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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
179/2019

Matéria: EMENDAS 01/2019 02/2019 (PL 36/2019) 
Ementa: ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO- 
ORÇAMENTÁRIO. EMENDAS A PROJETO DE LEI 
FIXA AS VAGAS DAS PROMOÇÕES DOS 
PROFESSORES. EMENDA 01/2019 QUE NÃO 
GUARDA PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM O TEXTO 
ORIGINAL. EMENDA 02/2019 QUE PODE 
OCASIONAR AUMENTO DE DESPESAS. 
NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS. CRIAÇÃO DAS 
VAGAS QUE NÃO CARACTERIZA, POR SI SÓ, 
DIREITO ADQUIRIDO. NECESSIDADE DE 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. EXECUÇÃO DA 
DESPESA QUE FICA CONDICIONADA AO 
CUMPRIMENTO DO NOVO REGIME FISCAL. 
EMENDA N° 01/2019 COM ORIENTAÇÃO 
DESFAVORÁVEL. EMENDA N° 02/2019 COM 
ORIENTACAO FAVORÁVEL COM RESSALVA

Trata-se de pedido encaminhado pela Comissão Processante à 
Procuradoria Legislativa desta Casa, para que seja emitida orientação técnica, em seus 
aspectos constitucionais e legais, acerca das emendas n° 01 e n° 02. apresentadas por 
vereadores, ao PL n° 36/2019, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que Fixa o número 
de vagas nas ciasses de Promoções dos Integrantes de carreira do Quadro do Magistério 
Público Municipal para o ano de 2018.

Os motivos foram apresentados.

É o brevíssimo relato.

A emenda n° 01/2019 dispõe que o número total de vagas fixadas 
anualmente para a linha horizontal de promoções, a partir do período de avaliação de 2019, 
não poderá ser inferior a um sexto do total de profissionais integrantes do Quadro de Cargos 
do Magistério Público Municipal ao fim do período avaliativo. Já a emenda n° 02/2019 fixa 24 
vagas para a classe B, 18 vagas para a classe C, 12 vagas para a classe D e 10 vagas para 
a classe E da linha horizontal de promoções para o ano de 2018.

Por se tratar de matéria cuja competência é privativa do Prefeito 
Municipal1, deve-se analisar: a) a existência de pertinência temática da emenda com a 
proposta inicial e b) a eventual criação e/ou aumento de despesas2.

1{LOM): Art. 29. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
1 - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou 
aumento de sua remuneração;
II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
III -criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da administração pública;
IV -matéria orçamentária e tributária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prémios ou subvenções.
2 (CRFB): Art. 63. Não será admitido aumento da despesa prevista:
I - nos projetos de iniciaUva exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, § 3o e § 4o;
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Sobre o poder de emendar projetos de lei, ademais, assim já se
pronunciou o Supremo Tribunal Federal: - STF

O poder de emendar projetos de lei, que se reveste de natureza eminentemente 
constitucional, qualifica-se como prerrogativa de ordem político-jurídica inerente ao 
exercício da atividade legislativa. Essa prerrogativa institucional, precisamente por 
não traduzir corolário do poder de iniciar o processo de formação das leis {RTJ 36/382, 
385 - RTJ 37/113 - RDA 102/261), pode ser legítimamente exercida pelos 
membros do Legislativo, ainda que se cuide de proposições 
constitucionalmente sujeitas à cláusula de reserva de iniciativa (ADI 865/MA. rei. 
min. Celso de Mello), desde que, respeitadas as limitações estabelecidas na 
Constituição da República, as emendas parlamentares (a) não importem em aumento 
da despesa prevista no projeto de lei, (b) guardem afinidade lógica (relação de 
pertinência) com a proposição original e (c) tratando-se de projetos orçamentários (CF, 
art. 165. I, II e III), observem as restrições fixadas no art. 166, §§ 3o e 4o, da Carta 
Política (...). [ADI 1.050 MC. rei. min. Celso de Mello. j. 21-9-1994, P, DJ de 23-4- 
2004.]

A respeito da pertinência temática, percebe-se que a emenda n° 
01/2019 cria regra geral a ser observada para as promoções a partir do período de avaliação 
de 2019, enquanto que o projeto de lei se refere, exclusivamente, às promoções do período 
avaliativo de 2018, não havendo, portanto, finalidade quanto ao tema. Na verdade, tal regra 
geral merece ser disciplinada na Lei Municipal n° 3.920, de 25 de outubro de 1989, que 
Estabelece o Plano de Carreira do Magistério Municipal, e não na lei anual que fixa o número 
de cargos para cada classe. Por sua vez, a emenda n° 02/2019 guarda pertinência temática 
com a proposta original, porquanto ambas se referem à criação de cargos para cada classe 
de promoção dos professores do período avaliativo de 2018.

Já no que tange à criacão e/ou aumento de despesas, não há como 
saber se a emenda n° 01/2019 importará em aumento de despesa, visto que a fixação do 
quantitativo varia a cada ano, por diversos critérios. Por outro lado, em relação à emenda n° 
02/2019, por mais que conste em sua exposição de motivos que foram previstas 64 (sessenta 
e quatro) vagas na LOA 2019, não se pode esquecer que cada classe possui o seu próprio 
valor promocional, de modo que a emenda, mesmo prevendo exatamente as 64 vagas, pode 
impor sim aumento de despesa; sugere-se, neste ponto, diligência, para que se possa 
cotejar o quantum total previsto na LOA 2019 com o quantum total previsto na emenda.

Necessário recordar, ainda, que a promoção por merecimento 
depende da demonstração de desempenho mediante dados objetivos, na forma dos arts. 14 
e 19 da já citada Lei Municipal n° 3.920/1989, de sorte que as promoções efetivamente 
concedidas podem não corresponder ao número de vagas previsto em lei, tendo em vista 
que, segundo consta nos autos, a Administração cria as vagas antes das avaliações 
propriamente ditas.

Ressalve-se, novamente, que a criação de despesa de caráter 
continuado precisa estar acompanhada de: a) estimativa do impacto orçamentário-financeiro 
trienal; b) demonstração da origem dos recursos para o seu custeio e c) comprovação de

II • nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais 
Federais e do Ministério Público.
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que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no 
anexo da respectiva LDO, não podendo a despesa ser executada antes da 
implementação dessas medidas, nos termos do art. 17 da LC n° 101/2000, havendo 
imposição semelhante no art. 113 do ADCT, que aduz que “A proposição legislativa que crie 
ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa 
do seu impacto orçamentário e financeiro’’.

Este último ponto, aliás, serviu de motivação para o Tribunal de 
Contas da União registrar irregularidade no Parecer Prévio sobre as Contas do Presidente 
da República relativas ao exercício de 2017, emitindo-se, inclusive, alerta ao Poder 
Executivo, conforme cópia anexa.

POR TAIS RAZÕES, opina-se pela inviabilidade técnico-jurídica da 
emenda n° 01/2019, por ausência de pertinência temática, e pela viabilidade da emenda n° 
02/2019, desde que atendida à ressalva acima circulada, lembrando, por fim, que a 
execução da despesa, em qualquer caso, depende do cumprimento do Novo Regime Fiscal.

É a fundamentação.
É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho, 13 de agosto de 2019.

Luís Fernando Bourscheid
Procurador doWpder Legislativo 

Matrícifs 50020 
OAB/RB 93.542
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Conformidade Financeira e Orçamentária TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TCU

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF) - PARTE II

Requisitos para instituição de benefícios tributários

O art. 150, § 6o, da Constituição Federal exige que os benefícios tributários sejam concedidos somente por lei específica 
que regule exclusivamente a matéria ou o respective tributo. O art. 14 da LRF, por sua vez, estabelece que a concessão 
ou ampliação do benefício tributário deve estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro 
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e a uma das seguintes condições: demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita 
orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da LDO ou, alternativamente» 
estar acompanhada de medidas de compensação por meio do aumento de receita.

no

Destaca-se a relevância dessa exigência legal para o controle e a gestão fiscal, principalmente em relação ao cumprimento 
das metas de resultados fiscais definidas na LDO. Caso as regras daquela lei não sejam observadas, seja em propostas 
originárias do Poder Executivo, seja em propostas parlamentares, o referido dispositivo perderá sua eficácia, podendo 
comprometer o equilíbrio fiscal.

Além disso, a LDO/2017 dispôs sobre os requisitos a serem observados no âmbito das proposições legislativas que 
concedam ou ampliam renúncias de receitas, a saber: a estimativa dos efeitos no exercício que entrar em vigor e nos 
dois subsequentes; a demonstração da memória de cálculo e correspondente compensação, se for o caso; a consignação 
de objetivo; além de estabelecer a vigência máxima do benefício concedido de cinco anos (arts. 117 e 118). Ainda, o 
art, 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCO determina que a proposição legislativa que crie ou 
altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário 
e financeiro.

Assim, o Tribunal avaliou a conformidade da instituição de benefícios tributários em 2017 à luz dos dispositivos 
mencionados, conforme demonstrado na tabela a seguir.

i

Atendimento aos requisitos para instituição das renúncias de receita tributária em 2017
I arts. 117 e 118 

da LDO/2017
art. 113 do 

ADCT
art. 150, § 6°, da CFart. 14 da UtFLegislação
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Assim, considerando o descumprimento das exigências dos dispositivos que regem a matéria, o Tribunal registrou 
irregularidade no Parecer Prévio sobre as Contas do Presidente da República relativas ao exercício de 2017 e emitiu alerta 
ao Poder Executivo.

Ações para Recuperação de Créditos

Um dos aspectos importantes da gestão fiscal da receita evidenciado na Prestação de Contas do Presidente da República 
é o conjunto de ações voltadas à recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, em observância ao 
art. 58 da LRF.

Ao final de 2017, o montante de créditos ainda não recuperados pela União alcançou RS 3,5 trilhões, compreendendo:
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dívida ativa; e, (c) R$ 1,3 trilhão de créditos com exigibilidade suspensa. O montante total de créditos a recuperar equivale 
a 54,2% do Produto Interno Bruto de 2017 e representa um crescimento de 7,1% em relação ao montante do exercício 
anterior.

O estoque de créditos inscritos na dívida ativa teve crescimento em 2017 de 8,1% em relação a 2016, ao passo que a 
arrecadação desses créditos atingiu RS 21,95 bilhões, equivalente a 1,05% do estoque, o que evidencia uma reduzida 
capacidade de recuperação dos créditos regularmente inscritos em dívida ativa. Sob o aspecto fiscal, essa receita 
arrecadada teve baixa representatividade (1,6%) no montante das receitas primárias totais de 2017.

Em verdade, tem-se verificado, ao longo dos últimos exercícios, uma deterioração da capacidade de realização dos 
créditos inscritos em dívida ativa. No entanto, o grau de realização da receita da dívida ativa aferido em 2017, de 1,05%, 
apresentou uma leve recuperação frente ao observado no exercício anterior, que foi de 0,77%.

De fato, a baixa capacidade de realização dos créditos da dívida ativa vem sendo observada ao longo dos últimos 
conforme demonstrado no gráfico seguinte (que apresenta a razão entre a receita arrecadada e o estoque da dívida).

anos,

Grau de Realização da Dívida Ativa da União 2013-2017

2,50

g 2,00
&
8 1,50tn

LU

'& 1,00

0,50

0,00
2013 2014 2015 2016 2017

Fonte: PCPR 2017.

O crescimento no grau de realização dos créditos inscritos em dívida ativa de 2016 para 2017 deve-se ao aumento da 
arrecadação decorrente dos programas de parcelamento especial instituídos em 2017 no âmbito da PGFN, destacando-se 
o Programa Especial de Regularização Tributária (Pert), que proveu R$ 7,98 bilhões em recursos arrecadados.

Instituídos com o propósito de estimular o contribuinte a quitar espontaneamente suas obrigações tributárias, os 
parcelamentos especiais oferecem longos prazos de pagamento e, em alguns casos, abatimentos de até 100% de multas, 
juros e encargos legais. Desde a edição do Programa de Recuperação Fiscal pela Lei 9.964/2000, foram criados cerca de 
28 novos parcelamentos especiais, todos oferecendo significativas reduções de multas, juros e encargos legais.

Segundo a Secretaria da Receita Federal do Brasil, o instituto do parcelamento especial perdeu o seu caráter de 
excepcionalidade, considerando o excessivo número de programas desse tipo criados ao longo dos últimos anos. Observa- 
se um baixo índice de quitação dos parcelamentos, seja pela inadimplência ou descumprimento das regras pelo optante, 
seja pela opção do contribuinte de incluir a dívida parcelada em outro programa superveniente. Essa opção de migração 
de um parcelamento para outro evidencia uma estratégia do contribuinte que pretende promover a rolagem das suas 
dívidas. Assim, o grande número de parcelamentos surgidos disseminou a cultura de não pagamento de dívidas na 
expectativa de criação de novos programas.

Baseado nessas constatações, conjugado ao aumento expressivo do passivo tributário administrado pela RFB, conclui- 
se que o parcelamento, além de não ser um instrumento eficaz para recuperação do crédito tributário, causa efeitos a

danosos de longo prazo na arrecadação tributária. \

Assim, a leve recuperação da capacidade de arrecadação dos créditos inscritos na Dívida Ativa da União, em 2017, decorreu 
principalmente do crescimento da arrecadação provocada pelo aporte significativo de contribuintes, no momento da J|^/ 
adesão, aos programas de parcelamentos especiais instituídos no exercício. Esses programas, no entanto, por exigirem do 
contribuinte parcelas menores nos períodos subsequentes, tendem a reduzir sua participação na arrecadação da dívida y
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