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PROPOSTA EMENDA CONSTITUC10NAL N ' :dZ. /2022

Da nova redagao ao artigo 113
Constituigao do Estado de Roraima.

da

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RORAIMA, no uso de suas atribuiQ6es legais, faz saber que o Plen6rio
aprovou e ela promulga a seguinte Emenda ao Texto Constitucional:

Art. I ' O artigo 1 13 da Constituigao Estadual de Roraima passa a vigour com
a seguinte redagao:

Art. 113. Os Projetos de Lei relativos ao Plano Plurianual,
ds Diretrizes Orgamentarias, ao OrQamento Anual e aos
Cr6ditos Adicionais, bem como suas emendas. servo
apreciados pda Assembleia Legislativa, na forma do
Regimento Interno.

$ 1' As emendas ao Projeto de Lei do Orgamento Anual,
ou aos projetos que o modifiquem, servo admitidas desde
que

1 - sejam compativeis com o Plano Plurianual e com a Lei
de Diretrizes OrQamentarias;

11 - indiquem os recursos necessarios, admitidos apenas
os provenientes de anulagao de despesa, excluidas as
que incidem sobre:

a) dotaQ6es para pessoal e seus encargos

b) servigo da dividal e

c) transfer6ncias tributdrias constitucionais
Municipios.

para
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111 - sejam relacionadas

a) com a correQao de erros ou omiss6esl e

b) com os dispositivos de texto do Projeto de Lei

$ 2' O governador poder6 enviar mensagem ao
Legislativo propondo modificagao nos projetos a que se
refere este artigo enquanto ndo iniciada, na comissio
competente, a votagao da parte cuja alteragao 6 proposta.

$ 3' As emendas parlamentares individuals ao Projeto de
Lei Orgamentaria Anual servo aprovadas at6 o limite de
1,2% (um inteiro e dois d6cimos por cento) da receita
corrente liquida prevista nele estimada, sendo que a
metade deste percentual sera destinada a aQ6es e
servigos pOblicos de saOde.

$ 4' A execugao do montante destinado a agnes e
servigos pOblicos de saOde previsto no $ 3', inclusive o
custeio, sera computada para fins do cumprimento do
inciso I do $ 2' do art. 198 da Constituigao Federal,
vedada a destinagao para pagamento de pessoal ou
enca rgos socials.

$ 5' E obrigat6ria a execugao orgamentaria e financeira
das programag6es a que se refere o $3' deste artigo, em
montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois
d6cimos por cento) da receita corrente liquida realizada
no exercicio anterior, conforme os crit6rios para a
execugao equitativa da programaQao definidos na lei
complementar prevista no $ 9' do art. 165 da ConstituiQao
Federal.

$ 6' A garantia de execugao de que trata o $ 5' deste
artigo aplica-se tamb6m as emendas parlamentares
coletivas, no montante de at6 1% (um por cento) da
receita corrente liquida realizada no exercicio anterior.

$ 7' As programag6es orQamentarias previstas nos $$ 5'
e 6' deste artigo ngo serge de execugao obrigat6ria nos
casos dos impedimentos de ordem t6cnica.
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$ 8' Para fins de cumprimento do disposto nos $$ 5' e 6'
deste artigo, os 6rgaos de execugao deverio observar,
nos termos da lei de diretrizes orgamentarias, cronograma
para anglise e verificagao de eventuais impedimentos das
programaQ6es e demais procedimentos necessgrios a
viabilizagao da execugao dos respectivos montantes.

$ 9' Considera-se equitativa a execugao das
programa96es de canter obrigat6rio que observe crit6rios
objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitaria e
impessoal is emendas apresentadas, independentemente
da autoria.

$ 10 As programaQ6es de que trata o $ 6' deste artigo,
quando versarem sobre o inicio de investimentos com
duragao de mats de I (um) exercicio financeiro ou cuja
execugao ja tenha sido iniciada, deverio ser objeto de
emenda coletiva, a cada exercicio, at6 a conclusio da
obra ou do empreendimento.

$ 1l A16m da obrigatoriedade de execuQao prevista no
$5' e no $ 6', os remanejamentos dos valores constantes
das emendas parlamentares individuais e coletivas
somente podem ocorrer mediante manifestaQao expressa
do autor, no exercicio do mandato.r

$ 12 Na hip6tese de o autor da emenda nio se encontrar
no exercicio do mandato parlamentar, em cargter
temporario ou definitivo, caber6 a Comissio Mista de
OrQamento, Fiscalizagao Financeira, TributaQao e
Controle da Assembleia Legislativa deliberar sobre a
possibilidade de alteragao das programa96es originals
constantes das emendas individuals a que se refere o art.
166, $ 9', da Constituigao da RepOblica, comunicando a
decisao, em cada caso, ao Chefe do Poder Executivo.

enda Constitucionalentra em vigor na data de sua publicaQao

Pa16cio Ant6nio Martins, 8 de junho de 2022
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JUSTIFICAQAO

O Plendrio do Supremo Tribunal Federal em decisio por maioria de

votos, em sessgo finalizada no dia 3 de junho de 2022, no julgamento da Agro
Direta de Inconstitucionalidade n ' 6.308, de relatoria do Min. Luis Roberto

Barroso, declarou inconstitucionais os $$ 3', 3'-A, 4', 6', 7', 8' e 9', do art. 1 13
da Constituigao do Estado de Roraima, os quads versavam de modo premature,
sobre a figura do orgamento impositivo, o qual foi introduzido na Carta Estadual

no ano de 2014, antes, portanto, de sua admissio na Constituigao Federal, o
que s6 ocorreu somente com a Emenda Constitucional n ' 86/2015.

Dessa forma, a inovagao legislativa trazida pelo constituinte estadual

afrontou o entendimento consolidado doutrinirio e jurisprudencial no sentido de

que as normas da Constituigao Federal sobre o processo legislativo em gerd e

sobre o processo legislativo das leis orgamentarias, em especial sio de

reprodugao obrigat6ria pdas Constituig6es dos Estados, em aplicaQao do
principio da simetria.

Por esta razao, a presente proposta prop6e atualizar e adequar o

texto da Constituigao do Estado de Roraima is diretrizes estabelecidas pda
Constituigao da RepOblica. bem como ao entendimento jurisprudencial fixado
peta Suprema Corte.
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