
 

DIRETRIZES PARA DESTINAÇÃO DAS  
EMENDAS PARLAMENTARES 2020 

  
  

1.  OBJETIVO 
  
O presente documento tem como objetivo estabelecer as diretrizes para a captação, análise e              
seleção de projetos a serem financiados através de emendas parlamentares individuais a serem             
apresentadas pelo Deputado Federal Gilson Marques no Ano de 2019 com execução prevista             
para o ano de 2020. Os valores totais das emendas ainda serão sinalizados no orçamento da                
União após definição da lei orçamentária anual. 

  
 2.  QUEM PODE PARTICIPAR? 
  
Poderão realizar o cadastro de propostas as organizações governamentais, tais como           
secretarias estaduais, prefeituras, secretarias municipais, agências e autarquias; e organizações          
sociais sem fins lucrativos do estado de Santa Catarina, desde que atendam aos requisitos              
definidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias para repasse de verbas do governo Federal e              
aos critérios aqui estabelecidos. 
  

 3.  INSCRIÇÕES 
  
O proponente responsável pelo projeto deve inscrevê-lo através do site          
http://gilsonmarques30.com.br/sembarganha/ até o dia 31 de agosto de 2019. A partir do            
momento da inscrição o projeto estará sujeito ao processo de triagem, análise e seleção. Por               
esta razão, o preenchimento do formulário no site indicado deve ser realizado com o maior               
detalhamento possível para que haja subsídios para uma seleção criteriosa e bem            
fundamentada. Além do questionário apresentado, o proponente poderá anexar arquivos com           
informações pormenorizadas e imagens do projeto e sobre a instituição.  
  
A comunicação acerca do processo de seleção e dos resultados será realizada por e-mail para               
o contato informado no momento do cadastro do projeto. Verifique com frequência a caixa de               
entrada e de spam. Desde o momento da inscrição do projeto, a equipe do deputado               
Gilson Marques poderá, a qualquer tempo, solicitar por e-mail esclarecimentos adicionais           
ou documentos necessários para a avaliação. O proponente terá até 5 dias úteis para              
entregar a documentação ou prestar os esclarecimentos requeridos, sob pena de           
desclassificação. 
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4.  CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
  
O processo de seleção se dará de forma técnica, transparente, sem interferência política e              
dando a todos os possíveis beneficiários a mesma oportunidade de participação. Também            
poderão fazer parte deste processo decisório a avaliação de especialistas das áreas e até              
mesmo visita in loco, quando necessário. 

  
As propostas apresentadas devem atender aos princípios da legalidade, impessoalidade e           
economicidade, além de observarem a eficiência da estrutura em questão. Nos casos em que              
houver aumento de estrutura, será necessário apresentar comprovação de previsão          
orçamentária para execução de eventual aumento de despesa posterior à execução do projeto. 

  
Para obras, os recursos solicitados deverão ser capazes de efetivar a execução integral da obra               
ou de parcela que seja operacional após a sua conclusão, ou seja, que tenha capacidade de                
operar, ainda que não seja o projeto completo. 

  
Serão elegíveis propostas que promovam melhoria em uma ou mais das cinco áreas temáticas              
abaixo. 

  
I.          Educação básica 
II.         Geração de emprego e renda / estímulo ao empreendedorismo 
III.        Saneamento básico 
IV.         Saúde 
V.          Segurança pública 

  
 4.1.  QUESITOS DE AVALIAÇÃO 
  
Além da observância das exigências legais e estarem circunscritos às áreas temáticas acima             
estabelecidas, os projetos serão avaliados conforme os seguintes quesitos: 
  

a) Impacto social: os projetos deverão ter objetivo claro e fundamentação dos impactos             
sociais esperados; 

b) Eficiência: serão mais bem avaliados os projetos que promoverem eficiência ou ainda a              
redução da estrutura estatal; 

c) Transparência, saúde e sustentabilidade financeira: órgãos públicos e entidades devem           
comprovar sua saúde financeira, bem como capacidade de continuidade e manutenção           
dos resultados esperados após alocação dos recursos e conclusão do projeto; e 

d) Governança e melhores práticas: agentes públicos e organizações sociais sem fins            
lucrativos que comprovarem elevado grau de governança e adesão a programas de            
melhores práticas serão mais bem avaliados. 
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Para fins de seleção de projetos, também serão avaliados o histórico e a previsão recebimentos               
de recursos por área geográfica e ente solicitante, com o intuito de priorizar localidades menos               
beneficiadas por emendas ou outras modalidade de transferências de verbas federais. 
 
A anterioridade será um critério de desempate. Projetos recebidos por nosso Gabinete antes             
mesmo da publicação dessas diretrizes deverão ser cadastrados em nosso site, porém a data              
de apresentação considerada será a de solicitação física ou por e-mail constante de nossos              
registros internos. 

5.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

  
A inscrição do projeto não vincula a concessão das emendas parlamentares solicitadas. Todos             
os projetos recebidos através do formulário serão avaliados pelos critérios objetivos acima            
definidos. Os avaliadores reservam-se o direito de solicitar outros documentos, informações           
adicionais e a realizar avaliações in loco sempre que julgarem necessário. 
  
O volume financeiro global disponível para emendas parlamentares individuais será de           
aproximadamente R$ 15 milhões. Assim, os projetos submetidos deverão demandar apenas           
uma fração desse total. Destaca-se ainda que metade desses recursos devem ser alocados,             
obrigatoriamente, na área da Saúde conforme definido na Constituição Federal (§ 9º, Art. 166.              
CF).  

  
Os projetos aprovados serão informados via e-mail, portanto, ressaltamos novamente a           
importância de acompanhamento constante dos canais de comunicação informados no          
formulário de inscrição. Destacamos, também, que a aprovação do projeto não garante a             
disponibilização final dos recursos, pois disto ainda depende que o projeto e o proponente              
estejam legalmente aptos para o recebimento dos recursos e de que apresentem a             
documentação e projeto em tempo hábil. 
  
As proponentes cujos projetos forem contemplados com as emendas parlamentares deverão           
assinar um Termo de Compromisso obrigando-se a executar integralmente a proposta e a             
disponibilizar informações a respeito do andamento e dos resultados do projeto conforme            
periodicidade estabelecida no referido termo ou a qualquer tempo em que forem solicitadas. É              
desejável que implementem regras e práticas de compliance em suas organizações, bem como             
estejam cientes de que estarão sujeitas ao acompanhamento da execução do projeto pelo             
Parlamentar, sua Equipe ou terceiro indicado pelo Parlamentar. 
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A aprovação ou comunicação de aprovação do projeto por parte do Parlamentar ou sua Equipe               
não assegura a efetiva liberação de recursos, que estará sujeita aos trâmites dos processo              
administrativo e legislativo. Os projetos estarão subordinados, também, a efeitos de possíveis            
contingenciamentos orçamentários que poderão demandar a revisão de valores a serem           
liberados ou até mesmo a exclusão da emenda parlamentar da Lei de Diretrizes Orçamentárias e               
da Lei Orçamentária Anual. 
 
Os casos omissos deste documento serão tratados pela equipe de assessoria do gabinete             
parlamentar que se reserva o direito de realizar quaisquer alterações necessárias nestas            
diretrizes, que serão prontamente comunicadas por seus meios institucionais. Cabe ao Gabinete            
do deputado Gilson Marques a decisão final sobre a destinação das emendas, sem que o mero                
cadastramento do projeto ou comunicação entre seus proponentes e os representantes do            
parlamentar configure vínculo de natureza contratual. 
 
 
 
 

Gilson Marques 

Deputado Federal 
NOVO-SC 
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