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Emenda à 
proposição 

Proposição apresentada como acessória de outra, destinada a alterar a forma ou 
conteúdo da principal, podendo ser supressiva, aglutinativa, substitutiva, 
modificativa ou aditiva.  
 

Emenda aditiva 
Espécie de emenda à proposição que propõe acréscimo de novas disposições 
ao texto da proposição principal. RICD, Art. 118. 
 

Emenda 
aglutinativa 

Espécie de emenda à proposição que se propõe a fundir textos de outras 
emendas, ou a fundir texto de emenda com texto de proposição principal. Muito 
usada no momento da votação de proposições em plenário. RICD, Art. 118. 
 

Emenda ao 
Projeto de Lei 
Orçamentária 

Meio pelo qual os parlamentares e órgãos do Poder Legislativo atuam sobre 
o Projeto de Lei Orçamentária anual, acrescendo, suprimindo ou modificando 
itens na programação proposta pelo Poder Executivo. As emendas podem ser de 
texto, de receita e de despesa e são apresentadas na Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional 
 

Emenda coletiva 
de bancada 
estadual 
(orçamento) 

Emenda apresentada ao Projeto de Lei Orçamentária anual, à Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) ou ao Plano Plurianual, pelas bancadas estaduais 
no Congresso Nacional, relativas a matérias de interesse de cada Estado ou 
Distrito Federal, aprovada por dois terços dos deputados e dois terços dos 
senadores da respectiva unidade da Federação, acompanhada da ata da reunião 
da bancada, respeitados os limites fixados em resolução.  
 

Emenda coletiva 
de bancada 
regional 
(orçamento) 

Emenda apresentada ao Projeto de Lei Orçamentária anual, à Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) ou ao Plano Plurianual, pelas bancadas regionais 
no Congresso Nacional, de interesse de cada região macroeconômica definida 
pelo IBGE, aprovada pela maioria absoluta dos deputados e maioria absoluta 
dos senadores que compõem a respectiva região, devendo cada Estado ou 
Distrito Federal estar representado por no mínimo vinte por cento de sua 
bancada, respeitados os limites fixados em resolução.  
 

Emenda coletiva 
de comissão 
(orçamento) 

Emenda apresentada ao Projeto de Lei Orçamentária anual, à Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) ou ao Plano Plurianual, pelas comissões 
permanentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, relativas 
às matérias que lhes sejam afetas regimentalmente e de caráter institucional ou 
nacional, acompanhada da ata da reunião deliberativa, respeitados os limites 
fixados em resolução.  
 

Emenda 
constitucional 

Modificação imposta ao texto da Constituição Federal após sua promulgação. 
Sua aprovação é da competência da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal.  
 

Emenda de 
redação 

Espécie de emenda modificativa que objetiva sanar vício de linguagem, 
incorreção de técnica legislativa ou lapso manifesto da proposição. RICD, Art. 
118. 
 

Emenda 
modificativa 

Espécie de emenda que propõe alterações pontuais ao texto de uma proposição, 
mantendo, entretanto, intocadas suas linhas gerais 
 

Emenda 
prejudicada 

Será considerada prejudicada a emenda de proposição que for rejeitada 
na votação. No processo orçamentário, ficará prejudicada a emenda que estiver 
em sentido contrário ao de outra já aprovada, ou de dispositivo já aprovado. 
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RICD, Art. 191. 
 

Emenda 
prioritária 
(orçamento) 

Contempla ações previstas no anexo de metas e prioridades existente na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e terá preferência na alocação dos recursos 
durante a apreciação da proposta orçamentária, nos termos dos critérios fixados 
pelo parecer preliminar. 
 

Emenda 
substitutiva 

Espécie de emenda apresentada como sucedânea a parte de outra proposição, 
que propõe substituição do texto da proposição principal por outro. Quando a 
emenda alterar, substancial ou formalmente, o conjunto da proposição, 
denomina-se substitutivo; considera-se formal a alteração que vise 
exclusivamente ao aperfeiçoamento da técnica legislativa. RICD, Art. 118. 
 

Emenda 
supressiva 

Espécie de emenda que propõe a retirada de parte do texto de 
uma proposição. RICD, Art. 118. 
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