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1. O que são emendas parlamentares?
No Brasil, o orçamento público é elaborado pelo Poder Executivo (Presidente,
Governadores/as e Prefeitas/os). Após sua elaboração, o projeto de lei orçamentária é
remetido às casas legislativas (Congresso, Assembléia Legislativa e Câmaras Municipais,
respectivamente) para discussão e aprovação.
As emendas parlamentares são um instrumento de participação efetiva da
população na elaboração do orçamento através de seus representantes eleitos
(parlamentares). Através delas, as Vereadoras e os Vereadores podem acrescentar
novas programações orçamentárias com o objetivo de atender a demandas das
comunidades que representam e de concretizar as pautas do seu mandato.

2. Para que as emendas parlamentares podem
ser utilizadas?
Em âmbito municipal, podemos dividir as emendas parlamentares em três grupos:
● Emendas destinadas a viabilizar celebração de parcerias com organizações da
sociedade civil pela Prefeitura;
● Emendas destinadas a viabilizar contratações artísticas pela Prefeitura;
● Emendas destinadas à execução direta de políticas, programas, ações e atividades
pela Administração Pública Municipal.
É importante saber que, para que as emendas parlamentares sejam executadas, o
projeto proposto deve ser compatível com o programa do órgão municipal que irá
executá-lo.
Nos próximos itens, passaremos a abordar os dois primeiros tipos de emendas
(destinadas às parcerias e às contratações artísticas), em razão da sua maior
complexidade.

3. Quem é o responsável pela execução das
emendas parlamentares?
Embora as emendas parlamentares passem a constar na lei orçamentária por
indicação de Vereadoras e Vereadores, a execução é realizada pelo Poder Executivo
Municipal, ou seja, pela Prefeitura de São Paulo. Na esfera municipal, o Executivo não é
obrigado a executar as emendas parlamentares (ou seja, não se aplicam as regras do
chamado “orçamento impositivo”). Isso significa, por exemplo, que a celebração do
Termo de Colaboração ou do Termo de Fomento e a efetiva transferência de recursos à
organização da sociedade civil dependem de decisões e atos dos órgãos municipais da
Prefeitura.

4. Quais são as regras gerais para execução das
emendas parlamentares?
A documentação e o atendimento aos demais requisitos necessários para a
liberação dos recursos só são efetivamente verificados no momento da celebração da
parceria ou da contratação artística pela Prefeitura.
Ainda assim, é importante que haja uma verificação prévia da adequação da
proposta e do proponente às normas que regem esses instrumentos, a fim de evitar
que hajam empecilhos que possam inviabilizar a efetiva execução da emenda no
futuro.

Contratações artísticas
As emendas parlamentares destinadas a contratações artísticas devem
demonstrar o reconhecimento, pela crítica especializada ou pelo público, do(a)

profissional do setor artístico a ser contratado(a). A contratação é feita com base na
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta as contratações feitas pelo Poder
Público.

Parcerias
As emendas parlamentares podem ser utilizadas para a execução de projetos que
atendam a uma finalidade de interesse público, executados por organizações da
sociedade civil se observados os requisitos e exigências previstas em lei.
As principais regras que regem as parcerias entre a administração pública e
organizações da sociedade civil se encontram na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014,
conhecida como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC).
Destacamos, abaixo, algumas dessas regras que devem ser obrigatoriamente
observadas pelo Poder Público Municipal para a celebração de parcerias:
● As organizações da sociedade civil devem possuir:
(i) no mínimo um ano de existência, com cadastro ativo no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica;
(ii) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da
parceria ou de natureza semelhante;
(iii) instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional
para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o
cumprimento das metas estabelecidas.
● As organizações da sociedade civil deverão ser regidas por normas de
organização interna que prevejam:
(i) objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de
relevância pública e social;
(ii) que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio
líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha

os requisitos legais e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da
entidade extinta;
(iii) escrituração de acordo com os princípios fundamentais de
contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade.
Além das regras acima previstas, é necessário que a organização apresente uma
série de documentos necessários (previstos no artigo 34 da lei citada), como, por
exemplo, certidões de regularidade fiscal. Também há certos fatos ou situações que
impedem a celebração de parceria (previstos no artigo 35 da lei citada), como, por
exemplo, a omissão da organização quanto ao dever de prestar contas de parceria
anteriormente celebrada.

5. Quais

projetos

e

itens

podem

ser

financiados? E quais não podem?
Em primeiro lugar, cabe ressaltar que, no âmbito da Prefeitura de São Paulo,
não é possível a utilização de recursos advindos de emendas parlamentares para
financiar a contratação de estrutura de eventos (como palcos, som, iluminação etc) no
âmbito de parcerias ou contratações artísticas. Caso o projeto demande esse tipo de
estrutura, será necessário que os recursos necessários para financiá-la sejam
direcionados à empresa municipal de turismo (SPTuris) - ou seja, será uma emenda
parlamentar de execução direta.
Em segundo lugar, é importante ressaltar que, como regra geral, recursos
públicos das emendas municipais não podem ser utilizados para financiar projetos que
já são financiados por outras fontes. Podemos, por exemplo, imaginar um projeto que
já possui parceria com o Governo do Estado. O mesmo projeto não poderá receber
receitas municipais para o mesmo objeto e período de tempo, pois isso caracterizaria
irregularidade no gasto público. O que pode haver, em alguns casos, é uma

complementaridade de fontes de recurso, contanto que não financiem exatamente o
mesmo objeto. Caso tenha dúvidas quanto a esse ponto, entre em contato com a
equipe do Gabinete do Vereador.

Contratações artísticas
Os recursos de emendas parlamentares podem ser utilizados para financiar a
execução do objeto em relação ao qual o profissional do setor artístico foi contratado.

Parcerias
Os recursos da parceria podem ser utilizados para financiar itens que serão
efetivamente utilizados para realização do projeto como:
(i) remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho;
(ii) diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em
que a execução do objeto da parceria assim o exija;
(iii) custos indiretos necessários à execução do objeto;
(iv) aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução
do objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação
dos referidos equipamentos e materiais (nesse caso, o bem adquirido não poderá ser
alienado e, caso a organização venha a ser extinta, deverá ser transferido à
administração pública).
É importante notar que, em regra, é vedado pagar servidor ou empregado
público com recursos vinculados à parceria.

6. Quais são as responsabilidade de quem
executará o projeto financiado por uma
emenda parlamentar?
Contratações artísticas
Como se trata de contratação financiada com recursos públicos, há uma série de
obrigações que serão assumidos pelo(a) profissional contratado(a), que constarão no
contrato celebrado com a Prefeitura.

Parcerias
Como se trata de um projeto financiado com recursos públicos, a parceria implica
em uma série de responsabilidades e deveres assumidos pela organização.
Podemos citar, por exemplo:
(i) a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo
gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos;
(ii) o dever de garantir o livre acesso dos agentes da administração pública, do
controle interno e do Tribunal de Contas aos processos, aos documentos e às
informações relacionadas a termos de colaboração ou a termos de fomento, bem
como aos locais de execução do respectivo objeto;
(iii) o dever de prestar contas e permitir que a administração pública promova o
monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria.

