CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.º 753, DE 2021
(Da Sra. Adriana Ventura)
Autoriza os Diretórios Nacionais dos partidos políticos a doar parte ou
integralidade dos recursos do Fundo Partidário para a aquisição de
vacinas contra a Covid-19.

DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-663/2020.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, passa a
vigorar acrescida do art. 7º-A, com a seguinte redação:
“Art. 7º-A. Os Diretórios Nacionais dos partidos políticos ficam
autorizados a doar parte ou a integralidade dos recursos do Fundo
Partidário, previsto no art. 38 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de
1995, para a aquisição de vacinas contra a Covid-19.
§1º. Os recursos mencionados no caput deverão ser devolvidos ao
Tesouro Nacional para serem utilizados especificamente nas aquisições
de vacinas.
§2º. Os recursos doados nos termos do caput serão contabilizados
como devolução de recursos e não serão considerados despesas

Documento eletrônico assinado por Adriana Ventura (NOVO/SP), através do ponto SDR_56333,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Autoriza os Diretórios Nacionais dos partidos
políticos a doar parte ou integralidade dos
recursos do Fundo Partidário para a aquisição
de vacinas contra a Covid-19.

§3º. Em nenhuma hipótese os dirigentes partidários e o partido
político serão responsabilizados pela gestão dos recursos mencionados
no caput após a realização da doação.”
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partidárias ou eleitorais.
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICAÇÃO
A presente proposição pretende dar possibilidade dos partidos políticos
recursos recebidos por meio do Fundo Partidário para compra de vacinas já
aprovadas pela ANVISA, por parte do SUS.
A campanha de vacinação precisa ter a celeridade, eficiência e urgência para
enfrentamento da crise de saúde. Entendemos que tal previsão pode contribuir
muito para que o estoque de vacinas não se esgote, e que a população seja
imunizada com a maior celeridade possível.
Assim, pedimos o apoio dos Nobres Pares para a aprovação deste Projeto.
Sala da Sessão, em

de março de 2021.

*CD219414503700*

Deputada ADRIANA VENTURA
NOVO/SP

Documento eletrônico assinado por Adriana Ventura (NOVO/SP), através do ponto SDR_56333,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

ajudarem diretamente no combate à pandemia da COVID-19, lançando mão dos
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020
Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................
Art. 7º O Ministério da Saúde editará os atos necessários à regulamentação e
operacionalização do disposto nesta Lei.
Art. 8º Esta Lei vigorará enquanto estiver vigente o Decreto Legislativo nº 6, de 20
de março de 2020, observado o disposto no art. 4º-H desta Lei. (Artigo com redação dada pela
Lei nº 14.035, de 11/8/2020)
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de fevereiro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Sérgio Moro
Luiz Henrique Mandetta

LEI Nº 9.096, DE 19 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre partidos políticos, regulamenta os
arts. 17 e 14, § 3º, inciso V, da Constituição
Federal.
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo de
PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................
TÍTULO III
DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE DOS PARTIDOS
.......................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DO FUNDO PARTIDÁRIO
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Art. 38. O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo
Partidário) é constituído por:
I - multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleitoral e leis
conexas;
II - recursos financeiros que lhe forem destinados por lei, em caráter permanente ou
eventual;
III - doações de pessoa física ou jurídica, efetuadas por intermédio de depósitos
bancários diretamente na conta do Fundo Partidário; (Expressão “ou pessoa jurídica”
declarada inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal, pela
ADIN 4.650, publicada no DOU de 25/9/2015)
IV - dotações orçamentárias da União em valor nunca inferior, cada ano, ao número
de eleitores inscritos em 31 de dezembro do ano anterior ao da proposta orçamentária,
multiplicados por trinta e cinco centavos de real, em valores de agosto de 1995.
§ 1º (VETADO)
§ 2º (VETADO)
Art. 39. Ressalvado o disposto no art. 31, o partido político pode receber doações
de pessoas físicas e jurídicas para constituição de seus fundos. (Expressão “e jurídicas”
declarada inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal, pela
ADIN 4.650, publicada no DOU de 25/9/2015)
§ 1º As doações de que trata este artigo podem ser feitas diretamente aos órgãos de
direção nacional, estadual e municipal, que remeterão, à Justiça Eleitoral e aos órgãos
hierarquicamente superiores do partido, o demonstrativo de seu recebimento e respectiva
destinação, juntamente com o balanço contábil.
§ 2º Outras doações, quaisquer que sejam, devem ser lançadas na contabilidade do
partido, definidos seus valores em moeda corrente.
§ 3º As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta do
partido político por meio de: (“Caput” do parágrafo com redação dada pela Lei nº 13.165, de
29/9/2015)
I - cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos; (Inciso
acrescido pela Lei nº 13.165, de 29/9/2015)
II - depósitos em espécie devidamente identificados; (Inciso acrescido pela Lei nº
13.165, de 29/9/2015)
III - mecanismo disponível em sítio do partido na internet que permita o uso de
cartão de crédito, cartão de débito, emissão on-line de boleto bancário ou, ainda, convênios de
débitos em conta, no formato único e no formato recorrente, e outras modalidades, e que atenda
aos seguintes requisitos: (Inciso acrescido pela Lei nº 13.165, de 29/9/2015, com redação dada
pela Lei nº 13.877, de 27/9/2019)
a) identificação do doador; (Alínea acrescido pela Lei nº 13.165, de 29/9/2015)
b) emissão obrigatória de recibo eleitoral para cada doação realizada. (Alínea
acrescido pela Lei nº 13.165, de 29/9/2015)
§ 4º (Revogado pela Lei nº 9.504, de 30/9/1997)
§ 5º Em ano eleitoral, os partidos políticos poderão aplicar ou distribuir pelas
diversas eleições os recursos financeiros recebidos de pessoas físicas e jurídicas, observandose o disposto no § 1º do art. 23, no art. 24 e no § 1º do art. 81 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro
de 1997, e os critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.034, de 29/9/2009) (Expressão “e jurídicas” declarada
inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal, pela ADIN 4.650,
publicada no DOU de 25/9/2015) (Vide ADIN nº 4.650/2011)
§ 6º Os bancos e empresas de meios de pagamentos, incluídos os denominados
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digitais, ficam obrigados a disponibilizar a abertura de contas bancárias e os seus serviços de
meios de pagamentos e compensação, inclusive on-line, para que os partidos políticos possam
desenvolver e operacionalizar os mecanismos previstos no inciso III do § 3º deste artigo.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.877, de 27/9/2019)
§ 7º Os serviços para os partidos políticos não se caracterizam e não acarretam
restrições relativas às pessoas politicamente expostas, e seus serviços serão disponibilizados
pelo preço oferecido pela instituição financeira a outras pessoas jurídicas. (Parágrafo acrescido
pela Lei nº 13.877, de 27/9/2019)
§ 8º As instituições financeiras devem oferecer aos partidos políticos pacote de
serviços bancários que agreguem o conjunto dos serviços financeiros, e a mensalidade desse
pacote não poderá ser superior à soma das tarifas avulsas praticadas no mercado. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 13.877, de 27/9/2019)
Art. 40. A previsão orçamentária de recursos para o Fundo Partidário deve ser
consignada, no Anexo do Poder Judiciário, ao Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º O Tesouro Nacional depositará, mensalmente, os duodécimos no Banco do
Brasil, em conta especial à disposição do Tribunal Superior Eleitoral.
§ 2º Na mesma conta especial serão depositadas as quantias arrecadadas pela
aplicação de multas e outras penalidades pecuniárias, previstas na Legislação Eleitoral.
Art. 41. O Tribunal Superior Eleitoral, dentro de cinco dias, a contar da data do
depósito a que se refere o § 1º do artigo anterior, fará a respectiva distribuição aos órgãos
nacionais dos partidos, obedecendo aos seguintes critérios: (Expressão “obedecendo aos
seguintes critérios” declarada inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo
Tribunal Federal, pela ADIN nº 1.351-3 e ADIN nº 1.354-8, publicadas no DOU de 18/12/2006,
p. 1)
I - (Inciso declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo
Tribunal Federal, pela ADIN nº 1.351-3 e ADIN nº 1.354-8, publicadas no DOU de 18/12/2006,
p. 1)
II - (Inciso declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo
Tribunal Federal, pela ADIN nº 1.351-3 e ADIN nº 1.354-8, publicadas no DOU de 18/12/2006,
p. 1)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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