
NOTA INFORMATIVA - CONSULTORIAS DE ORÇAMENTO1 

SUBSÍDIOS PARA ANÁLISE DAS EMENDAS DE RELATOR - PROBLEMAS X 

ALTERNATIVAS  

Versão Preliminar  

Solicitação de trabalho da Deputada Adriana Ventura: solicita análise dos 

principais aspectos relacionados ao processo decisório das chamadas “Emendas de Relator RP 

9”, incluindo dados da distribuição do montante empenhado, entre os municípios, dos 

empenhos relativos à execução da LOA 2020, inclusive com os maiores montantes/habitante. 

Solicita ainda quadro-síntese que correlacione problemas e deficiências com as sugestões de 

aperfeiçoamento já aventadas sobre o tema no debate público.  

I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Conteúdo da Medida liminar. A execução e o processo de indicação das 

emendas de relator (identificadas como RP 9) foram questionadas por ações judiciais 

(ADPFs). O plenário do STF (9/11/2021 a 10/11/202), por maioria, conheceu a matéria e 

deferiu o pedido cautelar
2
, determinando ao Congresso Nacional e aos órgãos do Executivo: 

a) a divulgação dos documentos que “embasaram as demandas e/ou resultaram na distribuição 

de recursos das emendas de relator-geral (RP-9)” relativas aos orçamentos de 2020 e 2021; b) 

que sejam adotadas providências quanto à distribuição de emendas de relator-geral, a fim de 

serem registradas em plataforma eletrônica centralizada mantida pelo órgão central do 

Sistema de Planejamento e Orçamento Federal; e c) a suspensão da execução das respectivas 

programações (RP 9) relativas ao orçamento de 2021. 

Processo Orçamentário. As demandas por recursos do orçamento da União 

ocorrem em todas as etapas do ciclo orçamentário, desde a elaboração até a execução da lei 

orçamentária. Destaca-se, em especial, a crescente procura por transferências discricionárias 

em benefício dos demais entes federativos (transferências voluntárias, transferências 

especiais
3
, termo de execução descentralizada

4
).  
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 Decisão: (a) quanto ao orçamento dos exercícios de 2020 e de 2021, ampla publicidade, em plataforma 

centralizada de acesso público, aos documentos encaminhados aos órgãos e entidades federais que embasaram as 

demandas e/ou resultaram na distribuição de recursos das emendas de relator-geral (RP-9), no prazo de 30 

(trinta) dias corridos; (b) quanto à execução das despesas indicadas pelo classificador RP 9, providências 
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 Transferência Especial: Mecanismo de transferência de recursos de emendas individuais para municípios 

(exceto saúde) que não exige instrumento de convênio ou congênere, previsto no art. 166-A da Constituição.  
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 O Termo de Execução Descentralizada (TED) é um mecanismo utilizado para que uma programação 

orçamentária seja executada por meio de outra unidade orçamentária pertencente ao Orçamento Fiscal e da 

Seguridade Social do Governo Federal (Decreto nº 
10

.426, de 2020). Assim, uma programação alocada no 

ministério (ex. MDR) pode ser executada pela unidade (Codevasf). 



No âmbito do Congresso Nacional, as solicitações por recursos orçamentários 

convergem para alguma das modalidades de emendas previstas na Resolução nº 01/2006-CN 

– individuais, bancadas, comissões e de relator, sendo que, tratando-se de transferências 

discricionárias, a indicação definitiva dos beneficiários se dá na fase da execução, como 

ilustrado na figura seguinte. 

 

 

Figura 1 – Demandas e Indicações no ciclo orçamentário 

As diferentes emendas possuem, precipuamente, funções regimentais distintas do 

ponto de vista de seu papel no equilíbrio federativo e nas políticas públicas.  

As emendas individuais
5
, com forte conexão eleitoral, devem ser conferidas aos 

parlamentares de forma isonômica, servindo para o atendimento compensatório e supletivo de 

demandas locais. As emendas de bancada estadual
6
 devem ser destinadas aos projetos 

estruturantes de interesse dos estados/DF. As emendas de Comissão
7
, por possuírem caráter 

institucional e nacional, quando destinadas a transferências voluntárias, devem ser 

acompanhadas, na sua justificação, de critérios e fórmulas que determinem a aplicação dos 

recursos em função da população beneficiada pela respectiva política pública (Res. nº 1/2006-

CN, art. 44, III).  

As emendas de relator eram originalmente autorizadas pela CMO (via parecer 

preliminar) com a finalidade de corrigir erros ou omissões de ordem técnica do projeto de lei 

orçamentária, o que inclui ajustes necessários ao trabalho de sistematização (troca de fontes, 

vinculações, etc), bem como recomposições de cortes realizados na proposta original pelos 

relatores setoriais. 

Trata-se de um instrumento colocado à disposição dos relatores para melhor 

cumprir a função de organizar a peça orçamentária, especialmente para o atendimento de 

demandas estruturais relacionadas a despesas obrigatórias ou consideradas meritórias, a 

exemplo do atendimento da lei Kandir, aumentos de pessoal, piso da saúde, salário mínimo, 

etc. 
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Esse modelo ideal de repartição do papel de cada modalidade de emenda prevista 

na Resolução nº 1/2006-CN sofre, por outro lado, interferências, não sendo incomum a 

conversão, durante a execução, do objeto das emendas coletivas (bancada e comissão) e de 

relator em ações locais típicas de emendas individuais, especialmente no caso das 

transferências discricionárias aos demais entes da federação.  

Particularmente quanto às emendas de relator, cabe ao parecer preliminar (arts. 

52, 53 e 144 da Resolução nº 1/2006-CN) autorizar e estabelecer critérios, condições, 

restrições e limites para sua aprovação.  

A depender do parecer preliminar, os relatores podem destinar recursos em caráter 

nacional para despesas discricionárias
8
. Tais autorizações têm sofrido variações qualitativas e 

também quanto à definição do montante autorizado ao longo do tempo. 

Em anos mais recentes, os pareceres previram um amplo rol de programações 

discricionárias de âmbito nacional que podem ser objeto de emenda de relator, desde que 

identificadas as origens dos recursos pelo próprio relator geral. É sobre tais emendas de 

relator-geral, identificadas a partir de 2019 com o identificador RP 9, que repousam as 

controvérsias que culminaram com a liminar concedida pelo STF.  

Natureza jurídica das indicações. No processo de conciliação dos pedidos e 

demandas com os limites orçamentários, parlamentares, coordenadores de bancadas e 

presidentes de comissões temáticas devem atuar, respectivamente, no interesse do mandato, 

da unidade da federação ou do órgão temático que representam. 

Cabem aos relatores do projeto de lei orçamentária, indicados e designados pelas 

lideranças (art. 16 da Resolução nº 1-2006-CN), observado o critério da proporcionalidade 

partidária, elaborar e propor relatório substitutivo (projeto mais emendas) cujo conteúdo deve 

ser aprovado pela maioria dos membros, primeiro na CMO e depois no plenário do CN.  

As programações aprovadas na lei orçamentária representam a síntese do processo 

decisório. Como visto, a existência de programações discricionárias com localizador amplo 

(nacional, ou mesmo estadual) faz com que a definição dos beneficiários finais específicos 

(município ou estado) seja remetida para a fase da execução. Neste sentido, justifica-se, ao 

menos parcialmente, a necessidade de alguma margem de discricionariedade para atender 

especificidades que decorrem da diversidade de situações encontradas no universo de 5.570 

municípios e 27 estados/DF, a exemplo do atendimento de situações emergenciais e da 

conclusão de projetos prioritários contratados e com elevado índice de execução. 

Não se identificou na legislação vigente a existência de caráter vinculante das 

indicações do autor da emenda durante a execução de programações incluídas por emendas de 

relator (RP9) ou por emendas coletivas
9
. Especificamente em relação às emendas de relator 

(RP9), a Portaria Interministerial ME/SEGOV-PR nº 6.145/2021 esclarece o caráter 

meramente sugestivo do ato de indicação de beneficiário na fase de execução. 

Aprovada e sancionada a lei orçamentária, é do Executivo a prerrogativa de 

promover a execução orçamentária e financeira (empenho, liquidação e pagamento) das 
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programações da forma como inscritas e explicitadas na lei, observada a abrangência e a 

finalidade do programa de trabalho bem como a legislação vigente (PPA, LDO e demais 

normas legais). 

Saliente-se que o dever de execução das programações orçamentárias previsto no 

§ 10 do art. 165 da CF refere-se ao programa de trabalho como consta da lei sancionada, de 

modo que a definição da localidade específica se encontra na margem concedida à 

administração pública. 

De outra parte, as escolhas do gestor, além de motivadas, devem espelhar o 

interesse público, vinculando-se à legislação vigente. Do ponto de vista constitucional, os 

parâmetros e critérios que vierem a ser adotados pela administração nas transferências 

discricionárias devem necessariamente ser motivadas e compatíveis com o PPA, a LDO, o 

equilíbrio federativo e o propósito de redução das desigualdades sociais e regionais (CF, arts. 

165 e 3 º, III). 

A propósito, tratando-se de programações relacionadas a transferências 

voluntárias da União com localização física do gasto de âmbito nacional, determina o art. 86 

da LDO 2021 a obrigatoriedade de o Executivo divulgar previamente os critérios (gerais ou 

específicos) utilizados na distribuição, os quais devem ser compatíveis com os indicadores de 

políticas públicas. 

Deve-se, evidentemente, verificar se tais critérios apenas cumprem formalidade 

legal ou se estão formulados de modo adequado e suficiente para os fins almejados, tarefa 

atribuída aos sistemas de controle interno e externo. Observem-se, a título de exemplo, os 

critérios publicados pelo MDR relativos à distribuição dos recursos advindos de emendas de 

relator
10

. 

A execução de programações incluídas por emendas, em atendimento ao princípio 

da legalidade, deve observar o mesmo conjunto de normas orçamentárias, financeiras e 

administrativas que regulam o processo de execução das demais programações contempladas 

na lei orçamentária, todas submetidas aos mecanismos de controle interno e externo. 

Conclui-se que o atendimento de eventuais indicações de beneficiários, portanto, 

não afasta a necessidade de observância da regularidade da aplicação dos recursos e do 

cumprimento das normas que regem o sistema de planejamento e orçamento (PPA, LDO e 

legislação aplicável).  

É do Executivo, portanto, no caso de programações genéricas, a competência para 

conciliar, durante a execução orçamentária, o conjunto de demandas e solicitações com as 

diretrizes, prioridades e critérios de elegibilidade que decorrem dos marcos legais já 

apontados. 

 

II – IDENTIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS DEFICIÊNCIAS E SOLUÇÕES JÁ 

AVENTADAS NO DEBATE PÚBLICO 

Foi solicitada a organização de um quadro geral que pudesse relacionar os 

principais problemas e deficiências identificados na análise do tema das emendas de 

relator-geral (RP 9) com eventuais possibilidades de aprimoramento já veiculadas nas 

discussões e no debate público. 
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Nesse sentido, foram categorizados e agregados os problemas relativos aos 

seguintes aspectos que se mostram interligados: 1) Falta/deficiência de critérios objetivos no 

atendimento de beneficiários de programações genéricas; 2) Falta de transparência e 

publicidade acerca do autor da “indicação” ou do “pedido”; e 3) Impacto fiscal elevado das 

emendas de relator RP 9. As alternativas apresentadas, por óbvio, não exaurem a discussão, 

dada a grande complexidade do tema que envolve aspectos de planejamento, políticas 

públicas e governabilidade. 

 

1) Falta/deficiência de critérios objetivos no atendimento de beneficiários de 

programações genéricas 

 

A mudança de padrão advinda do crescimento das emendas de relator faz com que 

praticamente todas as transferências discricionárias da União para os demais entes se encontre 

submetida a algum dos tipos de emendas existentes, o que atrai a discussão acerca do papel 

das mesmas na federação e da necessidade de critérios balizadores. O equilíbrio federativo 

deve ser regido pelo princípio de isonomia no tratamento dos entes combinado com o 

propósito de redução das desigualdades sociais e regionais e com o atendimento de políticas 

públicas (CF, arts. 3º, III e 165), de modo que a ampla discricionariedade na distribuição 

desses recursos aos demais entes deve ser mitigada.  

Identifica-se como fundamental, neste sentido, a superação da ausência ou 

deficiência de parâmetros, prioridades e critérios de elegibilidade dos beneficiários de 

transferências discricionárias a estados e municípios. Inexistindo critérios, abre-se caminho 

para a discricionariedade, concentrando-se poder decisório seja no autor da emenda (a 

depender da força vinculante das indicações) ou no gestor da área. 

Quanto mais carente o planejamento setorial na formulação de políticas públicas 

balizadoras – diretrizes, prioridades, critérios de elegibilidade, requisitos, processo de 

classificação e seleção das propostas, resultados esperados, etc –, maior a possibilidade de 

tratamento diferenciado (não isonômico) na execução das programações, incluídas por 

emendas ou não, tanto do ponto de vista do autor das indicações quanto do papel da União em 

face dos entes federados. 

Indícios acerca da precariedade do planejamento setorial podem ser observados 

pela grande disparidade nos valores empenhados por habitante em favor de municípios, 

utilizando-se como exemplo a execução das programações incluídas por emendas RP 9 na 

LOA 2020. 

Dados preliminares obtidos do Siafi gerencial (acesso em 16/11/2021) quanto ao 

favorecido da nota de empenho (execução da LOA 2020) permitem uma visão geral do efeito 

da distribuição dessas programações nas sedes municipais do território nacional. Deve-se 

esclarecer que a pesquisa utiliza a sede (municipal) do CNPJ favorecido, independentemente 

da modalidade da aplicação (estadual, municipal ou entidade privada).  

 A tabela 1 mostra que os empenhos tiveram ampla cobertura no território 

nacional, beneficiando 5.312 municípios, indicativo de que o objeto dessas emendas se 

aproxima daquele das emendas individuais. 

 

 

 

 



 

 

Tabela 1 – LOA 2020 (RP9) – Quantidade de Municípios beneficiados 

Faixa Populacional 

 Montante empenhado por faixa de valor de empenho  

Menor que R$ 

300.000 

  Entre 300 mil 

e 1 milhão 

Acima de R$ 1 

milhão 
Total  

Menos que 10.188 hab                      652                   301                  1.334           2.287  

Entre 10.188 hab e 50.000 hab                      701                   768                     873           2.342  

Entre 50 mil e 200 mil hab                      105                   327                       92              524  

Mais de 200.000 hab                          6                   150                        3              159  

Total Geral                   1.464               1.546                 2.302           5.312  
Fonte: Siafi Gerencial. Acesso 16/11/2021 - Dados preliminares; valores empenhados (não necessariamente pagos). 

População: IBGE 

 

Adicionalmente, 1.546 municípios (dos quais 301 com população menor do que 

10.188 habitantes) foram contemplados com montante empenhado superior a R$ 1 milhão de 

reais. 

Dentre os 301 pequenos municípios (considerou-se a faixa de municípios com 

menos 10.188 hab, que corresponde ao coeficiente 0,6 do FPM) com valor empenhado 

superior a R$ 1 milhão, em 35 deles esse montante resulta em valor empenhado/habitante 

maior do que R$ 1.000,00/habitante (Anexo 1).  Em alguns casos, o valor empenhado 

supera o FPM do município. Trata-se de levantamento preliminar, sujeito a ajustes
11

, cujo 

propósito é tão somente apontar indícios da falta de aderência da distribuição dos recursos 

com as políticas públicas, tema que merece análise mais detalhada dos órgãos de controle. 

De outra parte, a distorção nos valores sugere a necessidade de se estabelecer 

norma legal que limite o montante de transferências discricionárias (exceto situações 

emergenciais) que podem ser recebidas por cada município, seja em função de algum limite 

no valor empenhado/habitante, ou mesmo tomando como referência (percentual sobre) o 

montante de transferências obrigatórias (FPM).  

A tabela 2 mostra os montantes empenhados por faixa populacional e por faixa de 

montante empenhado. O valor total empenhado (soma das notas de empenho) é de R$ 19,735 

bilhões
12

, concentrado (R$ 12,057 bilhões
13

) nos municípios com mais de 200 mil habitantes. 
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 Não foi considerado eventual influência de situações em que o empenho aponta como beneficiário o 

Município sede do fornecedor. No caso de compra direta de equipamentos pelo Ministério, o beneficiário do 

empenho é a empresa fornecedora (e não o ente recebedor dos equipamentos). Logo, o dado que aparece como 

UF beneficiária do empenho é a UF da empresa. No caso de convênios, o beneficiário do empenho é o próprio 

ente que receberá os recursos 
12

 A soma das despesas empenhadas é menor do que o valor autorizado. A diferença deve-se, principalmente, à 

troca do indicador de resultado primário no momento da execução/empenho da despesa (algumas despesas 

classificadas como RP 9 foram consideradas obrigatórias – RP1 ou RP2).  
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 Deve-se destacar que a soma das despesas empenhadas tendo como favorecido o município de Brasília (DF), 

no valor de R$ 3,570 bilhões, não refletem a realidade, vez que, na maior parte das vezes, atendem as demais 

unidades da federação.  



Tabela 2 – LOA 2020 (RP9) – Valores empenhados por faixa populacional do município 

R$ milhões 

Faixa Populacional 

 Montante empenhado por faixa de valor de empenho  

Menor que R$ 

300.000 

  Entre 300 mil 

e 1 milhão 

Acima de R$ 1 

milhão 
Total 

Menos que 10.188 hab 109,5 373,8 779,4 1.262,7 

Entre 10.188 hab e 50.000 hab 75,2 426,2 3.123,3 3.624,7 

Entre 50 mil e 200 mil hab 11,2 63,3 2.712,3 2.786,9 

Mais de 200.000 hab 0,2 3,9 12.057,5 12.061,6 

Total Geral 196,1 867,2 18.672,5 19.735,9 
 

Fonte: Siafi Gerencial. Acesso 16/11/2021 - Dados preliminares; valores empenhados (não necessariamente pagos). 

* A coluna “Total Geral” representa o valor total empenhado em 2020 em que os favorecidos das notas de empenho 

representam municípios, não englobando, portanto, favorecidos situados no exterior ou pessoas físicas. 

As sugestões já manifestadas no debate acerca da legitimidade e legalidade das 

emendas de relator RP 9 vão desde a proposta de extinção desta modalidade até a exigência 

de que sua aprovação esteja condicionada à identificação prévia de critérios e parâmetros de 

distribuição, em consonância com o que preconiza o art. 86 da LDO durante a execução.  

Também foi apontada a hipótese de limitar a margem de escolha de beneficiários 

apenas para projetos cadastrados e identificados pelo sistema de planejamento como 

prioritários. Ver a propósito o banco de projetos preconizado no § 15 do art. 165 da CF -  

Cadastro de Projeto de Investimentos do Governo Federal (CIPI). 

 

 

2) Falta de transparência e publicidade acerca do autor da “indicação” ou do 

“pedido” 

A Liminar concedida pelo STF determina ao Congresso Nacional e aos órgãos do 

Executivo:  

a) quanto ao orçamento dos exercícios de 2020 e de 2021, ampla publicidade, em 

plataforma centralizada de acesso público, aos documentos encaminhados aos 

órgãos e entidades federais que embasaram as demandas e/ou resultaram na 

distribuição de recursos das emendas de relator-geral (RP-9), no prazo de 30 

(trinta) dias corridos; 

b) quanto à execução das despesas indicadas pelo classificador RP 9, 

providências necessárias para que todas as demandas de parlamentares sejam 

registradas em plataforma eletrônica centralizada mantida pelo órgão central 

de planejamento e orçamento (Siop), com amplo acesso público, garantidas a 

comparabilidade e a rastreabilidade dos dados referentes às 

solicitações/pedidos de distribuição de emendas e sua respectiva execução, no 

prazo de trinta dias corridos. 

A superação da falta de publicidade das “indicações” deve ser acompanhada da 

definição de um processo formal de indicação dos beneficiários de emendas durante a 

execução. No âmbito do Legislativo, as indicações durante a execução orçamentária, tratando-

se de emendas de relator, podem alternativamente ser objeto de apreciação pela CMO, o que 

trará à tona a discussão acerca dos critérios de distribuição. 



Para além das determinações do STF, pode a CMO divulgar banco de dados ou 

relatórios que facilitem a consulta de todas as notas de empenho relativas às emendas de 

relator. 

 

3) Impacto fiscal elevado das emendas de relator RP 9 

 A tabela 3 ilustra o elevado montante de emendas de relator autorizadas na LOA 

2020 e 2021, bem como o estágio da execução orçamentária e financeira, quando da liminar, 

por órgão, relativas aos exercícios de 2020 e 2021 (suspensa).  

Tabela 3 – Execução Orçamentária e Financeira Emendas de Relator – RP 9 

R$ milhões 

Órgão 

2020 2021 

Empenhado

* 
Pago 

RP pago 

em 2021 
Total Pago Empenhado Pago 

PRESIDENCIA DA REPUBLICA 6,9 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 

MIN. AGRICUL.,PEC. E ABAST. 1.406,1 178,8 138,0 0,0 790,0 10,7 

MIN. CIENCIA, TECN.E  INOV. 62,9 56,9 1,4 0,0 0,0 0,0 

MIN. ECONOMIA 116,6 71,8 42,4 0,0 316,1 254,3 

MIN. EDUCACAO 2.045,7 535,0 452,3 0,0 311,2 79,7 

MIN. JUSTICA E SEGURANCA 

PUBLICA 
752,4 338,9 265,7 0,0 0,0 0,0 

MIN. MINAS E ENERGIA 9,0 0,6 2,6 0,0 0,0 0,0 

MIN. SAUDE 3.859,1 2.033,7 1.003,7 0,0 4.634,8 3.480,7 

MIN. INFRAESTRUTURA 1.169,3 691,0 293,9 0,0 0,0 0,0 

MIN. COMUNICACOES 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 

MIN. MEIO AMBIENTE 151,3 123,1 16,7 0,0 0,0 0,0 

MIN. DEFESA 315,7 47,1 46,0 0,0 215,0 2,2 

MIN. DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 
8.037,2 2.166,3 937,8 0,0 2.720,0 4,5 

MIN. TURISMO 702,3 96,1 32,5 0,0 0,0 0,0 

MIN. CIDADANIA 972,7 613,5 122,9 0,0 298,2 14,1 

MIN. MULHER, FAMILIA E 

DIREITOS HUMANOS 
128,7 60,4 31,8 0,0 0,0 0,0 

Total 19.735,9 7.013,2 3.393,6 0,0 9.285,3 3.846,1 

Fonte: Siafi Gerencial. Acesso 16/11/2021 - Dados preliminares; valores empenhados (não necessariamente pagos). 

* A coluna “Empenhado” representa o valor total empenhado em 2020 englobando todos os favorecidos das notas de 

empenho, inclusive situados no exterior ou pessoas físicas, sendo um pouco superior ao valor constante da tabela 2. 

 

A ausência de definição prévia de limites (montantes) para as emendas de 

relator-geral no parecer preliminar é apontada como um dos principais fatores que 

contribuíram para o elevado crescimento dos montantes destinados a estas emendas nos dois 

últimos anos, o que pode ter influenciado, inclusive, o cancelamento de despesas obrigatórias 

para o atendimento das crescentes demandas. 

Dentre as sugestões apresentadas, aperfeiçoar a disciplina do tema no Parecer 

Preliminar e, num segundo momento, de forma permanente, na Resolução nº 1/2006-CN, seja 

pela restrição das emendas de relator (vide item anterior), seja pela definição de limites 

orçamentários. 

Paralelamente, pode-se vincular o limite orçamentário a determinado parâmetro 

(exemplos): 50% do valor da reserva destinada às emendas de Bancada Estadual RP 7; 0,5% 

da Receita Corrente Líquida prevista no PLOA. Pode-se, ainda, vincular a destinação de parte 

desses recursos: 50% para projetos previstos no Cadastro de Projeto de Investimentos do 

Governo Federal (CIPI, etc). 



PROBLEMAS/DEFICIÊNCIAS ALTERNATIVAS / SUGESTÕES 

1) Falta/ausência de critérios objetivos no 

atendimento de beneficiários de 

programações genéricas  

 Deficiência na definição de políticas 

públicas as quais deveriam contemplar 

diretrizes, prioridades e critérios objetivos para 

balizar a execução das programações;  

 Carência de modelo de equilíbrio federativo 

na distribuição de recursos de 

programações incluídas por emendas, as 

quais se tornaram o mecanismo principal de 

transferência discricionária aos demais entes.  

 Incompatibilidade ou falta de aderência das 

indicações com as políticas públicas e o 

planejamento setorial. 

 Ausência/deficiência de publicação de 

critérios pelo Ministro da Pasta. 

 Elevado grau de discricionariedade 

(arbitrariedade) e concentração de poder 

decisório nas indicações de beneficiários de 

programações genéricas durante a execução do 

orçamento, seja por parte do autor da emenda 

ou pelo gestor da área. 

 Possibilidade de tratamento diferenciado 

(não isonômico) na destinação dos recursos 

das emendas, durante a execução. 

 

Aperfeiçoar a disciplina do tema no Parecer Preliminar (ou, de forma permanente, na 

Resolução nº 1/2006-CN): 

 Restringir as emendas de relator à correção de erro ou omissão de ordem técnica 

ou legal, à recomposição de valores; programações genéricas apenas quando a 

seleção de beneficiários atenda, na execução, critérios objetivos; ou 

 Condicionar a apresentação de emenda de relator à identificação prévia de 

critérios que possam balizar a execução orçamentária;  

Aperfeiçoar a disciplina do tema em outras normas – PPA/LDO/Planos Setoriais.  

 Fortalecer o planejamento setorial e o vínculo planejamento-orçamento.  

 Definir diretrizes, requisitos, critérios de elegibilidade, processo de classificação e 

seleção de propostas, e demais elementos que possam balizar a aplicação dos 

recursos no caso de programações genéricas; 

 Convergência das emendas com projetos prioritários previamente cadastrados e 

identificados pelo planejamento setorial (vide banco de projetos); 

 Aperfeiçoar a LDO quanto aos critérios de distribuição dos recursos e prioridades 

para as principais políticas públicas;  

 ampliar a abrangência o art. 86 da LDO 2021, atingindo também 

aquelas feitas via Termo de Execução Descentralizada  

 Reforçar o caráter não vinculante das “indicações” e pedidos de 

beneficiários.  

 Determinar ao TCU que verifique eventual omissão ou se os requisitos e critérios 

atuais cumprem apenas formalidade legal ou se estão formulados de modo 

adequado e suficiente para fins almejados. 

 Estabelecer limite ao montante de transferências discricionárias (exceto situações 

emergenciais) que podem ser recebidas por cada município (por exemplo - limite 

no valor empenhado/habitante, % sobre o FPM, etc.) 



PROBLEMAS/DEFICIÊNCIAS ALTERNATIVAS / SUGESTÕES 

2) Falta de transparência e publicidade                                                                                                                                                                                     

acerca do autor da “indicação” ou do 

“pedido”. 

 

 Ausência de publicação em plataforma 

eletrônica centralizada (aos moldes do Siop) 

das indicações que embasaram as demandas 

e/ou resultaram na distribuição (decisão 

STF). 

Aperfeiçoar a disciplina do tema no Parecer Preliminar (ou, de forma permanente, na 

Resolução nº 1/2006-CN):  

 Definir do processo de indicação das emendas do Relator-Geral e da respectiva 

transparência (alternativas):  

a) Seleção dos pedidos pelo RG e publicação das indicações decorrentes; 

b) Seleção de pedidos pelo RG, cujo relatório das indicações será apreciado pela 

CMO, publicando-se as indicações decorrentes; 

c) Seleção dos pedidos pelo RG, cujo relatório das indicações será apreciado pelo 

plenário do CN, publicando-se as indicações decorrentes. 

d) Indicações pelas bancadas estaduais respeitados os montantes definidos com base 

na aplicação dos critérios de regionalização.   

 Em qualquer caso:  

a) publicação do autor (ou dos autores) de cada indicação;  

b) as indicações deverão estar acompanhadas, no mínimo, das razões de interesse 

público para seu acolhimento e das solicitações que as fundamentarem; 

c) as indicações devem ser compatíveis com os critérios estabelecidos para a 

respectiva política pública (vide item 2) e com os limites orçamentários fixados (vide 

item 3). 

 Para além das determinações do STF, pode a CMO divulgar banco de dados ou 

relatórios que facilitem a consulta de todas as notas de empenho relativas às emendas 

de relator. 

 



PROBLEMAS/DEFICIÊNCIAS ALTERNATIVAS / SUGESTÕES 

3) Impacto fiscal das emendas de relator 

 Ausência de definição prévia de limites para 

as emendas de relator geral no parecer 

preliminar, o que permitiu o crescimento do 

montante nos anos recentes; 

 Cancelamentos de despesas obrigatórias              
para o atendimento de emendas de relator; 

 

Aperfeiçoar a disciplina do tema no Parecer Preliminar (num segundo momento, de 

forma permanente, na Resolução nº 1/2006-CN): (alternativas) 

 Restringir as emendas de relator (vide item anterior) 

 Definir limites orçamentários para as emendas de relator (RP9), o que permite 

conhecimento prévio das necessidades de fontes de cancelamentos. Os limites podem 

ser por item (finalidade) de autorização; ou para o conjunto das emendas de relator 

autorizadas. 

o Vincular o limite orçamentário a determinado parâmetro (exemplos): 

50% do valor da reserva destinada às emendas de Bancada Estadual RP 7; 

0,5% da Receita Corrente Líquida prevista no PLOA; 

o Destinar obrigatoriamente parte dos recursos a determinada aplicação: 

50% para projetos previstos no Cadastro de Projeto de Investimentos do 

Governo Federal (CIPI, etc). 

 Reforçar a proibição de cancelamento de despesa obrigatória, salvo erro ou 

omissão. Alterações de despesas obrigatórias devem ser acompanhadas de laudo 

técnico que apresente as premissas e a memória de cálculo de nova estimativa;  

 



 ANEXO 1 – Pequenos Municípios com Montante Empenhado maior que R$ 1.000 / habitante 

 

UF / Município Montante Empenhado População 
Empenhado/ 

habitante 

AP AMAPA  R$  15.538.582,67             9.265             1.677,13  

AP CUTIAS  R$  12.346.419,50             6.217             1.985,91  

AP FERREIRA GOMES  R$  13.935.045,00             8.151             1.709,61  

AP ITAUBAL  R$  13.083.022,16             5.730             2.283,25  

GO GAMELEIRA DE GOIAS  R$  19.150.383,00             3.923             4.881,57  

GO SAO JOAO DA PARAUNA  R$    1.492.648,35             1.312             1.137,69  

MA NOVA IORQUE  R$    4.829.035,90             4.682             1.031,40  

PB AGUIAR  R$    7.464.077,05             5.622             1.327,66  

PB ALCANTIL  R$  11.623.159,14             5.527             2.102,98  

PB CAJAZEIRINHAS  R$    5.069.882,83             3.217             1.575,97  

PB IBIARA  R$    7.367.387,62             5.877             1.253,60  

PB LIVRAMENTO  R$    7.439.210,10             7.274             1.022,71  

PB MONTE HOREBE  R$    9.367.341,00             4.867             1.924,66  

PB PARARI  R$    8.444.890,00             1.747             4.833,94  

PB PEDRA BRANCA  R$    7.500.404,10             3.802             1.972,75  

PB SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO  R$    5.647.706,93             3.534             1.598,11  

PB SERRA GRANDE  R$    7.167.700,29             2.921             2.453,85  

PB VISTA SERRANA  R$    6.041.330,86             3.850             1.569,18  

PI JOAO COSTA  R$    7.783.869,01             3.003             2.592,03  

PI JUREMA  R$    7.414.792,66             4.790             1.547,97  

PI SAO BRAZ DO PIAUI  R$    8.367.882,82             4.454             1.878,73  

PI SAO FELIX DO PIAUI  R$    6.008.044,32             2.923             2.055,44  

PI VILA NOVA DO PIAUI  R$    3.878.333,20             2.935             1.321,41  

PR ARAPUA  R$    4.947.837,40             2.951             1.676,66  

RN MESSIAS TARGINO  R$    5.470.746,08             4.665             1.172,72  

RR SAO LUIZ  R$  20.549.482,17             8.232             2.496,29  

RS VITORIA DAS MISSOES  R$    7.211.491,00             3.052             2.362,87  

SC ALTO BELA VISTA  R$    8.595.000,00             1.915             4.488,25  

SC VARGEM  R$    3.219.478,41             2.387             1.348,76  

TO FORTALEZA DO TABOCAO  R$    3.201.931,78             2.615             1.224,45  

TO JAU DO TOCANTINS  R$    4.573.468,35             3.906             1.170,88  

TO LAVANDEIRA  R$    2.494.841,00             1.984             1.257,48  

TO PINDORAMA DO TOCANTINS  R$  10.501.446,31             4.414             2.379,12  

TO SANTA RITA DO TOCANTINS  R$    4.486.725,27             2.407             1.864,03  

TO TAIPAS DO TOCANTINS  R$    3.261.104,00             2.183             1.493,86  

 

Fonte: Siafi Gerencial. Acesso 16/11/2021 - Dados preliminares; valores empenhados (não necessariamente pagos). 

População: IBGE. 

 


