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24 parlamentares + eventuais suplentes (excepcionalmente –
não reeleitos).
Montante de aproximadamente 440 milhões destinados
a emendas parlamentares, cerca de R$ 19 milhões anuais para
cada parlamentar.
LDOs determinam: emendas só podem ser executadas com
prévia autorização de seus autores.

SEPLAG bloqueia as respectivas dotações no SIGGo,
aguardando ofícios de liberação.

Em média, um conjunto de alterações e remanejamentos por
mês ao longo do exercício.

 

Realidade antes do SISCONEP
Levantamento das emendas individuais, por meio de planilha;

Envio da relação das emendas aos parlamentares, a cada demanda;

Recebimento das solicitações de desbloqueio de dotações de emendas
parlamentares, por meio físico;

O desbloqueio das dotações orçamentárias no Sistema Integral de Gestão
Governamental (SIGGo) tinha de aguardar o documento físico chegar na
SEPLAG;

Elaboração manual de relatórios sobre a execução orçamentária das
emendas.
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Lei Orgânica do Distrito Federal
Art. 150. [...]

§ 16. Ressalvado impedimento de ordem técnica ou jurídica, é obrigatória
a execução orçamentária e financeira dos programas de trabalho
incluídos por emendas individuais dos Deputados Distritais ao projeto de
lei orçamentária anual ou aos projetos que modifiquem a lei orçamentária
anual:

I. quando destinadas a investimentos, manutenção e desenvolvimento do
ensino ou a ações e serviços públicos de saúde e infraestrutura urbana;

II. nos demais casos definidos na lei de diretrizes orçamentárias.

 

§ 17. Além da obrigatoriedade de execução prevista no § 16,
os remanejamentos das emendas individuais somente podem ocorrer
por manifestação expressa do autor que seja detentor do mandato,
ou, em não sendo, por deliberação do Plenário da Câmara Legislativa
do Distrito Federal.
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LDO 2019 – Lei no 6.216, de 17/8/2018
Art. 26. A execução orçamentária dos subtítulos inseridos na Lei
Orçamentária por emenda individual, conforme disposto no art. 150, § 16,
da Lei Orgânica do Distrito Federal, fica condicionada à comunicação
formal do autor à Casa Civil do Distrito Federal.

§ 1o Serão consideradas emendas parlamentares individuais de execução
obrigatória, conforme disposto no art. 150, § 16, da Lei Orgânica do
Distrito Federal, as programações de trabalho que contenham as
subfunções discriminadas no Anexo XIII desta lei, e se refiram a
investimentos, manutenção e desenvolvimento do ensino ou a ações e
serviços públicos de saúde e infraestrutura urbana [...].
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Instituído pelo Decreto no 38.968, de 3/4/2018, estabelece prazos
e procedimentos para a operacionalização e acompanhamento da
execução das programações orçamentárias incluídas por emendas
individuais dos deputados distritais à Lei Orçamentária Anual.

Na Câmara Legislativa foi oficializado pelo ato CEOF no 1/2018,
publicado no DCL 224, de 28/11/2018.

Art. 2o Fica o Sistema de Controle de Emendas Parlamentares
(SISCONEP) destinado ao gerenciamento da execução das emendas
parlamentares.

 

Decreto no 38.968, de 3/4/2018
Art. 1o Os prazos e procedimentos para operacionalização e
acompanhamento da execução das programações orçamentárias
incluídas por emendas individuais dos deputados distritais à Lei
Orçamentária Anual ficam regidos por este Decreto.

[...]
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Art. 3o [...]
II. as Unidades Orçamentárias Executoras deverão analisar as emendas

parlamentares, de modo a compor um banco de análises,
observando os aspectos técnico, jurídico, operacional e meta
estabelecida na Lei Orçamentária Anual (LOA), compatibilizada com
o produto a ser implementado para a Ação constante da respectiva
classificação funcional-programática, justificando até 1o de março de
cada exercício, uma das seguintes opções:
a) Viabilidade de execução;
b) Inviabilidade de execução;
c) Necessidade de ajustes e/ou complementação para viabilizar

a execução.

 

Análise de viabilidade
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Art. 7º [...]

Parágrafo único. A Secretaria Adjunta de Assuntos Legislativos da
Secretaria da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais comunicará
aos autores das emendas individuais as eventuais inconsistências
e dificuldades à execução das emendas parlamentares, informando
os eventuais impedimentos identificados a partir da análise prevista
no art. 3º.

 

Art. 4o [...]

A Secretaria Adjunta de Assuntos Legislativos da Secretaria da Casa
Civil, Relações Institucionais e Sociais poderá solicitar às Unidades
Orçamentárias Executoras a elaboração, em até 30 dias corridos,
do plano de ação para a execução da emenda, após a comunicação
formal do parlamentar, autorizando a sua execução.

[...]
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Plano de Ação
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Art. 5o Os órgãos e entidades da Administração Pública Distrital deverão
informar à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão as sugestões
de projetos que poderão compor o Caderno de Emendas para fins de
captação de recursos de emendas individuais à Lei Orçamentária do
Distrito Federal, até 31 de maio de cada exercício.

 

Caderno de emendas
São propostas tecnicamente exequíveis, em curto horizonte de tempo,
que já possuam termo de referência ou projeto básico e que estejam em
condições de iniciar o procedimento licitatório, caso sejam beneficiadas
com a alocação de emendas parlamentares.

Os Programas de Trabalhos e os Grupos de Natureza de Despesa das
propostas de projetos/ações passam pela avaliação técnica para fins de
verificação da classificação programática, em consonância com o Manual
de Planejamento e Orçamento (MPO) e Manual de Elaboração de
Emendas Parlamentares do Distrito Federal.
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Requisitos da Portaria Conjunta no 47, de 27 de julho de 2018:
Obras: projeto executivo pronto, terreno livre de ocupações
e interferências, de domínio do Distrito Federal e que possua
destinação da área compatível como objeto das obras;

Projetos: projeto exequível, passível de funcionamento de acordo com
os recursos humanos já disponíveis no órgão proponente;

Atividades: ações de natureza continuada relevantes e necessárias ao
desenvolvimento das Políticas Públicas.

 

Prazos
AGENTE AÇÃO PRAZO

SEFP Cadastrar emendas 10 de fevereiro*
Unidades Análise de viabilidade 1o de março*
Unidades Elaborar plano de ação 30 dias
SEFP Desbloqueio da emenda 2 dias

Unidades Enviar propostas para caderno de 
emendas 31 de maio

SEFP Encaminhar o caderno consolidado 1o de agosto

* As emendas inseridas no orçamento após os prazos estabelecidos no Decreto no 38.968/2018
terão 15 dias para cadastro e 20 dias para análise de viabilidade (art. 3o, §§ 1o e 2o).
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Pausa para pensar 

Link de vídeo

 

Relação entre os atores envolvidos

MÓDULOS DO SISTEMA 
COM INSTÂNCIAS 

DEFINIDAS

Suporte
(SEFP)

 



12 

 

Fluxo de trabalho simplificado

Solicita bloqueios e desbloqueios por ofícios eletrônicos;
Acompanha o preenchimento da análise de viabilidade
para remanejar emendas, se necessário;
Acompanha atualização de emendas e realização de
desbloqueios, automaticamente.

Parlamentar

Governadoria

Autoriza bloqueios e desbloqueios de emendas;
Solicita o preenchimento de planos de ação pelas unidades;
Visualiza a análises de viabilidade.

 

Administra o SISCONEP;
Atualiza o SISCONEP com novas emendas e alterações;
Bloqueia dotações, quando surgem novas emendas;
Recebe autorização da Governadoria e realiza o desbloqueio.

Preenche a análise de viabilidade das emendas em seu
orçamento;
Preenche o plano de ação, quando solicitado pela
Governadoria;
Acompanha novas emendas e desbloqueios eletronicamente.

SEFP

Unidade Executora
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Ofício Eletrônico

 

Relação das emendas por parlamentar;

Seção para solicitação eletrônica de bloqueio
ou desbloqueio das dotações decorrentes de
emendas parlamentares;

Acompanhamento, em tempo real, dos bloqueios
ou desbloqueios das dotações decorrentes de
emendas parlamentares;

Acompanhamento da execução dos projetos
financiados por dotações orçamentárias, decorrentes
de emendas parlamentares.

CÂMARA 
LEGISLATIVA   

DO DF

Módulo

Funcionalidades do SISCONEP
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CASA CIVIL

Relação das emendas parlamentares por unidade
orçamentária e por autor;

Recebimento das solicitações de bloqueio e
desbloqueio de dotações orçamentárias de emendas
parlamentares;

Campo para solicitação de elaboração de Plano de
Ação, junto às Unidades Orçamentárias Executoras,
após a comunicação formal do parlamentar,
autorizando a sua execução;

Acompanhamento da execução do Plano de Ação
informado para cada emenda.

Módulo

 

Relação das emendas parlamentares contidas em
seus respectivos orçamentos, informando a autoria
e todos os dados orçamentários;

Espaço destinado à análise de viabilidade dos
projetos propostos por meio de emenda, sob
aspectos técnico, jurídico, operacional e meta
estabelecida na Lei Orçamentária Anual;

Seção para elaboração do Plano de Ação referente
à execução das dotações orçamentárias.

UNIDADES
ORÇAMENTÁRIAS

Módulo
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Ambiente de gestão do SISCONEP;

Inclusão das emendas individuais da LOA e leis de
crédito adicional;

Acompanhamento das solicitações de bloqueio
e desbloqueio de dotações orçamentárias de
emendas parlamentares;

Produção de relatórios de execução orçamentárias
das emendas (em construção).

SEFP

Módulo

 

Principais números
2016

» 1.187 emendas individuais;

» LOA + 11 projetos de leis orçamentários enviados à CLDF;

» 639 solicitações de desbloqueio de dotações orçamentárias de emendas.

2017

» 1.093 emendas individuais;

» LOA + 14 projetos de lei de orçamentários enviados à CLDF;

» 580 solicitações de desbloqueio de dotações orçamentárias de emendas.
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2018
» 1.313 emendas individuais;
» LOA + 10 projetos de Lei orçamentários enviados à CLDF;
» 1.290 solicitações de desbloqueio de dotações orçamentárias de

emendas.
2019*

» 576 emendas individuais;
» Apenas LOA;
» 95 solicitações de desbloqueio de dotações orçamentárias de

emendas.
*PL 173 ainda se encontra em análise pelo Poder Executivo.

 

Dados
FUNÇÃO Soma de DOTAÇÃO INICIAL Soma de EMPENHADO
URBANISMO                                         163.625.492 76.014.014
EDUCAÇÃO                                          101.348.848 45.140.946
SAÚDE                                             36.432.460 8.715.808
TRANSPORTE                                        30.106.000 2.265.208
DESPORTO E LAZER                                  27.200.712 15.492.153
DIREITOS DA CIDADANIA                             20.452.108 14.786.868
SEGURANÇA PÚBLICA                                 13.140.000 1.142.257
ENERGIA                                           10.266.000 1.057.850
Total Geral 402.571.620 164.615.104

Execução 2018
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Dados
FUNÇÃO Soma de DOTAÇÃO INICIAL
URBANISMO                                         142.732.467
EDUCAÇÃO                                          95.713.844
SAÚDE                                             35.314.882
TRANSPORTE                                        32.541.941
CULTURA                                           32.449.999
DIREITOS DA CIDADANIA                             27.960.000
DESPORTO E LAZER                                  27.011.941
SEGURANÇA PÚBLICA                                 14.729.000
COMÉRCIO E SERVIÇOS                               9.300.000
Total Geral 417.754.074

LOA 2019

 

Resultados esperados
Regulamentação dos prazos e dos procedimentos da execução dos
projetos contemplados por emendas parlamentares;

Planejamento das fases do projeto e do gasto;

Monitoramento da execução;

Estruturação, gerenciamento dos dados, segurança;

Relatórios de gestão;

Informações claras e rápidas no painel de situação;
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Otimização na tomada de decisão, pela Governadoria;

Rapidez na interlocução entre o legislativo e o executivo;

Mais eficiência;

Aumento da transparência.

 

Dados do Sistema
A atualização e a modernização do SISCONEP ficou sob a responsabilidade
da SUTIC/SEFP, não incorrendo em custos adicionais aos cofres do
Governo do Distrito Federal.
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http://sisconep.df.gov.br 

http://sisconep.df.gov.br/treinamento 

www.cidadao.sisconep.df.gov.br

Para acessar o SISCONEP:

 

Módulo Cidadão
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Obrigada!

Estamos à disposição!

E-mail

emendaslegislativas@sefp.df.gov.br

Telefone

(61) 3313-8195
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http://egov.df.gov.br

 

 


