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A PEC Nº 186/2019 E AS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Nas últimas semanas, observa-se nos principais meios de
comunicação do país reportagens sobre a proposta de
emenda constitucional n° 186 de 2019, que foi chamada de
PEC Emergencial. Muito se fala sobre o novo auxílio
emergencial residual que busca enfrentar as consequências
econômicas e sociais do coronavírus, em 2021. Pouco se
fala, contudo, sobre a origem da proposta e qual seu
principal objetivo: conter o crescimento das despesas
obrigatórias para todos os níveis de governo, de forma a
viabilizar o gradual ajuste fiscal indicado pelo Teto de
Gastos. Este informativo busca analisar, sem esgotar o
assunto, esse último aspecto, especialmente as alterações
orçamentárias que venham a ocorrer no âmbito do
Legislativo Municipal.
A Constituição Federal estabelece, em seu art. 168, que as
dotações orçamentárias dos Poderes Legislativo e
Judiciário, bem como do Ministério Público e da Defensoria
Pública, devem ser transferidas à razão de 1/12 avos do
total, por mês.
Primeira Mudança - A redação proposta pela PEC
Emergencial introduz parágrafos ao artigo 168 que vedam o
repasse dos duodécimos a fundos, além de determinarem
que as sobras dos duodécimos sejam devolvidas ao caixa
único do Tesouro do respectivo ente ou, alternativamente,
descontadas dos repasses do exercício seguinte.
A esse respeito, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, nos
últimos anos tem utilizado recursos decorrentes da
economia orçamentária para financiar programas ou
projetos na área de saúde e educação. No ano passado, por
exemplo, por meio do Decreto Legislativo N° 1.433/2020, a
Câmara repassou 50 milhões para o Tesouro Municipal para
uso exclusivo em ações de combate à pandemia de Covid19. Apesar de ter se antecipado ao que estabelece a PEC
Emergencial, será desafiador a partir de agora promover a
gestão do Fundo Especial da Câmara Municipal, criado pela

Lei N° 5.131 de 2009.
Segunda mudança – outra novidade da PEC Emergencial
trata do contingenciamento das despesas nos demais
poderes dos entes federados. Durante a execução
orçamentária, caso seja constatado o risco de que a meta de
resultado não seja alcançada, os poderes legislativo e
judiciário, por atos próprios, devem promover o
contingenciamento das respectivas despesas discricionárias,
na mesma proporção da limitação aplicada no Poder
Executivo.
Terceira Mudança - inclusão das despesas com inativos para
fins de verificação do limite de despesa de pessoal das
câmaras municipais, com vigência apenas na próxima
legislatura municipal. Atualmente esse teto inclui os subsídios
dos vereadores, mas exclui os gastos com inativos.
Além dessas alterações, convém mencionar que o artigo 167A introduzido pela PEC Emergencial faculta a cada um dos
poderes dos estados e municípios a adoção de medidas de
ajuste fiscal. A condição para acionar as medidas é a despesa
corrente superar 95% da receita corrente, no período de
doze meses. Quando as despesas correntes superam 85% das
receitas correntes, os poderes dos estados e municípios que
se enquadrem nessa condição já podem adotar as
providências de ajuste fiscal. Nesse caso, entretanto, há
necessidade de aprovação pelas assembleias ou câmaras
municipais, no prazo de 180 dias.
Além de tratar do auxílio emergencial residual, a PEC 186 de
2019 propõe mecanismos para disciplinar o relacionamento
entre os Poderes locais em relação à distribuição mensal dos
recursos orçamentários, contingenciamento das despesas, e
mudança na contabilidade dos gastos com pessoal para a
Câmara. Essas mudanças, se aprovadas pelos Deputados,
representam novos tempos para a Administração Pública
Municipal.
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