
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

RAZÕES DE VETO 
Projeto de Lei nº 686/17 

Ofício ATL nº 140, de 27 de dezembro de 2017 

Ref. OF SGP-23 nº 2063/2017 

Senhor Presidente 

Por meio do ofício em epígrafe, Vossa Excelência encaminhou à sanção cópia do 
Projeto de Lei nº 686/17, aprovado em sessão de 19 de dezembro do corrente ano, que estima 
a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2018. 

De autoria do Executivo, a propositura em apreço, aprovada na forma do Substitutivo 
apresentado por esse Legislativo, não detém condições de ser integralmente sancionada, 
impondo-se o veto ao § 2º do artigo 11, tendo em vista que a impossibilidade de 
remanejamento orçamentário ali preconizada, alcançando o âmbito das trinta e duas 
Prefeituras Regionais, causa extrema rigidez no orçamento municipal, o que inviabilizaria o 
próprio instituto da adequação orçamentária legalmente previsto. 

Também os artigos 24 e 25, os quais impõem a obrigatoriedade da execução 
orçamentária e financeira da programação incluída por emendas parlamentares na lei, bem 
como determinam providências dela decorrentes para observância pelo Executivo, demandam 
veto. 

No caso em questão, a emenda legislativa que incluiu, no texto aprovado, os 
mencionados artigos extrapola até mesmo as previsões da Emenda Constitucional nº 86, de 17 
de março de 2015, ao pretender estabelecer sanção que pode paralisar a regular execução 
orçamentária durante o exercício de 2018, como é a hipótese de impedimento de proceder à 
abertura de créditos adicionais suplementares, prevista no § 6º do artigo 25. 

Por conseguinte, pelas razões acima expendidas, vejo-me compelido a apor veto 
parcial ao projeto de lei aprovado, atingindo o inteiro teor dos dispositivos acima apontados, 
com fulcro no artigo 42, § 1o, da Lei Orgânica do Município de São Paulo, devolvendo o 
assunto ao reexame dessa Colenda Casa de Leis. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência os meus protestos de apreço e 
consideração. 

BRUNO COVAS, Prefeito em Exercício 

Ao Excelentíssimo Senhor 

VEREADOR MILTON LEITE 

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo 
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PARECER Nº 78/2018 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI Nº 686/2017  

(PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2018) 
Enviado à sanção, o projeto de lei orçamentária de 2018 (PL nº 686/2017) teve o § 2º 

do artigo 11 e os artigos 24 e 25 vetados. 

Na publicação do Diário Oficial da Cidade de São Paulo (dia 28 de dezembro de 2017, 
página 5) a respeito das razões de veto, o Poder Executivo ressalta que “a propositura em 
apreço, aprovada na forma do Substitutivo apresentado por esse Legislativo, não detém 
condições de ser integralmente sancionada”, impondo-se o veto ao § 2º do artigo 11 e aos 
artigos 24 e 25.  

O § 2º do artigo 11 estabelece:  

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar a permissão de adequação 
orçamentária contida no “caput” do artigo 25 da Lei nº 16.693, de 31 de julho de 2017, até o 
limite de 8% (oito por cento) do total da despesa fixada no artigo 2º desta lei. 

... 

§ 2º Fica excluída da autorização de que trata o “caput” deste artigo a abertura de 
créditos adicionais suplementares que tenham como fonte dotações das Prefeituras Regionais 
para suplementação de outros órgãos que não a própria Prefeitura Regional, exceto com 
autorização legislativa específica, ou mediante requerimento do Vereador autor da emenda que 
reforçou ação ou a incluiu. 

De acordo com o Executivo, o § 2º do artigo 11 foi vetado “tendo em vista que a 
impossibilidade de remanejamento orçamentário ali preconizada, alcançando o âmbito das 
trinta e duas Prefeituras Regionais, causa extrema rigidez no orçamento municipal, o que 
inviabilizaria o próprio instituto da adequação orçamentária legalmente previsto”.  

Analisando o papel das Prefeituras Regionais, nota-se que esses órgãos foram 
instituídos pela Lei nº 13.399/2002 como instâncias administrativas locais com objetivo de 
aproximar a Administração Municipal, por meio da descentralização, da população. Dentre as 
principais atividades das Prefeituras Regionais podemos destacar: “Intervenção, Urbanização e 
Melhoria de Bairros”, “Manutenção de Vias e Áreas Públicas”, “Manutenção de Sistemas de 
Drenagem”, “Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea” e “Administração 
dos Conselhos Tutelares”. A soma do valor orçado de todas as Prefeituras Regionais para 
2018 é de R$ 1,3 bilhão, o que representa somente 2,36% do Orçamento Total (R$ 56,3 
bilhões). Diante dessa baixa participação e dada a importância das Prefeituras Regionais, o 
orçamento municipal continuaria, praticamente, com a mesma flexibilidade. Além disso, o 
referido parágrafo permite, com autorização legislativa específica, a utilização das dotações 
das Prefeituras Regionais para abertura de créditos adicionais suplementares.  

Dessa forma, entendemos que o veto do § 2º do artigo 11 não se sustenta. 

Já os artigos 24 e 25 determinam: 

Art. 24. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das emendas 
parlamentares de que trata o § 9º do art. 166 da Constituição Federal ou conforme dispuser a 
Lei Orgânica do Município de São Paulo. 

Parágrafo único. A não existência de dispositivo na Lei Orgânica não elide a 
obrigatoriedade de que trata o caput deste artigo. 

Art. 25. É obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação incluída 
por emendas nesta lei, nos termos deste artigo.  

§ 1º Entende-se, para os efeitos deste artigo, como programação incluída por emendas 
o recurso destinado a reforço de elemento de despesa ou a inclusão de nova ação. 

§ 2º As programações orçamentárias previstas no “caput” deste artigo não serão de 
execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica, devidamente justificados 
pelo Poder Executivo em até 120 (cento e vinte) dias após a publicação desta lei. 
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§ 3º Sem prejuízo do disposto no “caput” e § 2º deste artigo, e desde que mediante 
requerimento do Vereador autor, o recurso referente à respectiva emenda poderá ser 
realocado em ação diferente da original. 

§ 4º Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, por decreto, recurso incluído por 
emenda desde que para a mesma ação. 

§ 5º O Executivo deverá divulgar mensalmente, no Portal da Transparência da 
Prefeitura Municipal de São Paulo e publicar no Diário Oficial do Município, relatório 
pormenorizado sobre o andamento da execução orçamentária das emendas previstas no 
caput. 

§ 6º Caso não seja cumprido o prazo previsto no caput, ficará o Executivo impedido de 
proceder à abertura de créditos adicionais suplementares, previstos no art. 11. 

Estes dois artigos foram vetados sob o argumento de que “a emenda legislativa que 
incluiu, no texto aprovado, os mencionados artigos extrapola até mesmo as previsões da 
Emenda Constitucional nº 86, de 17 de março de 2015, ao pretender estabelecer sanção que 
pode paralisar a regular execução orçamentária durante o exercício de 2018, como é a 
hipótese de impedimento de proceder à abertura de créditos adicionais suplementares, prevista 
no § 6º do artigo 25”. 

Tais artigos tratam do que passou a ser denominado de “orçamento impositivo”. A 
história dessa matéria mostra que, nas Leis de Diretrizes Orçamentárias de 2014 e 2015 do 
governo federal, tal assunto já foi tratado (respectivamente no artigo 52 e artigos 54 a 65). Vale 
dizer, não se trata de uma inovação no mundo legislativo. 

Ademais, como ampliação do protagonismo do Poder Legislativo em uma participação 
democrática efetiva na gestão, o Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional nº 
86, que, dentre outras modificações, alterou os artigos 165 e 166 da Constituição Federal, 
tornando obrigatória a execução da programação orçamentária de emendas parlamentares. 

Ressalte-se que, como bem especifica o § 2º do art. 25 vetado, em linha com o 
disposto no § 12 do art. 166 da Constituição Federal, introduzido pela mencionada Emenda 86, 
a execução não será obrigatória nos casos de ordem técnica; ou seja, basta que Poder 
Executivo demonstre a inviabilidade da emenda para que a obrigatoriedade não se sustente. 

Além disso, o texto dos artigos vetados encontra-se em conformidade com os ditames 
da responsabilidade fiscal, pois as emendas incluídas na lei orçamentária de 2018 totalizam 
menos de 0,75% da receita orçamentária total, cuja execução, de modo algum, inviabilizaria a 
manutenção dos serviços municipais, mesmo numa excepcional situação de insuficiência de 
arrecadação, havendo diversas outras despesas passíveis de contingenciamento e que 
poderiam ser postergadas. 

Diante do acima exposto, entendemos que os vetos mencionados não se sustentam, 
tendo os dispositivos referidos pleno amparo na mencionada Emenda Constitucional 86, por 
um lado, e na boa prática da gestão fiscal responsável, por outro. 

Pela rejeição do veto parcial ao § 2º do artigo 11 e aos artigos 24 e 25, portanto, é o 
parecer. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 14/3/2018 

Jair Tatto – PT – Presidente  

Ricardo Nunes – MDB – Relator 

Atílio Francisco – PRB 

Isac Felix – PR  

Ota – PSB  

Rodrigo Goulart – PSD 

Soninha – PPS (abstenção) 
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