adimplência do ente federativo destinatário. 
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§ 12 No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho de despesa 

que integre a programação, na forma do § 10 deste artigo, serão 

adotadas as seguintes medidas:  

I - até 120 (cento e vinte) dias após a publicação da lei orçamentária, o 

Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas do 

impedimento;  

II - até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso I, 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 Poder Legislativo não deliberar sobre o 

projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo, 

nos termos previstos na lei orçamentária. 

§ 14 Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de 

cumprimento da execução financeira prevista no § 10 deste artigo, até o 

limite de 0,2% (dois décimos por cento) da receita corrente líquida 

realizada no exercício anterior.  

§ 15 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 § 10 deste artigo 
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poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente 

sobre o conjunto das despesas discricionárias.  

§ 16 Considera-se equitativa a execução das programações de caráter 

obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas 

apresentadas, independentemente da autoria.” 

 

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação e 

produzirá efeitos a partir da execução orçamentária do exercício de 2020. 
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JUSTIFICATIVA 

  A presente proposta objetiva tornar obrigatório o cumprimento das 

emendas individuais previstas no orçamento apresentado pelo Poder Executivo, à 

margem de 0,4% (quatro décimos por cento) da receita corrente líquida, considerando 

a apuração do ano anterior, com a aplicação dos critérios isonômico e equitativo. 

  As questões de ordem técnicas impeditivas do cumprimento das emendas 

individuais deverão ser devidamente explicitadas e apresentadas dentro dos prazos 

previstos no projeto de Emenda à Constituição, devendo o Poder Executivo, em 

conjunto com o Poder Legislativo, utilizarem os meios legais para a sua efetiva 

concretização. 

  Sob o aspecto financeiro, a Emenda proposta não cria nova despesa, haja 

vista que as emendas individuais já estão previstas em orçamentos pretéritos, seguindo 

no texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2019, já aprovada nesta casa. 

  Certo é que a medida impõe ao chefe do Poder Executivo a obrigação de 

cumprir com o que está previsto em lei, de forma a proporcionar a efetivação do 

princípio da legalidade, impessoalidade e eficiência. 

  Quanto ao princípio da legalidade, a nova redação a ser dada ao texto da 

Constituição Estadual vincula o Poder Executivo em uma obrigação já consagrada, 

mas que pode ser gerida a seu bel prazer e tempo. Quanto ao princípio da 

impessoalidade, impede que beneficie um e deixe de cumprir a obrigação com outro, 

quer sejam aliados políticos ou não e, principalmente, aqueles que mais necessitam 

utilizar os recursos das emendas, como é o caso das instituições não governamentais e 

municípios. 
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  Com relação ao princípio da eficiência, certo é que sendo direcionada e 

cumprida a execução da emenda individual na forma prevista neste projeto, melhor e 

mais rápido será aplicada pelos seus recebedores finais. 

  Comparativamente, assim como o Estado é laico, deve ser também 

isonômico, equitativo e impessoal. 

  Considerando que se trata de projeto de Emenda Constitucional que 

muito contribuirá para o desenvolvimento do estado do Espírito Santo, conto com o 

apoio dos meus pares. 

 

 

Pr. Marcos Mansur 
Dep. Estadual - PSDB 
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