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TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

• Obrigatória - Tributária
• Compõe receita do ente sem destinação 

específica

• Ex: FPE/FPM

• Legal/Discricionária/Voluntária –
Política Pública
• Induz Política

• Requisitos Legais

• Descentralização da União

Transferência da União



As despesas do governo são fixadas na Lei 
Orçamentária Anual, onde constam os recursos 

que serão alocados pelos órgãos da União de 
forma voluntária ou legal e recebem indicação 

das emendas parlamentares.
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Tipos de Emendas Impositivas

 Individuais 
- equivalente a 1,2% da receita corrente líquida
- 50% deve ser destinado para a saúde
- cota individual de cada parlamentar

 Bancada 
- equivalente a 1,0% da receita corrente líquida
- acordo entre parlamentares das 2 casas para o território do seu 
estado



Tipos de emendas Individuais Impositivas

Pelo artigo 166 – A da Constituição, podem ser:

- Transferências com Finalidade Definida

- Transferências Especiais



Vedações nas Especiais

É vedado o uso de recursos de Transferências 
Especiais:

- despesas com pessoal e encargos sociais 
relativas a ativos e inativos, e com 
pensionistas; e

- encargos referentes ao serviço da dívida.

- Esses recursos não contabilizam para a cota de 
50% da Saúde.

- O parlamentar é obrigado a destinar 70% das 
suas transferências especiais para Capital.
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Fluxo no Recebedor

BUSCA ACEITE EXECUÇÃO RELATÓRIO

SISTEMA 

PRÓPRIO

O ente deve 

verificar se foi 

contemplado com 

uma transferência 

especial

Ele dá o aceite e 

informa a agência 

de relacionamento 

e o e-mail do 

órgão legislativo

Inclui no 

orçamento próprio, 

licita, empenha, 

liquida e paga

Preenche o 

relatório de gestão 

com as ações 

executadas com 

esses recursos



Onde eu vejo ?

Plataformamaisbrasil.gov.br

Transferenciasabertas.economia.gov.br

Caso o beneficiário não indicar a instituição 
financeira no aceite a emenda cairá em 

impedimento técnico

Parlamentar, Município e legislativo, 
recebem email, informando aceite, 

empenho e ordem bancária.



Emendas de Bancada e Transferências Especiais

Audiência: Discutir a aplicabilidade do art. 166-A 
(transferência especial e transferência com modalidade 
definida)

Jurídico

Finalístico

Transparência

Imagem

Eficiência

Aspectos Analisados:



Jurídico

• A transferência Especial é um tipo das emendas parlamentares
individuais impositivas.

• Tanto a impositividade quando à tipologia possuem previsão
constitucional.

• LDO como lei ordinária e temporal, poderia ampliar o uso para as
emendas impositivas de bancada?



Finalístico

• A emenda de bancada é a composição de acordos de diversos
parlamentares das 2 casas, de diversos partidos, para
induzirem projetos estruturantes para a região.

• Se há um esforço imenso de acordo entre os parlamentares
para uma determinada política, faz sentido enviar os recursos
por uma modalidade onde não há nenhum acordo prévio com
o recebedor, ou possibilidade de impositividade do objeto?



Transparência

• Pela característica das transferências especiais hoje, as ferramentas de
divulgação e transparência desses recursos são ainda escassas.

• Nesses 3 anos, foram repassados R$ 2,7 bilhões, mas foram divulgados a
destinação apenas de R$ 178 milhões, ou seja, 6,59 % de transparência.*

• Atualmente as transferências de bancada operacionalizadas na
Plataforma já repassaram o montante de R$ 3,2 bilhões em um
processo transparente em todas as suas etapas, ou seja 100% transparente.*

*Fonte: transferenciasabertas.economia.gov.br/painel parlamentar



Imagem

• A baixa transparência e a discricionariedade na aplicação dos recursos
traz a discussão do processo e da forma de destinação.

• Apelidos pejorativos, falta de controle social, aumento do risco de desvio.
Os valores destinados à emendas de bancada são de grande vulto,
aumentando a responsabilidade pela gestão unilateral do tomador de
recursos.

• Faz sentido retirar a destinação de um processo já consolidado para um
processo ainda em amadurecimento e com muitas críticas?



Eficiência

• Cabe a justificativa de maior celeridade e eficiência?

• Atualmente o percentual de efetivo gastos dos recursos destinados por
emendas especiais individuais é de 6,59%, e todas são de baixo valor se
comparado às de bancada.



Especiais e Emendas de Bancada

O objetivo é atender interesses dos estados com obras e 
serviços de caráter mais estruturante e deficiências em 
setores específicos como saúde e educação, no caso das 

emendas de comissões.
Fonte: Agência Câmara de Notícias

Concluindo:
 Instrumento Jurídico inadequado
 Finalidade das especiais da emenda de bancada incompatíveis
 Incompatibilidade com a discricionariedade das especiais e os interesses múltiplos e acordados nas de bancada
 Baixa transparência
 Risco de Imagem
 Sem garantia de ganho de Eficiência



Proposta de Encaminhamento

Constituição do Elo Legislativo para uma 
aproximação do stakeholder legislativo, mapear 
desafios, discutir soluções e melhores práticas



Plataforma +Brasil

Não é apenas um sistema 
para comunicação entre os 

atores.

É uma rede de governança 
colaborativa



Rede +Brasil

Pessoas trabalhando em 
conjunto para a melhoria do 

processo e para a disseminação 
do conhecimento



Modalidades internalizadas na Plataforma +Brasil



Benefícios
Entrega

Cooperação para a 
entrega da política 
pública ao cidadão





Obrigada!

redemaisbrasil@planejamento.gov.br
www.plataformamaisbrasil.gov.br


