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RESUMO 

 

Objetiva o presente trabalho promover uma análise no sistema de apresentação de emendas 

parlamentares aos projetos de leis orçamentárias de 2010, 2011 e 2012, no âmbito do Distrito 

Federal, sob o prisma das questões técnicas e das relações políticas entre os Poderes 

Legislativo e Executivo. O período selecionado compreende eventos importantes ocorridos na 

Capital Federal. Trata-se de espaço temporal onde houve pelo menos três situações que 

repercutiram de forma direta na administração e planejamento orçamentário da Capital: o 

advento das investigações e deflagração do escândalo Caixa de Pandora; as eleições gerais, 

seguidas da vitória dos partidos de oposição e, a efetivação do primeiro ano de governo sob 

nova administração, período pós-crise. No primeiro instante o trabalho dispõe sobre: 1) 

normas que regem o sistema de planejamento orçamentário do Distrito Federal; 2) a 

formatação do orçamento distrital; 3) a transferência de recursos do Fundo Constitucional 

para segurança, saúde e educação da Capital. As relações políticas e orçamentárias ocorridas 

entre os Poderes Executivo e Legislativo são relevantemente consideradas no escopo do 

trabalho. Na mesma linha analítica, o estudo joga luz sobre as prerrogativas parlamentares de 

apresentar emendas ao orçamento. Nessa etapa as inserções dos deputados são estudadas sob 

a óptica da quantidade, da qualidade, da destinação e, também, sob os aspectos políticos que 

envolvem a matéria, compreendendo desta forma as fases de elaboração e apresentação, 

finalizando com a execução ou não execução das referidas emendas por parte do Poder 

Executivo. Em arremate o material dispõe sobre as anomalias e consequências havidas no 

ciclo de emendas ao orçamento distrital ressaltando o modelo utilizado. 

 

Palavras-Chave: Emendas Parlamentares, Orçamento Anual, Orçamento Distrital, Deputados 

Distritais, Poder Legislativo, Poder Executivo, Câmara Legislativa do Distrito Federal. 
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INTRODUÇÃO 

 O sistema governamental do Brasil é estruturado sobre uma plataforma de divisão de 

poderes, cada um com suas funções específicas e bem definidas. O formato republicano 

adotado no País é subdivido em três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário, funcionado 

de forma harmônica e independente. Cada arena de Poder tem seu papel delineado: “o 

Executivo, eleito periodicamente, dirige e administra o Governo e, ainda, preside o Estado. O 

Legislativo, escolhido também por pleitos periódicos, elabora as leis com sanção do 

Executivo e anuência do Judiciário, cujos membros, exercendo suas funções em caráter 

vitalício, aplicam as leis, decidem os conflitos suscitados pelos cidadãos entre si e pelos 

cidadãos contra o Estado. Essa divisão de funções é um dos fundamentos permanentes do 

Estado de Direito Democrático em todas as democracias contemporâneas.” (NOGUEIRA, 

2011, p. 26). 

 A Lei Maior do País elenca as funções e atribuições da cada Poder. Dentre o 

arcabouço de atividades desenvolvidas pelo estado, é possível destacar uma função como 

sendo uma das mais importantes. Trata-se da função de planejar. As literaturas exaram 

diversos conceitos sobre o termo planejar. Entretanto, todos acabam por convergir para uma 

só idéia, qual seja: planejar é uma seqüência de atos e ações com o fito de obter uma situação 

futura, diferente da situação presente. Na esfera pública governamental, também é possível 

encontrar muitas definições sobre planejamento. De acordo com Sanches (2004, p. 259) 

Planejamento Governamental significa: 

 

 “conjunto de ações integradas, situadas no tempo e no espaço, de caráter 

pragmático (devem ser objetivas, realistas e factíveis), orientadas para a 

ampliação do nível de conhecimento sobre a realidade presente, para a 

solução de problemas (apontados por diagnósticos ou antecipados por 

avaliações prospectivas) e para a implementação de mudanças na realidade 

por meio de emprego racional e produtivo dos recursos. Em outras palavras, 

processo articulado de definição de objetivos e de equacionamento dos 

meios para atingi-los” 

 

 

 A matéria planejamento público está intimamente ligada ao gerenciamento do estado e 

à execução do orçamento público. Nesse sentido, o planejamento deve ser entendido como um 

processo técnico e político. Na verdade, não se trata de uma ação isolada. O processo de 

planejamento na esfera pública passa necessariamente por três pontos: Plano Plurianual 

(PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e das Leis Orçamentárias (LOA). Na 
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Constituição de 1988, o legislador esboçou a preocupação com o instituto do planejamento, 

para tanto fez constar o art. 174, caput: 

 

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o 

Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e 

planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo 

para o setor privado. (grifei). 

 

A Carta Cidadã, tomando as constituições passadas como parâmetro, inovou quando 

integrou o planejamento com a aplicação dos recursos orçamentários. Com a nova 

constituição, os recursos orçamentários passaram a ser vinculados diretamente a ferramentas 

de gestão. Para validar essa metodologia os constituintes incluíram na Lei Principal os artigos 

165, 166, 167, 168 e 169, versando sobre: PPA, LDO e LOA. 

Retomando a pauta das atribuições de cada Poder, também ficaram previstas na 

Constituição Federal (CF) diversas ações acessórias, que por sua vez, não podem ser 

consideradas menos importantes que o processo originário. A possibilidade de apresentação 

de emendas aos projetos de leis orçamentárias é uma ação paralela que fomenta o processo 

democrático, ao mesmo tempo em que reforça a idéia de integração entre os poderes, 

condição bastante salutar para a execução das ações previamente planejadas. 

 Não existe consenso entre autores e estudiosos do tema planejamento e orçamento 

público quando o assunto é emendas parlamentares aos PLOA’s. Não são raros os militantes 

da área orçamentária que não concordam com a possibilidade de o Poder Legislativo 

promover alterações na peça orçamentária, destacando que a função de planejar o orçamento é 

do Poder Executivo, ficando as Casas de Leis, única e exclusivamente com a função de 

aprovação. Contudo, entendem outros autores que “a prerrogativa de apresentar emendas é 

uma oportunidade dada ao parlamentar para participar da alocação de recursos orçamentários, 

expressando suas prioridades quanto às políticas públicas” (FIGUEIREDO & LIMONGI, 

2008, p.101). 

A pauta orçamento público e suas emendas deve sempre ser observada com a máxima 

cautela, tendo em vista o alcance e as conseqüências que ela pode gerar para um Governo, 

podendo ser positivas ou negativas.  

Em todos os níveis de governo, Federal, Estadual e também no municipal, esse último 

em escala um pouco mais destacada, é prerrogativa dos representantes do povo, 

legitimamente eleitos, apresentar os anseios dos representados, inclusive alocando recursos 
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públicos. O destaque das esferas municipais pode ser atribuído as experiências colhidas junto 

ao modelo de orçamento participativo.  

A possibilidade de apresentar emendas significa uma integração entre os poderes e 

demonstra uma articulação política entre as esferas. Entretanto, quando ela é utilizada sem 

critérios e pautada em interesses que fogem aos princípios legais, não condizendo com o 

pensamento coletivo, podem se tornar instrumentos de forte desarmonia entre os Entes, 

gerando consequências para a sociedade.  

Diante de inúmeras variáveis que o sistema de apresentação de emendas ao orçamento 

público oferece, os agentes públicos, valendo-se de suas prerrogativas, acabam por utilizá-las, 

em conformidade com as suas conveniências e necessidades. São exemplos dessas facetas: 

formação de base de apoio em prol da governabilidade, aprovação matérias de interesse do 

Poder Executivo junto ao Legislativo; barganhas eleitorais e políticas; disponibilização de 

recursos a redutos eleitorais, discriminação a parlamentares não pertencentes à base de apoio, 

dentre outros.  

Outro fator de considerável expressão e que fomenta o modelo de apresentação de 

emendas utilizado no País é o Presidencialismo de Coalizão
1
. Com a separação de poderes e 

consequentemente a definição de atribuições, o Poder Executivo, responsável por administrar 

e gerenciar as ações do estado, não é contemplado de total autonomia. Determinadas funções 

do parlamento refletem no Executivo como freios e contrapesos. Na tentativa de balancear 

estes reflexos ou minimizar os efeitos fiscalizadores realizados pelas Casas de Leis, o 

Executivo tende a formar uma base de coalizão junto ao parlamento. Neste contexto, são 

formadas as bases de sustentação que apresentam suas condições para o devido apoio. No 

sistema orçamentário são facilmente notados os efeitos do modelo presidencialista de coalizão 

vivido no País. As emendas apresentadas ao orçamento, em grande maioria dos casos, acabam 

por se tornar moeda de negociação. Muito embora não haja previsão legal que obrigue o 

Poder Executivo de efetivar as emendas parlamentares, ele o faz mediante o fechamento e o 

devido cumprimento de pseudo-s acordos relacionados a aprovação de matérias do governo 

junto ao Parlamento. Cabe ressaltar que a possibilidade de não executar as emendas 

parlamentares de orçamento encontra esteio no fato de a lei orçamentária ser tão somente uma 

peça autorizativa e não impositiva.   

                                                           
1
 Presidencialismo de Coalizão: é o modelo institucional peculiar dos países da América Latina no qual o 

presidente constrói base de apoio concedendo postos ministeriais a membros dos partidos com representação no 

parlamento, e esses, em troca, fornecem os votos necessários para aprovar sua agenda no Legislativo. 

Disponível em: http://www.politicaparapoliticos.com.br/glossario.php?id_glossario=110.  Acesso em: 08 dez. 

2012. 
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Dentro do contexto de coalizão o multipartidarismo existente no País, acaba por 

fomentar o modelo ora discutido. A busca pelo poder e acomodação dentro do governo, fazem 

com que as diversas legendas existentes no parlamento cedam as condições apresentadas pelo 

Poder Executivo, descortinando as características do Presidencialismo de Coalizão. Embora 

esse modelo venha sendo utilizado no País há alguns anos, somente a partir da década de 90 

ele passou a ter maior atenção da mídia e a fazer parte de trabalhos acadêmicos. No trabalho 

intitulado O Sistema de Governo no Brasil, os autores Lúcia Avelar e Antônio Cintra, fazendo 

referência a Fernando Limongi, exaram algumas importantes observações, tais como:  

 

 “[...] os presidentes formam coalizões para governar, sendo a lógica de 

formação de governos, no presidencialismo e no parlamentarismo, no fundo, 

a mesma. [...] não se pode encarar os dois poderes como se fossem duas 

entidades, programadas para se oporem uma a outra. Os legisladores 

pertencem a partidos e têm interesses conflitantes. Os governistas se 

beneficiam do sucesso do Executivo, os outros querem seu fracasso. [...] 

Mesmo com todos os poderes que a Constituição lhe confere, para 

predominar no processo legislativo, e ser bem sucedido, o chefe do 

executivo precisa de apoio da maioria” (AVELAR, CINTRA, 2007, p 70). 

 

Mesmo sendo um instrumento que muitas vezes tem seu papel desviado dos princípios 

originários, as emendas parlamentares, em muitos exemplos, quando utilizadas de forma 

planejada, atendendo realmente os interesses da coletividade, é sem dúvida alguma uma 

importante ferramenta e uma conquista inconteste para o regime democrático de governar.  

 O planejamento, a administração e a execução dos recursos públicos devem perfazer 

uma missão conjunta entre os poderes, cada um exercendo sua função de forma responsável e 

correta.  

 Nos tópicos seguintes, tomaremos como estudo de caso, a situação vivida pela unidade 

federativa Distrito Federal, observando o modelo de gestão orçamentária, o sistema de 

emendas ao orçamento e as relações político administrativas entre o poder Executivo e o 

Legislativo no governo local.  

 

1 RELAÇÕES POLÍTICAS E ORÇAMENTÁRIAS NO DF 

 A capital de todos os brasileiros, Brasília, após 53 anos de instalada segue firme na 

consolidação do seu estado democrático de direito. Apesar de jovem, a cidade já ostenta em 

seu histórico uma intensa movimentação política, uma trajetória de luta e uma expressiva 

marca na conquista de sua autonomia no cenário político brasileiro.  
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 Durante as primeiras duas décadas e meia, a capital não dispunha de autonomia 

política, sua única função era albergar em seus modernos palácios e nas suas verdes e 

organizadas avenidas representações políticas de outros estados e de outras nações. Contudo, 

no ano de 1986, Brasília pôde pela primeira vez eleger seus parlamentares. Foi possibilitado 

aos habitantes da Capital escolher, por meio do voto, seus representantes no Congresso 

Nacional, os primeiros senadores e os primeiros deputados federais, porém, a relação de 

dependência com o governo central do País ainda era uma realidade que urgia em mudança. 

 O ano de 1990 foi um divisor de águas para a população de Brasília, nesse exercício 

foi realizada a primeira eleição para governador e deputados distritais. Na sequência, em 1991 

foi instalada a primeira legislatura da Câmara Legislativa do Distrito Federal e efetivada a 

posse dos primeiros vinte e quatro deputados distritais. 

 O Poder Legislativo por sua natureza originária é o mais democrático de todos, 

simultaneamente exerce as funções de legislador, fiscalizador e representante do povo. Com a 

implantação da CLDF a capital federal passou a contar definitivamente com essa 

representação.  

 Com o funcionamento da Câmara Distrital, a capital da República, agora com sua 

plena autonomia política, viu os interesses dos seus moradores serem discutidos e 

encaminhados no mais tradicional fórum do sistema democrático, o Plenário de um 

parlamento. As funções dos parlamentares começaram a ser exteriorizadas e, por conseguinte, 

percebidas pela população local. 

 Dentre as inúmeras atividades que derivam das funções do parlamento, neste caso a 

Câmara Distrital do DF, o trabalho em tela irá destacar o planejamento, a elaboração e a 

execução das emendas parlamentares incluídas na programação aprovada pelas leis 

orçamentárias do Distrito Federal nos últimos três exercícios, período em que a cidade de 

Brasília passou por uma das mais graves crises já vividas por uma entidade da federação, 

culminando com fortes reflexos no sistema político e administrativo da cidade. 

 No trabalho ora apresentado encontram-se abordados os aspectos que envolvem o rito 

processual, os inúmeros ditames que regem a matéria, os possíveis motivos da efetivação ou 

não das proposições – emendas -, a definição das prioridades, participação da população no 

processo de elaboração, o percentual de emendas executadas pelo Poder Executivo, 

identificação os setores da sociedade mais beneficiados pelos recursos decorrentes do 

emendamento. Integra o trabalho, tópico com diagnóstico, em período delimitado, de todo o 

ciclo das emendas parlamentares de orçamento no âmbito do Distrito Federal analisando a 

elaboração, execução e os possíveis resultados alcançados ou não com as mesmas. São 
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exploradas ainda as barreiras técnicas e políticas que os deputados distritais encontram para 

promover a execução ou não execução de seus pleitos traduzidos em emendas ao orçamento. 

 Diante da já citada e recente autonomia política conquistada por Brasília, das inúmeras 

”turbulências” havidas nos últimos períodos e também da visível alternância de Poder, ora em 

partidos com tendências mais de esquerda, ora em partidos com tendências mais de direita, 

fato ratificado a cada quatro anos por meio do sufrágio universal, foi realizada uma imparcial 

análise de como está sendo utilizada a importante prerrogativa parlamentar de fazer emendas, 

de que forma foi e está sendo movimentada considerável parte do orçamento distrital e, ainda, 

se essa movimentação tem consonância com os pleitos apresentados pelos representados ou se 

em algum momento reflete nas decisões eleitorais e políticas da Capital.  

 Além dos aspectos políticos, o trabalho observa questões de relevância técnica, vez 

que a peça orçamentária (LOA) não é um instrumento isolado no contexto da administração 

pública. Ela mesma compõe com outros documentos – Plano Plurianual (PPA) e Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) - um macro sistema de planejamento.  

 Para efeito de análise, esse trabalho considerou tão somente as emendas orçamentárias 

apresentadas no orçamento durante a elaboração das leis orçamentárias. Não foram 

considerados os créditos adicionais. Cabe destacar que as movimentações orçamentárias feitas 

por meio de créditos adicionais, não possibilitam aos parlamentares acrescer valores aos 

montantes globais previstos para o conjunto das emendas, os quais são pré-determinados na 

confecção da LOA. Os créditos adicionais tratam apenas de realocação de recursos existentes. 

Não impactando no total aprovado na lei orçamentária. É de se relevar que esse modelo 

aplicado ao Distrito Federal difere sensivelmente da sistemática utilizada na União. Em 

âmbito federal é possibilitado aos parlamentares o acréscimo do quantitativo e dos valores das 

emendas no decorrer do exercício. Em geral, a principal fonte de financiamento utilizada para 

estas operações são os superávits financeiros. 

 O Fundo Constitucional do Distrito Federal, Lei n.º 10.633, de 27 de dezembro de 

2002, norma que atende o disposto no inciso XIV do art. 21 da Constituição Federal, também, 

é tratado em tópico específico do trabalho. Por se tratar de montante expressivo de recursos 

públicos destinados ao DF, são suscitadas inúmeras questões a respeito da legitimidade da 

Capital para receber os valores oriundos da União. Questões técnicas também surgem em 

relação ao Fundo Constitucional, tais como: a possibilidade de apresentação de emendas ao 

Fundo Constitucional por parlamentares da Câmara Legislativa e, ainda, se o Fundo 

Constitucional deve compor o orçamento do DF e de que forma seria administrado. Com 

relação ao processo de fiscalização e acompanhamento das ações integrantes do Fundo 
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Constitucional, a Corte de Contas da União, por meio do acórdão n.º 739/2004, assim se 

pronunciou:  

 

“[...] informar à Câmara dos Deputados, em atenção à solicitação de 

informação, que, por força do disposto nos arts. 21, inciso XIV, 70, 

parágrafo único, e 71, inciso II, da Constituição Federal, c/c os arts. 1º, 

inciso I, e 5º, inciso I, da Lei nº 8.443/92, os recursos federais destinados à 

organização e à manutenção da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo 

de Bombeiros Militar do Distrito Federal estão sujeitos às ações de controle 

e fiscalização do Tribunal de Contas da União, as quais, com a instituição do 

Fundo Constitucional do Distrito Federal, passarão a ser efetuadas, inclusive, 

por meio de processo ordinário de contas.”(TCU, acórdão n.º 739/2004). 

 

 As cifras presentes ao orçamento do DF e os números que envolvem o objeto em 

estudo, emendas parlamentares, quando comparados em nível de montantes, podem parecer 

pouco significativos. Contudo, nos aspectos políticos demonstram relevância. Citamos como 

exemplo: para o exercício de 2012 o governo local previu na LOA um montante de recursos 

de aproximadamente R$ 24 bilhões. Com relação às emendas parlamentares as mesmas 

somaram no mesmo exercício os valores de R$ 300 milhões, sendo que cada deputado 

distrital apresentou um número máximo de 40 (quarenta) indicações que, juntas, chegaram em 

média a R$ 10 milhões por deputado
2
. Complementa o orçamento do DF nas áreas de 

segurança, saúde e educação, valores na ordem de R$ 9,6 bilhões derivados do Fundo 

Constitucional. Frente a essas consideráveis cifras, fica fomentada a curiosidade científica ao 

tempo em que é efusivamente motivada a exploração do tema. 

 

2 PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO DF 

 Orçamento público, em um conceito bastante breve, pode ser considerado como a lei 

que fixa as despesas e estima as receitas. As administrações contemporâneas incluem o 

orçamento como importante peça do conjunto planejamento. Podemos melhor entender 

orçamento como uma programação de custeios, investimentos, inversões, transferências de 

recursos e transferência de receitas. Toda essa prática é iniciada com a proposta do Executivo 

e devidamente apreciada pelo Poder Legislativo.  

 Os institutos econômicos, a mídia e demais setores interessados pelo tema consideram 

o orçamento a peça mais importante da administração pública. Levando em consideração que 

é no orçamento que se pode visualizar os programas e projetos do governo, pode-se, também, 

                                                           
2
 BRASÍLIA. Lei Orçamentária Anual de 2011. Lei nº 4.744 de 29 de dezembro de 2011. 
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avaliar a atuação estatal, fazer o acompanhamento qualitativo e quantitativo da gestão dos 

recursos, fica justificada a citada importância da peça orçamentária. 

 De forma muito bem lançada e feliz, Deodato (1949, p 214) destaca que: 

 

 “o orçamento é, em sua mais exata expressão, o quadro orgânico da 

economia pública. É o espelho da vida do Estado e, pela cifras, conhecem-se 

os detalhes se seu progresso, de sua civilização. Cada geração de homens 

públicos deixa impressa nos orçamentos estatais, a marca de suas tendências, 

o selo de seus credos políticos, o estigma de sua ideologia. É fotografia do 

próprio Estado e o mais eficiente cartaz de sua propaganda. Tal seja ele, será 

uma alavanca de prosperidade ou uma arma para apressar a decadência do 

Estado”. 

 

 Em síntese, a lei orçamentária é um documento dinâmico de previsões de receitas e 

autorização de despesas e de vários reflexos na sociedade. 

 A modulação do orçamento no Brasil consta da Constituição Federal, especialmente 

na Seção II – Dos Orçamentos, do Capítulo II – Das Finanças Públicas, do Título VI – Da 

Tributação e do Orçamento da Carta de 1988, além de legislações infraconstitucionais, tais 

como a Lei Complementar nº 101, de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a Lei nº 

4.320, de 1964, que estabelece normas gerais de Finanças Públicas. (MOGNATTI, 2008, 

p.18). Podemos aqui também considerar, especificamente para o DF, o Decreto 32.598 de 15 

de dezembro de 2010 e suas alterações.  

 No Distrito Federal a dinâmica do ciclo orçamentário é semelhante a ocorrida em nível 

Federal. A Lei Orgânica do DF recepcionou a CF, e reproduziu de forma bastante 

assemelhada diversos tópicos. Os artigos 147 a 157 da LODF reproduzem os dispositivos 

constitucionais e delimitam a sistemática para o planejamento orçamentário. É nesse capítulo 

da Lei Orgânica em que, também, são previstas as formas de participação do Poder 

Legislativo na formatação do orçamento Distrital.  

 Em rito similar ao da União, o Poder Executivo do DF tem como prerrogativa 

encaminhar a proposta orçamentária à Câmara Legislativa, que por sua vez, analisa, promove 

possíveis alterações, apresenta emendas, remetendo de volta à sanção do Governador até o dia 

15 de dezembro. Caso o prazo de 15 de dezembro deixe de ser observado pela CLDF, a 

finalização do ano legislativo ficará comprometida, não podendo a Câmara encerrar suas 

atividades anuais.
3
 No âmbito do Congresso Nacional, o encerramento da sessão legislativa 

                                                           
3
Lei Orgânica do Distrito Federal: 

 Art. 65. A Câmara Legislativa reunir-se-á, anualmente, em sua sede, de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de 

agosto a 15 de dezembro.  

§ 1º ... 
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fica condicionado a aprovação da lei de diretrizes orçamentárias (LDO) não havendo essa 

mesma exigência para a lei orçamentária. 

 

Instrumentos de Planejamento 

 

Tanto a Constituição Federal como a Lei Orgânica Distrital, guardadas as proporções 

de alcance de cada norma, estabelecem como instrumentos de planejamento e orçamento os 

seguintes itens:  

 Plano Plurianual (PPA): estabelecido por lei, tem a finalidade de 

estabelecer as metas da administração pública tanto para as despesas de 

capital como as despesas que delas decorrerem. Estabelece ainda as 

metas relativas aos programas de caráter continuado. O PPA deverá tem 

vigência quadrienal. É mister destacar que o espaço temporal de 

apresentação e vigência do PPA, acaba por incluir o primeiro ano da 

administração subseqüente.  Agindo como principal ferramenta 

normatizadora do planejamento governamental o PPA estabelece, de 

forma macro, as agendas, os programas e as metas que a administração 

pública pretende atingir no espaço de quatro anos. A LODF estabelece 

que o PPA será elaborado com vistas ao desenvolvimento econômico e 

social do Distrito Federal, podendo ser revisto ou modificado quando 

necessário, mediante lei específica. Cabe ressaltar aqui que é legitimo 

aos deputados distritais apresentarem emendas aos projetos que versam 

sobre o PPA, entretanto, desconsideramos as mesmas por não serem 

objeto deste estudo. A norma que aprova o Plano no DF deve 

estabelecer, por região administrativa, as diretrizes e os objetivos, 

quantificando os mesmos quanto aos seus aspectos físicos e financeiros. 

 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): igualmente ocorrido com o 

instrumento do PPA, a norma que estabelece as diretrizes também é 

estabelecida por lei específica, sendo possível aos parlamentares a 

apresentação de emendas, as quais não estão sendo consideradas no 

presente estudo. Nos termos do § 3º do art. 149 da LODF consta que a 

lei de diretrizes orçamentárias deverá ser obrigatoriamente compatível 

                                                                                                                                                                                     
§ 2º A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, 

nem encerrada sem a aprovação do projeto de lei do orçamento. 
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com o plano plurianual, compreenderá as metas e prioridades da 

administração pública do DF, incluídas as despesas de capital para o 

exercício financeiro subsequente; orientará a elaboração da lei 

orçamentária anual; disporá sobre as alterações da legislação tributária; 

estabelecerá a política tarifária das entidades da administração indireta e 

a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento; 

bem como definirá a política de pessoal a curto prazo da administração 

direta e indireta do Governo. 

 Lei Orçamentária Anual (LOA): o terceiro e não menos importante 

instrumento de planejamento previsto pela lei orgânica distrital deverá 

detalhar em seu escopo os programas e ações a serem realizadas no 

exercício financeiro com a exposição dos respectivos valores. Deverá 

manter compatibilidade com a LDO e com o PPA. Por fim, a LOA 

deverá ser composta pelos orçamentos Fiscais, de Investimento e da 

Seguridade
4
. 

 

3 LEIS ORÇAMENTÁRIAS DO DF 

 

 Considerando que a Câmara Legislativa do DF somente veio a existir depois de 

passados trinta anos da inauguração da nova Capital, podemos considerar que a Casa de Leis, 

ao longo dos anos, desenvolveu volumoso trabalho de apreciação e votação de matérias. 

Durante esse período tramitaram aproximadamente 30 mil proposições. Dentro desse universo 

de proposições estão presentes pelo menos cinco planos plurianuais, vinte e três leis de 

diretrizes orçamentárias e vinte e duas leis orçamentárias, conforme registra o Sistema 

Legislativo (LEGIS), ferramenta operacional da intranet CLDF.    

 As leis orçamentárias estão inseridas no chamado ciclo orçamentário, alguns autores 

identificam esse ciclo como processo orçamentário (SANCHES, 2004, p. 279). O ciclo em 

questão corresponde ao espaço de tempo em que são processadas as atividades típicas do 

orçamento público, considerando o período da concepção, estendendo-se até a apreciação 

derradeira.  

                                                           
4
 Orçamento fiscal: referente aos Poderes Distritais, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e 

indireta, incluindo as fundações instituídas e mantidas pelo GDF. Orçamento de investimento: orçamento 
previsto nas empresas em que o GDF, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a 

voto. Orçamento da seguridade: valores previstos para todas as unidades e órgãos a elas vinculados, da 

administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações mantidos pelo poder público. 
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 O nome técnico dado ao processo de utilização de recursos público é Execução 

Orçamentária. Na verdade o ato de executar o orçamento nada mais é do que o emprego dos 

recursos/orçamentos no cumprimento das metas previamente estabelecidas nos instrumentos 

de planejamento. Numa visão sistêmica, em que o orçamento prevê as receitas e fixa as 

despesas, a execução orçamentária envolve a correta arrecadação das receitas previstas para 

aplicação (utilização) nas devidas programações fixadas na LOA. 

 Os recursos que chegam até as unidades gestoras
5
 para serem efetivamente 

executados, antes de estarem disponíveis, percorrem um longo caminho. Os numerários são 

transformados em funcionais programáticas com vistas a atender o planejamento do governo. 

É por meio das leis orçamentárias que os recursos públicos são conduzidos ao estágio de 

orçamento disponível. 

 Com base no planejamento estabelecido pelo PPA e LDO, cabe ao Poder Executivo a 

prerrogativa indelegável de elaborar o orçamento estadual. No âmbito local o GDF elabora a 

proposta de lei e a remete ao Legislativo com prazo máximo de até três meses e meio antes do 

encerramento do exercício financeiro em curso.  

 O Distrito Federal é uma unidade da federação com características bem particulares. A 

capital da República, segundo dados constantes do último censo do IBGE – censo 2010 -, 

conta com uma população de aproximadamente 2.570.000 (dois milhões, quinhentos e setenta 

mil) habitantes, distribuídos em 33 Regiões Administrativas. Na esfera administrativa 

constam registrados no Sistema de Gestão Governamental (SIGGO) 216 unidades gestoras. 

Outra situação que merece relevo no Distrito Federal é a existência da Região Integrada do 

Entorno, a chamada RIDE
6
. Com uma densidade populacional que supera a do DF em mais de 

cinqüenta por cento, a região do entorno exerce uma enorme pressão e gera bastante demanda 

sobre os serviços públicos do DF. Todas essas características repercutem na elaboração e nas 

características do orçamento distrital. 

 Para se ter uma breve noção de como é formatado o orçamento do DF, tomemos como 

exemplo o rito seguido pela lei orçamentária vigente, ou seja, exercício 2012, a saber: 

 A Secretaria de Estado de Orçamento e Gestão, órgão central de planejamento, tendo 

como base os dados de arrecadação da receita, oriundos da Pasta de Fazenda, desenvolveu 

                                                           
5
 Unidade Gestora: Unidade Orçamentária ou administrativa da administração [...] que realiza atos de gestão de 

recursos orçamentários e financeiros, alocados na lei orçamentária e/ou créditos adicional ou deferidos por meio 

da descentralização de créditos, bem como, em certas situações, atos de gestão patrimonial. (SANCHES, 2004, 

p. 368). 
6
 BRASIL. Lei Complementar nº 94, de 19 de fevereiro de 1998: Autoriza o Poder Executivo a criar a Região 

Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE e institui o Programa Especial de 

Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal, e dá outras providências. 
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durante os meses de junho a setembro do ano anterior as atividades de confecção da proposta 

orçamentária a qual foi encaminhada ao Legislativo. Balizada nos três exercícios antecedentes, 

foram definidos os chamados “tetos orçamentários”, limites indicados a cada unidade gestora 

para elaboração de proposta individualizada. Os valores correspondentes aos tetos são definidos 

em conformidade com o comportamento pregresso da unidade, podendo aumentar ou diminuir, 

dependo da utilização e gestão dos orçamentos. Essa dinâmica adotada pelo Planejamento 

Distrital, embora não inviabilize o processo, demonstra características muito semelhantes a 

sistema de orçamento incremental, distanciando-se dos aspectos do modelo utilizado, orçamento 

programa, onde as dotações são inicialmente alocadas nos programas. Em regra, seguindo o 

crescimento da receita, os valores correspondentes a cada unidade tendem a aumentar. Finalizada 

as definições dos tetos, por meio do SIGGO, sob a coordenação da Secretaria de Estado 

Planejamento e Gestão, os demais órgãos do GDF confeccionaram suas propostas, e as remetem 

ao órgão central. De posse de todos os pleitos, a Pasta de Gestão compila as matérias e as 

formata dentro dos requisitos estabelecidos pelas normas orçamentárias e de planejamento, em 

especial o PPA e a LDO. No já citado prazo estabelecido pela Lei Orgânica, 15 de setembro, é 

encaminhada à CLDF, mensagem assinada pelo Chefe do Executivo, contendo a proposta 

orçamentária, apensada de um conjunto de anexos. A mensagem que encaminhou a matéria no 

exercício de 2012 foi a de número 237/2011, datada de 14 de setembro de 2011. 

Os anexos da retro citada mensagem trouxeram em seu bojo uma proposta orçamentária 

com uma discriminação da receita e da despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social na 

ordem de R$ 16.690.365.512,00 (dezesseis bilhões seiscentos e noventa mil trezentos e sessenta 

e cinco mil quinhentos e doze reais). O orçamento de investimento, por sua vez, foi fixado em 

R$ 1.666.086.283,00 (um bilhão seiscentos e sessenta e seis milhões oitenta e seis mil e duzentos 

e oitenta e três reais). Em mensagem complementar - 353/2011 - a receita foi reestimada, 

elevando o montante dos orçamentos fiscal e da seguridade social para R$ 16.857.765.512,00. 

É relevante destacar que a elaboração do orçamento pelo Poder Executivo é uma etapa 

que, em tese, privilegia os argumentos de ordem técnica, em detrimento da ordem política, uma 

vez que, o ambiente do órgão elaborador é composto de agentes com características técnicas e 

operacionais. Nesta fase do processo, por se tratar de período de intensas atividades internas que 

exigem conhecimento altamente especializado, mão de obra qualificada e específica, não fica 

oportunizada a participação da sociedade por meio dos agentes políticos - Parlamentares. 

Entretanto, os aspectos políticos, em menor escala, também são observados, vez que, a peça 

orçamentária é uma poderosa ferramenta para a conquista e a manutenção dos interesses 

vinculados aos grupos que gerenciam o Estado.   
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Cabe ressaltar que os gestores de orçamento, em grande parte das unidades – secretarias 

de estado, empresas públicas e administrações regionais, são indicados por parlamentares que 

fazem parte de base de sustentação do governo, com isso, mesmo não tendo uma participação 

institucional direta na elaboração da proposta orçamentária, alguns parlamentares, especialmente 

os que fazem parte da base de apoio ao governo, por serem responsáveis pelas indicações acima 

descritas, de forma natural, têm seus interesses políticos e orçamentários antecipados para a fase 

de elaboração do orçamento junto ao Executivo. Essa dinâmica também ocorre em nível federal, 

os autores (Perreira e Mueller, 2002, p. 269) assim asseveram: 

 

“É importante notar que é nessa etapa que alguns parlamentares, 

especialmente os de mais prestígio e poder político, recorrem às suas redes 

políticas dentro dos ministérios e órgãos federais para incluir projetos de seu 

interesse na proposta que o Executivo deve enviar ao Congresso Nacional. 

Em outras palavras, esses parlamentares saltam um estágio importante das 

negociações no Congresso, fazendo constar seus pedidos já no projeto 

enviado pelo presidente da República. É nessa fase que se dão as 

negociações mais ardilosas dentro do Poder Executivo, com cada parte 

buscando alargar seu quinhão do orçamento e o Tesouro procurando conter 

as reivindicações de todos.” 

 

Fundo Constitucional do DF 

 

 O Fundo Constitucional do DF (FCDF) foi instituído pela Lei Federal nº 10.633/02, 

com o propósito de atender dispositivo constitucional - inciso XIV do art. 21. A finalidade do 

Fundo é prover o Distrito Federal de recursos para organização e manutenção da polícia civil, 

da polícia militar e do corpo de bombeiros militar, além de prestar assistência financeira para 

execução dos serviços públicos das áreas de saúde e educação. 

 Durante vários anos a manutenção dos serviços acima descritos foram mantidos pela 

União. Porém, a dita manutenção, era feita em caráter voluntário, situação que deixava o 

governo local sempre em estado de apreensão, causando prejuízos aos setoriais de 

planejamento, haja vista, a incerteza nas transferências.  

 Editada a lei que estabeleceu o FCDF, o Distrito Federal passou a contar com 

significativa parcela de recursos federais. Cabe ressaltar que a Capital da República, por ser 

unidade administrativa central do País, têm, entre outras tantas obrigações, as tarefas de 

recepcionar, albergar, garantir o bem estar e, também a segurança de todas as representações 

que necessitam vir ao DF para tratativas diversas, sejam representações nacionais ou 
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internacionais. Essa foi umas das principais justificativas que motivaram a aprovação do 

FCDF no Congresso Nacional. 

 Não restam dúvidas que os recursos vindos do fundo constitucional trazem uma boa 

vantagem para o Distrito Federal em relação às demais unidades da Federação. Entretanto, o 

montante transferido não é suficiente para custear todas as despesas nas áreas de educação, 

saúde e segurança. Com isso, o GDF fica obrigado a utilizar recursos de arrecadação própria 

para complementar os gastos com as áreas previstas no art. 21 da CF. A diferença de valores 

havida entre os recursos transferidos e a necessidade demonstrada pelo do GDF é motivada 

pelo descompasso existente entre a fórmula de cálculo do Fundo, com as reais despesas 

efetivadas pelo governo do Distrito Federal, ou seja, quando da implantação da metodologia 

de cálculo, o legislador deixou de considerar variáveis importantes como o aumento 

populacional e a criação de novas unidades de segurança, saúde e educacionais. 

 O outro ponto que sempre gerou controvérsias é a administração do Fundo. A Lei 

estabeleceu que os recursos deveriam ser repassados ao DF em duodécimos, mas, na prática 

não é isso que vem ocorrendo. A administração do FCDF, desde sua implantação, está sendo 

feita diretamente pelo Governo Federal, dessa forma, o DF é tão somente uma unidade 

orçamentária que compõe o orçamento federal. Os recursos foram incorporados ao orçamento 

da União, quando na verdade, deveriam ser transferidos diretamente ao DF, a exemplo do que 

ocorre com os demais fundos previstos na CF.  

 Mesmo sendo tratado por alguns setores da sociedade como sendo orçamento 

pertencente ao DF, o Fundo não figura como item da proposta orçamentária distrital, ou seja, 

a proposta de orçamento anual encaminhada pelo GDF à Câmara Legislativa, não apresenta o 

FC como fonte integrante de suas receitas. Como foi dito anteriormente, os recursos advindos 

com a criação do FC foram incorporados ao orçamento da União. Diante dessa situação, é 

importante destacar que, não é legalmente previsível aos Deputados Distritais a apresentação 

de emendas ao FCDF, uma vez que essa receita não é apropriada no orçamento do DF.  

 A metodologia usada para alcançar os valores da transferência constitucional ao DF 

foi estabelecida no art.2 º da citada Lei 10.633 de 2002. (BRASIL, Lei n.º 10.633, de 27 de 

dezembro de 2002). 

 

Art. 2º A partir de 2003, inclusive, o aporte anual de recursos orçamentários 

destinados ao FCDF será de R$ 2.900.000.000,00 (dois bilhões e novecentos 

milhões de reais), corrigidos anualmente pela variação da receita corrente 

líquida - RCL da União. 

§ 1º Para efeito do cálculo da variação de que trata o caput deste artigo, será 

considerada a razão entre a RCL realizada: 
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I - no período de doze meses encerrado em junho do exercício anterior ao do 

repasse do aporte anual de recursos; e  

II - no período de doze meses encerrado em junho do exercício anterior ao 

referido no inciso I. 

§ 2º O cálculo da RCL para efeito da correção do valor a ser aportado ao 

FCDF no ano de 2003 levará em conta a razão entre a receita acumulada 

realizada entre julho de 2001 e junho de 2002, e a receita acumulada 

realizada entre julho de 2000 e junho de 2001. 
 

 Cabe ressaltar que as transferências do FCDF têm gerando inúmeros debates no 

Congresso Nacional. Vários são os estados, em especial os que fazem parte do entorno do DF, 

Goiás, Minas Gerais e Bahia, que questionam e reclamam direitos com relação ao Fundo. Para 

esses Entes, seria mais justo que os recursos federais fossem divididos de forma proporcional 

entre eles e o DF. Nesse particular, as representações que compõe o DF no Congresso, três 

Senadores e oito Deputados Federais, acabam por ter papel de fundamental importância, vez 

que, são eles que fazem a defesa para a sustentação e manutenção dos recursos na forma como 

foram estabelecidos em lei. Caso fossem atendidas as reivindicações dos estados vizinhos, o 

planejamento orçamentário da Capital estaria fortemente comprometido, haja vista, as receitas 

distritais serem comprovadamente insuficientes para custear as áreas atendidas pelo FCDF. 

O gráfico abaixo faz um esboço de como foi a evolução dos recursos transferidos pelo 

Fundo Constitucional ao DF desde sua implementação até o ano em vigência: 
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Gráfico 01: evolução dos recursos do FCDF

 

Fonte: Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal: Subsecretaria do Tesouro. 

 

4 TRAMITAÇÃO DAS PROPOSTAS ORÇAMENTÁRIAS NA CLDF 

 

 A iniciativa de apresentar a proposta orçamentária à CLDF é do Chefe do Poder 

Executivo. Em primeiro momento, o Executivo encaminha a documentação em forma de 

mensagem, somente após o protocolo e a leitura da mesma, fica a documentação transformada 

em proposição legislativa, Projeto de Lei.  

 Nas dependências da Câmara Distrital em acordo com o regimento interno, a matéria é 

distribuída à Comissão de Economia Orçamento e Finanças (CEOF). No prazo máximo de 

cinco dias o presidente da Comissão faz publicar na imprensa interna um cronograma de 

eventos estabelecendo prazos e datas relacionados à tramitação da matéria. É prerrogativa do 
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presidente da CEOF a designação de relatores para emissão de pareceres parciais. Na Câmara 

Distrital a Comissão de Economia é composta de cinco membros. Para a confecção dos 

pareceres parciais a proposta de lei orçamentária é divida em quatro grandes áreas – a) 

desenvolvimento econômico, b) gestão pública, c) infraestrutura e d) investimentos. De 

maneira equânime o dirigente maior da CEOF remete a cada um dos membros da comissão 

um tema para ser relatado, ficando o presidente excluído da divisão por ser responsável pela 

relatoria geral. Nesse particular é mister fazer uma breve observação de caráter político: 

Quando da escolha e eleição dos parlamentares que irão presidir as comissões internas da 

Câmara Legislativa, em especial as de maior envergadura, Comissão de Constituição e Justiça 

(CCJ) e CEOF, o Poder Executivo exercer forte pressão para que os presidentes dessas 

unidades sejam escolhidos entre os parlamentares que fazem parte da base do governo. Essa 

situação se justifica pela necessidade e a segurança que o governo deve ter, para que suas 

matérias tramitem no Parlamento sem maiores contratempos. Na CEOF, a relatoria geral do 

PLOA fica a cargo do seu presidente
7
, contudo, não existem artigos regimentais que o 

impeçam de distribuir a tarefa a outro parlamentar membro da comissão. Em referência aos 

acordos políticos estabelecidos, é prática comum na CEOF o relator geral, preservar a 

proposta encaminhada pelo Executivo no formato original, fazendo ajustes marginais, ainda 

assim, quando requeridos pelo próprio governo. Os citados ajustes marginais também podem 

ser efetivados quando da elaboração dos pareceres parciais. Outrossim, estes pareceres 

parciais também servem como ferramentas que desoneram a expressiva tarefa de emitir 

parecer geral e, ainda possibilitam uma análise mais pormenorizada do PLOA pelos relatores. 

 Finalizados os pareceres parciais, os mesmos são submetidos à apreciação e aprovação 

no âmbito da CEOF, se aprovados eles serão publicados no Diário da Câmara Legislativa.  

 É legitimo a todos os parlamentares - vinte e quatro na CLDF, apresentarem emendas 

ao projeto de lei orçamentária, as mesmas devem ser remetidas à CEOF em prazo estipulado 

previamente pela Presidência da comissão ao elaborar o calendário de tramitação do PLOA. 

Com relação às emendas orçamentárias, essas serão tratadas nos próximos itens de forma 

detalhada. 

 Audiências públicas com fito de debater, subsidiar e dar publicidade a matéria 

orçamentária estão previstas no regimento interno da CLDF e podem ser utilizadas pela 

CEOF. Essa possibilidade, por trazer visibilidade e agregar dividendos políticos é comumente 

utilizada pelos membros da comissão. Por outro lado, são muitos os exemplos de projetos e 

                                                           
7
 Os presidentes das comissões exercem seus mandatos por dois anos consecutivos, podendo ser reconduzidos 

aos cargos por meio de novas eleições internas. 
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contribuições de cidadãos, colhidas em audiências públicas, que acabam se transformando em 

emendas de considerável relevância para as comunidades, exemplos: implantação de rede de 

iluminação pública em diversos pontos do Distrito Federal; revitalização de parques e áreas de 

lazer, dentre outras. 

 Com relação aos prazos de tramitação do PLOA junto a Câmara Legislativa, os 

mesmos começam a contar na data do recebimento, três meses e meio antes do final do 

exercício e findam com a aprovação do projeto em plenário, geralmente dia 15 de dezembro 

em conformidade com o previsto na LODF. Abaixo destacamos figura contendo o fluxo 

percorrido pelo processo orçamentário na CLDF. 

 

Figura 1. Etapas do processo orçamentário na CLDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Segundo ressalta Sanches, o ciclo orçamentário é constituído de quatro fases: a) 

elaboração e apresentação; b) autorização legislativa; c) programação e d) execução, 

avaliação e controle. Na fase tratada nesse tópico, autorização legislativa, podemos destacar 
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4.1 Elaboração e Apresentação de Emendas a LOA DF 

 

 A apresentação de emendas é um instituto democrático e inerente aos parlamentos 

brasileiros. Trata-se de uma prerrogativa legítima, prevista na Constituição, Leis Orgânicas e 

regimentos internos, que possibilita ao Poder Legislativo exercer sua função de órgão 

legislador e representativo. As emendas são de iniciativa exclusiva das Casas de Leis, ou seja, 

não podem ser delegadas. O período mais utilizado para apresentação de emendas concentra-

se na fase de tramitação do PLOA junto aos parlamentos. 

 Durante o exercício financeiro em que a lei orçamentária se faz vigente, também é 

possível a apresentação de emendas. Essa possibilidade ocorre durante a tramitação de 

projetos de lei com a finalidade de alterar o orçamento, são os chamados créditos de 

remanejamento ou créditos adicionais
8
. Os projetos de créditos adicionais são identificados 

como: Suplementares, Especiais e Extraordinários
9
, todos passíveis de receber emendas 

parlamentares. É necessário fazer uma observação, a iniciativa de encaminhar créditos 

adicionais ao parlamento é do Executivo, ou seja, caso os membros do legislativo almejem 

fazer alguma alteração ou ajustes nas emendas aprovadas e incorporadas à LOA, ficarão na 

dependência de o Executivo protocolar uma proposta de alteração junto ao parlamento. No 

caso específico da unidade em estudo, Distrito Federal, a dependência acima descrita acaba 

por ser inexistente, uma vez que, é rotineiro do Poder Executivo o encaminhamento de 

projetos de créditos adicionais a CLDF. Em números extraídos do sistema LEGIS, 

verificamos que são encaminhados em média quarenta projetos de alteração da LOA por ano, 

perfazendo uma média de quatro propostas por mês. Devido ao recesso parlamentar não 

foram considerados os meses de janeiro e julho. 

 A Constituição Federal trata a emenda como sendo um instrumento que o Parlamento 

possui para participar da elaboração do orçamento anual. De fato a participação da Casa de 

Leis na aprovação da LOA deveria ter como condão o aperfeiçoamento da proposta 

                                                           
8
 Lei 4.320 de 17 de março de 1964. 

Título V – DOS CRÉDITOS ADICIONAIS 

Art. 40. São créditos adicionais as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei 

de Orçamento. 

 
9
 Lei 4.320 de 17 de março de 1964. 

Título V – DOS CRÉDITOS ADICIONAIS 

Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em: 

I – suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária; 

II – especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. 

III – extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou 

calamidade pública. 
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encaminhada pelo Executivo, mas, na prática essa atividade ocorre de maneira muito tímida. 

As emendas que objetivam corrigir as propostas de orçamento, geralmente são apresentadas 

por parlamentares da base do Governo, a fim de corrigir inconsistências, haja vista a 

impossibilidade de o órgão iniciador protocolar emendas junto ao parlamento durante a 

tramitação do PLOA.   

 Analistas e estudiosos das matérias orçamentárias são divergentes em pensamento 

quando o assunto tratado é emenda ao PLOA. Boa parte desse grupo defende que as emendas 

representam uma ação política com cunho eleitoreiro e paroquial. Outra vertente destaca que a 

variável emenda é matéria democrática e possibilita, às unidades de menor expressão, 

econômica, política e eleitoral receber recursos em situação de igualdade com outras unidades 

de maior expressão.  

 Sobre emendas parlamentares ao orçamento, Figueiredo e Limongi (2002, p.304) 

ressaltam: 

  

A participação dos legisladores brasileiros no processo de elaboração do 

orçamento ocupa posição de destaque [...]. As emendas individuais dos 

parlamentares, ao orçamento, são vistas, em certa medida como [...] o 

instrumento por meio do qual os interesses especiais dos eleitores são 

atendidos. Obviamente, políticos agem dessa forma na expectativa de esses 

benefícios vierem a ser convertidos em votos.  

 

 O ato de propor emendas a projetos de lei possui, em si mesmo, um conteúdo político 

que transcende à questão de sua aprovação ou rejeição. (Sanches, 2004, p.133). Para esse 

mesmo autor, as emendas ao PLOA são assim definidas: 

 

Meio pelo qual os Parlamentares e órgãos do Poder Legislativo (comissões e 

bancadas) atuam sobre o projeto de lei orçamentária anual, acrescendo, 

suprimindo ou modificando itens na programação proposta pelo Poder 

Executivo. (SANCHES, 2004, p. 133). 

 

 Em continuidade, ressalta o autor que: “na apreciação do PLOA a atuação dos 

parlamentares é particularmente importante pelo seu caráter de oportunidade para obter ou 

ampliar as alocações em favor de suas regiões de origem”. (grifei). 

 A Constituição cidadã foi responsável por ressuscitar no Congresso Nacional a 

possibilidade de apresentação de emendas ao PLOA. Invocando o princípio do paralelismo 

constitucional, as demais Casas de Leis existentes no País recepcionaram a idéia em suas 

cartas locais e adotaram a mesma prática.  
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No Distrito Federal, as emendas ao orçamento são observadas na Lei Orgânica de 

forma muito semelhante aos dispositivos constantes da CF, se não vejamos: 

 

Art. 150. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes 

orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão 

encaminhados à Câmara Legislativa, que os apreciará na forma de seu 

regimento interno. 

[...] 

§ 5º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o 

modifiquem serão admitidas desde que: 

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 

orçamentárias; 

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de 

anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre: 

a) dotações para pessoal e seus encargos; 

b) serviço da dívida; 

III - sejam relacionadas: 

a) com a correção de erros ou omissões; 

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei. 

§ 6º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão 

ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. 

§ 7º As emendas serão apresentadas à comissão competente da Câmara 

Legislativa, que sobre elas emitirá parecer, e serão apreciadas na forma do 

regimento interno. 

§ 8º O Governador poderá enviar mensagem ao Legislativo para propor 

modificações nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada, 

na comissão competente da Câmara Legislativa, a votação 

da parte cuja alteração é proposta. 

§ 9º Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar 

o disposto neste capítulo, as demais normas relativas ao processo legislativo. 

  

 No § 8º do reproduzido artigo 150, é possível observar que o Governador tem a 

possibilidade de efetuar mudanças, fazer acréscimos ou supressões ao PLOA. Contudo, 

cabem aqui duas importantes ressalvas: as alterações serão encaminhadas em forma de 

mensagem complementar, fazendo referência a mensagem inaugural. As mudanças, somente 

serão acolhidas pela CLDF se a parte a qual se pretende alterar não tiver sido aprovada em um 

dos estágios da tramitação – pareceres parciais, parecer geral ou apreciação do plenário. Em 

segunda observação, destacamos que o citado § 8º reduz a termo a impossibilidade de o 

Executivo, mesmo sendo o responsável pela elaboração do PLOA, de apresentar emendas 

junto a CLDF, ditame que homenageia a independência de poderes. Entretanto, conforme 

mencionado anteriormente, o Poder Executivo, faz valer a suas prerrogativas, e por meio da 

sua bancada, principalmente da sua liderança, a chamada Liderança de Governo junto a 

CLDF, acaba por realizar ajustes ao PLOA durante a tramitação, em conformidade com a sua 

conveniência, esquivando-se dessa forma dos impedimentos citados na LODF. Essa prática é 
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bastante comum e, de certa forma, afronta o princípio da já mencionada independência entre 

poderes. (grifei). 

 O regimento interno da CLDF exara de forma pormenorizada todo o rito que os 

parlamentares devem seguir para que suas emendas sejam acatadas e devidamente aprovadas 

pelo Pleno, tornando-se item da LOA. 

 A Subseção III do RICLDF, que trata dos projetos de leis orçamentárias, parte 

integrante do Capítulo XV, o qual versa sobre as matérias sujeitas a disposições especiais, 

estabelece que as emendas apostas ao PLOA poderão ser protocoladas pelos parlamentares 

durante a elaboração dos relatórios parciais, os quais são emitidos em prazos estabelecidos de 

quinze dias. Aprovados os pareceres parciais pela CEOF, versa o regimento que as emendas 

somente poderão ser apresentadas junto a CEOF, respeitando o prazo de dez dias.  

 Versa a mesma subseção que é tarefa do Colégio de Lideres definir, anualmente, o 

número e o valor máximo de emendas a serem apresentadas por parlamentar aos projetos de 

PPA e LOA. Em tópicos futuros essa questão será retomada.  

Para que se tenha uma uniformidade no processo de elaboração de emendas o 

regimento interno prevê que a CEOF, juntamente com a Pasta de Informática da CLDF, sejam 

responsáveis pela elaboração de manuais e sistemas digitais, com o fito de agilizar o processo. 

Os referidos manuais são publicados no Diário Oficial da Câmara Legislativa.  

Os aspectos que envolvem as características técnicas operacionais das emendas – 

Funcionais Programáticas, Natureza da Despesa, Fonte, dentre outras - não são tratados pelo 

regimento interno, o que não pode ser considerado uma falha, uma vez que essa matéria é 

tratada em dispositivos de hierarquia superior, tais como a Lei 4.320/64, a Lei Orgânica do 

DF e demais ditames distritais. Porém, o regimento destaca que as emendas devem seguir os 

mesmos moldes estabelecidos pelos instrumentos de planejamento – PPA e LDO. 

Por derradeiro, o dispositivo que estabelece o trâmite das emendas constantes do 

RICLDF dispõe que a CEOF fará publicar no DCL, dois dias após o encerramento do prazo 

para protocolo, relatório de emendas e, também, encaminhará cópia das mesmas a todos os 

parlamentares. 

A figura seguinte ilustra o caminho que as emendas devem percorrer para serem 

aprovadas e se tornar parte integrante da lei orçamentária. Deve se observar que durante a fase 

de tramitação as emendas assumem as mesmas características de proposta e como tal devem 

seguir todos os procedimentos regimentais.  
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         Figura 2. Fluxo das emendas orçamentárias – CLDF - PLOA. 

  

 

 

 

 

 

  

   

4.2 Emendas – Definição dos Valores  

 

 Nesse item as emendas serão abordadas sob aspectos técnicos/políticos de elaboração 

e, também será feita uma análise sob o prisma dos valores financeiros agregados por cada 

parlamentar as suas proposições. 

 Balizado entre os artigos 216 a 223 do RICLDF o rito orçamentário, além de todos os 

critérios de tramitação, também, destaca em seu art. 220 que é de responsabilidade do Colégio 

de Líderes a prerrogativa de definir os valores e estabelecer o quantitativo de emendas a 

serem apresentadas por cada parlamentar. 

 

Art. 220 [...] 

§1º Caberá ao Colégio de Líderes definir, anualmente, o número e o valor 

máximo de emendas a serem apresentadas, por parlamentar, à despesa dos 

projetos de lei do plano plurianual e do orçamento anual. 

 

 

 Previsto nos artigos 34 a 37 do RICLDF, o Colégio de Líderes é uma variante 

composta por Líderes de Partidos Políticos, dos Blocos Parlamentares e do Governo. Suas 

decisões prioritariamente são tomadas por consenso, não havendo o mesmo, prevalece o voto 

da maioria presente sem considerar a proporcionalidade partidária. Dentre suas atribuições, 

constam as já citadas no art. 220, acima reproduzido. É mister destacar que a liderança de 

governo não dispõe da prerrogativa do voto junto ao Colégio de Líderes, entretanto é 

garantido o direito a fala.  
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Muito embora a previsão de definir valores e quantitativos seja inerente ao Colégio de 

Líderes é relevante o fato de que essa definição parte da existência prévia de recursos, os 

quais são reservados especificamente para esse fim e constam do PLOA. Essa alocação de 

recursos é feita por meio da receita corrente líquida em reserva de contingência, com 

definição dos percentuais pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 

 

Quadro 1. Câmara Legislativa do DF - Previsão do quantitativo e dos valores das 

emendas individuais, período 2010 a 2012. 

 

 

Exercício 

 

Valores definidos 

pelo colégio de 

líderes a cada 

parlamentar 

Quantitativo 

máximo de emendas 

estabelecido pelo 

Colégio de Líderes a 

cada parlamentar 

Quantidade total de 

emendas 

apresentadas pelos 

parlamentar no 

exercício. 

2010 R$ 6 milhões 40 698 

2011 R$ 7 milhões 40 641 

2012 R$ 12 milhões 40 828 

Fonte: Manuais de elaboração de emendas CLDF, 2010, 2011 e 2012. Projetos de Lei: PL 

1383/2009, PL 1648/2010 e PL 552/2011. 

 

 É possível verificar no dispositivo acima que entre os exercícios de 2010 a 2012, 

houve uma considerável variação no orçamento para feitura de emendas, passando de R$ 6 

milhões para R$ 12 milhões, ou seja, 100% em três exercícios. Com relação ao número de 

emendas possíveis decidas pelo colégio de líderes não houve variações no período. O 

quantitativo de emendas individuais permaneceu parelho nos dois primeiros anos e teve uma 

pequena evolução no exercício de 2012. Observa-se que no exercício de 2012 que o número 

total de emendas foi de 828 (oitocentos e vinte e oito) ficando muito próximo ao número total 

permitido pelo colégio de líderes (24 X 40 = 960 emendas).  

Cabe destacar que os valores destinados a cada parlamentar, após indicados pelo 

Colégio de Líderes, geralmente não sofrem alterações no montante global, seguem os mesmos 

até a aprovação do PLOA em plenário. Com relação ao número de emendas apresentado, esse 

é mais flexível, haja vista, o Colégio de Líderes tão somente indicar o número máximo, 

ficando a critério do parlamentar, apresentar a quantidade que lhe for conveniente, podendo 

variar de zero até o limite citado pelo Colegiado, devendo ser observados também os prazos 

regimentais.  
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No ano de 2011 ocorreu uma situação diferenciada no âmbito do Distrito Federal. Em 

razão das eleições no ano anterior, os quadros da CLDF tiveram uma renovação média de 

50% dos parlamentares. Vale ressaltar que o orçamento de um exercício é aprovado no ano 

que o antecede. Diante desse quadro, no primeiro ano da legislatura, parlamentares estreantes 

não podem contar com a inclusão de emendas em LOA. Contudo, em ato inovador, o recém 

eleito Governo Distrital, a fim de formatar a sua base de apoio na CLDF, indicou recursos da 

reserva de contingência, para que os novos parlamentares, no seu ano inaugural de mandato, 

pudessem indicar emendas ao orçamento, igualando a situação dos mesmos aos parlamentares 

reeleitos. Esse processo foi efetivado em créditos adicionais que alteraram a LOA durante o 

exercício. Essa atitude do Executivo, mesmo sendo considerada democrática e inovadora, fere 

os princípios da boa técnica orçamentária ao permitir a confecção de orçamento paralelo pela 

CLDF em fase intempestiva. Nesse sentido, entendemos que o governo do DF utilizou as 

mesmas condicionantes do presidencialismo de coalizão o qual foram ressaltadas em tópicos 

passados. Vale ressaltar que segundo versa a alínea b do inciso III do art. 5º da LRF, os 

recursos da reserva de contingência são destinados ao atendimento com passivos 

contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, não se enquadrando as emendas 

parlamentares como o ocorrido na Câmara Legislativa do DF no transcurso do exercício de 

2011. (grifei) 

 Conforme já externado, as dotações orçamentárias destinadas como fonte de 

financiamento para as emendas parlamentares são calculadas sobre um percentual de Receita 

Corrente Líquida (RCL), alocados em Reserva de Contingência. Para 2012, a LDO – Lei 

4.614/2011, estabeleceu que a Reserva de Contingência no PLOA seria o equivalente a 3% da 

RCL, enquanto que na LOA iria corresponder a 1%, ou seja, a CLDF teve à disposição 2% da 

RCL para realizar as modificações por meio de emendas parlamentares. 

 No exercício de 2012, a Lei de Diretrizes Orçamentária – Lei n.º 4.614/2011 assim 

versou:   

Art. 36. O projeto de lei orçamentária anual conterá dotação orçamentária 

para a Reserva de Contingência, constituída integralmente com recursos 

ordinários não vinculados, equivalendo a 3% (três por cento) da receita 

corrente líquida e a, no mínimo, 1% (um por cento) da receita corrente 

líquida na lei orçamentária anual, sendo considerada como despesa primária 

para fins de apuração do resultado fiscal. 

 

A Receita Corrente Líquida, mais conhecida como RCL, é o somatório das receitas 

tributárias, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de Serviços, 

transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos: a contribuição dos 
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servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas 

provenientes da compensação financeira dos diversos regimes de previdência social.  

A RCL é apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze 

anteriores, excluídas as duplicidades. 

 Objetivando exaurir dúvidas surgidas quanto ao cálculo da receita corrente líquida 

para fins de apuração dos limites estabelecidos pela Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio 

de 2000 (LRF), técnicos do Tesouro Nacional emitiram esclarecedora nota técnica - Nota nº 

2321/ 2006/ CCONT-STN:  

  Ao parafrasear os técnicos da STN, ressaltamos que a LRF define RCL como a soma 

de todas as receitas correntes deduzidas as transferências constitucionais e legais, inclusive as 

relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério – FUNDEF e à Lei Complementar 87/1996, conhecida como Lei 

Kandir, bem como a contribuição dos servidores para a previdência, a compensação entre os 

regimes de previdência, quaisquer duplicidades e, nos casos do Distrito Federal e dos Estados 

do Amapá e de Roraima, os valores das despesas com pessoal custeadas com recursos 

transferidos pela União por determinação constitucional, nos seguintes termos: 

 

“Art. 2º Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como: 

(...) 

IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de 

contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, 

transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos: 

a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por 

determinação constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na 

alínea a do inciso I e no inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição; 

b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação 

constitucional; 

c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores 

para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas 

provenientes da compensação financeira citada no § 9º do art. 201 da 

Constituição. 

§ 1º Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores 

pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar no 87, de 13 de 

setembro de 1996, e do fundo previsto pelo art. 60 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. 

§ 2º Não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e 

dos Estados do Amapá e de Roraima os recursos recebidos da União para 

atendimento das despesas de que trata o inciso V do § 1º do art. 19. 

§ 3º A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas 

arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores, excluídas as 
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duplicidades.” (BRASIL. Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 

2000. LRF). 

 

 Conforme previsto no citado artigo 36 da LDO, Lei n.º 4.614/2011, a Reserva de 

Contingência não pode constar da LOA sem a previsão mínima de 1% da RCL. O art. 5º da 

Lei Complementar n.º 101/2000, estabelece que: 

 

 “o projeto de orçamentário anual conterá reserva de contingência, cuja forma 

de utilização e montante, definido com base na receita corrente liquida, serão 

estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao atendimento de 

passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.”  

 

 Como se pode notar, a proposta encaminhada pelo Executivo, já traz carimbado quais 

os recursos devem ser utilizados na elaboração das emendas pelos parlamentares. Consoante 

definem as normas, somente 1% da RCL deve destinar-se a formar a reserva de contingência. 

Ao encaminhar proposta constando de 3% da RCL na reserva de contingência, o Governo, 

sinaliza com a possibilidade de cancelamento pelos parlamentares dos percentuais excedentes, 

ou seja, os 2% restantes. Por motivos políticos, pelo grande número de parlamentares na base 

do governo e, também por comodidade de alguns membros da oposição, essa explícita 

invasão de competência do Executivo sobre o Legislativo deixa de ser questionada pelos 

Deputados Distritais, ao tempo em que, permite ao Governo manter sua proposta de lei 

preservada nos moldes originais. 

 Em conformidade com suas delegações de competência, é legitimo aos Deputados 

realizar suas emendas com indicação de fontes de financiamento constante em qualquer parte 

da LOA, excetuando-se aquelas com destinação preservadas pelos limites constitucionais e 

demais exceções feitas pela própria LDO. 

 Em situação hipotética, caso o Executivo deixasse de sinalizar quais os recursos 

estariam disponíveis aos parlamentares para a conformação de suas emendas, os mesmos 

ficariam à vontade para retirar recursos de programas diversos, inclusive, daqueles 

considerados prioritários para o Governo, gerando descompassos de planejamento entre a 

proposta enviada ao Legislativo e a Lei aprovada.  

 É possível asseverar que, afastando a reserva de contingência do foco, não 

considerando a mesma como fonte de financiamento de emendas, em tese, os deputados 

distritais poderiam fazer uso dos recursos advindos dos cancelamentos de dotações dentro do 

PLOA ou de recursos advindos de possíveis reestimativas de receitas fundamentadas em erros 
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e ou omissões havidas nas fases de elaboração ou tramitação do PLOA para financiar suas 

emendas. 

 Em artigo emitido pela Câmara dos Deputados, o Consultor de Orçamento Túlio 

Cambraia repercute a respeito da qualidade do processo de elaboração de emendas no plano 

federal, instando sobre a utilização da reserva de contingência como fonte financiadora das 

proposições parlamentares. (CAMBRAIA 2011): 

 

É como se o Poder Executivo transferisse parte das receitas públicas para o 

Poder Legislativo definir como utilizá-las. Ou seja, estaria abrindo mão do 

poder de iniciativa legislativa que a Constituição lhe conferiu. Todavia, tal 

atribuição não é mera faculdade, mas um dever. Não cabe delegação ou 

transferência do encargo. Isso propicia a elaboração de um orçamento 

paralelo pelo Poder Legislativo e, ao mesmo tempo, esvazia a discussão 

sobre o projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo. Com recursos para 

atendimento das emendas assegurados, os quais são vitaminados pelas 

reestimativas de receitas, a preocupação se volta para a alocação desses 

recursos. Não se analisa a política de governo expressa no projeto da lei 

orçamentária, muito menos a sua eficiência e eficácia no enfrentamento dos 

problemas. 

 

 A prática da utilização da reserva de contingência é absolutamente comum ao processo 

legislativo da CLDF. Esse modelo segue os mesmos moldes aplicados pela União e, ambos 

foram iniciados com base no disposto no art. 5º da LRF/2000. Observamos aqui que o produto 

final do PLOA, a lei orçamentária anual, em virtude dessa dinâmica, pode restar 

comprometido. Considerando que os recursos financiadores de emendas são previamente 

destacados, tendem os parlamentares, por motivos alheios, deixar de examinar a peça da 

proposta de orçamento de forma mais detida. Agindo dessa maneira, os legisladores acabam 

por ferir gravemente uma das funções legislativas, a função de fiscalizar os atos do Poder 

Executivo, ao tempo em que, abrem mão de discutir a respeito dos programas de governo e 

dos objetivos apontados na proposta executiva.  

É mister ressaltar que as emendas parlamentares na CLDF podem ser apresentadas 

individualmente, por bancadas ou blocos (vários partidos/legendas), unicamente por partidos 

(vários deputados do mesmo partido) ou pela Mesa Diretora. Não é comum na CLDF a 

apresentação de emendas assinadas por Comissões. Em acordos internos das bancadas ou dos 

blocos partidários, as emendas destinadas a apresentação pelos grupos acima citados, acabam 

por ser divididas igualitariamente entre os membros desses, podendo cada parlamentar do 

bloco indicar a destinação de parte das emendas. Desta forma, mesmo sendo protocoladas 

como de bancadas ou partidos, as proposições adotam características individuais e acabam por 
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se somar as demais assinadas no formato individual. Com relação às emendas apresentadas 

em grupo, assevera o regimento interno da CLDF: 

 

Art. 220 [...] 

§ 5º As emendas coletivas apresentadas pela Mesa Diretora, por Comissão, 

por partido ou bloco parlamentar devem ser subscritas pela maioria dos 

respectivos membros.  
 

 

 No Quadro seguinte, restam demonstrados os valores prescritos e utilizados pelos 

deputados distritais na confecção de suas emendas, partindo da reserva de contingência como 

fonte financiadora. 

 

Quadro 2. Valores destinados a emendas parlamentares – Exercícios 2010, 2011 e 2012. 

                                                                                                                                        R$ 1,00 

Ano Receita 

Corrente 

Líquida - RCL 

Reserva de 

Contingência 

PLOA 

(3% da RCL) 

Reserva de 

Contingência 

disponível 

para as 

emendas 

(2% da RCL) 

Dotação Total 

da LOA 

aprovada 

Proporção 

das 

emendas 

sobre a 

LOA 

aprovada 

2010 11.677.253.721 350.329.959 233.545.074 13.434.524.569 1,74% 

2011 12.698.113.470 380.943.404 253.962.269 16.118.111.920 1,58% 

2012 14.913.220.064 447.396.602 298.264.401 16.857.765.512 1,77% 

Fonte: Projetos de Lei CLDF: PL 1383/2009, PL 1648/2010 e PL 552/2011. 

  

 Dos números apresentados no quadro acima, chama atenção o percentual de 

participação dos parlamentares no resultado final da LOA. Observamos que nos exercícios 

analisados a média de recursos indicados para emendas não ultrapassou os percentual de 

1,77% do total do orçamento, índice orçamentariamente baixo, mas politicamente 

significativo.  

 

4.3 Emendas Individuais - Destinação  

 

 Muito embora a Câmara Legislativa seja uma casa de decisões plurais, no transcurso 

da apreciação das leis orçamentárias ocorre uma fase em que as ações dos parlamentares são 

individualizadas. Como o próprio título externa, trata-se da fase de apresentação de emendas 

individuais ao PLOA. Nesta etapa do processo, é prerrogativa do parlamentar decidir em 

quais as áreas irá alocar suas emendas. Cabe ressaltar que a interferência do Colégio de 
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Líderes fica encerrada quando da indicação do quantitativo e dos valores conforme descrito 

anteriormente, não cabendo ao mesmo qualquer ingerência sobre o posicionamento individual 

dos demais parlamentares. Com relação às bancadas e blocos partidários, havendo acordo 

entre os seus membros, pode ocorrer o destaque de um percentual de emendas originalmente 

destinado a uso individual, para que estas sejam apresentadas em nome desse grupo político 

partidário. Contudo, o já citado limite máximo deve ser observado. A cessão de emendas 

individuais para atendimento dos blocos ou partidos não encontra qualquer restrição 

regimental, entretanto, não é prática recorrente na CLDF.  

 Pinçando o exercício de 2011 para exemplo, podemos destacar a seguinte situação: o 

Colégio de Líderes decidiu que o quantitativo final de emendas seria acrescido de mais duas 

proposições que somariam mais R$ 2 milhões para cada parlamentar. Estas foram somadas 

aos já citados números do quadro 1. Entretanto, o Colegiado condicionou que essas 

proposições extras fossem apresentadas pelo bloco. Na prática, cada parlamentar do bloco 

ficou responsável por suas duas emendas, ou seja, mesmo que as mesmas tenham que ser 

assinadas por todos os membros do bloco conforme expressa o RICLDF, as emendas 

acabaram por se caracterizar como individuais, uma vez que, cada parlamentar do bloco 

escolheu livremente a destinação.  

 Objetivando identificar as áreas em que os parlamentares distritais alocaram a maior 

parte de suas proposições orçamentárias, foram realizados levantamentos de dados junto aos 

projetos de leis orçamentárias nos exercícios 2010 a 2012. Para facilitar a visualização e 

entendimento, os dados foram dispostos nos quadros e gráficos abaixo, divididos em períodos 

anuais e ordenados por subfunção
10

. 

 É oportuno destacar que nos quadros seguintes não foram consideradas as emendas 

apresentadas pelas Mesa Diretora da CLDF, uma vez que, as mesmas possuem destinação 

técnica e fomentam recursos para própria a CLDF. Também não foram incorporadas as 

emendas apresentadas pelos relatores parciais que, em regra, fazem uso dessas proposições 

para realizar ajustes e pequenas correções no âmbito da técnica legislativa.  

  

 

 

 

                                                           
10

 Subfunção: uma partição da função, visando agregar determinado subconjunto de despesa do setor público. A 

classificação da despesa dar-se-á, primeiramente, por meio da associação da ação [...] com a Subfunção, de 

acordo com a especificidade da despesa e independente de sua relação institucional (Manual de Planejamento e 
Orçamento/2011 – DF). 
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Quadro 3. Emendas Parlamentares – PLOA – 2010 

 

Subfunção  Nome da Subfunção  
N° de 

emendas  
Valor das 
emendas  

Participação (do 
valor das 
emendas)  

392 Difusão Cultural 256 38.931.000 30,27% 

451 Infra-Estrutura Urbana 94 24.196.000 18,81% 

812 Desporto Comunitário 84 11.708.000 9,10% 

244 Assistência Comunitária 38 7.760.000 6,03% 

181 Policiamento 21 5.135.000 3,99% 

695 Turismo 5 4.340.000 3,37% 

813 Lazer 18 4.326.000 3,36% 

122 Administração Geral 4 2.950.000 2,29% 

452 Serviços Urbanos 16 2.620.000 2,04% 

361 Ensino Fundamental 6 2.480.000 1,93% 

302 Assistência Hospitalar e 
Ambulatorial 

4 2.330.000 1,81% 

31 Ação Legislativa 15 2.005.000 1,56% 

301 Atenção Básica 11 2.000.000 1,55% 

243 Assistência à Criança e ao 
Adolescente 

15 1.865.000 1,45% 

422 Direitos Individuais, Coletivos e 
Difusos 

15 1.820.000 1,41% 

541 Preservação e Conservação 
Ambiental 

14 1.770.000 1,38% 

362 Ensino Médio 9 1.700.000 1,32% 

512 Saneamento Básico Urbano 3 1.365.000 1,06% 

242 Assistência ao Portador de 
Deficiência 

15 1.270.000 0,99% 

811 Desporto de Rendimento 9 1.220.000 0,95% 

334 Fomento ao Trabalho 6 1.160.000 0,90% 

241 Assistência ao Idoso 6 630.000 0,49% 

364 Ensino Superior 2 600.000 0,47% 

692 Comercialização 6 590.000 0,46% 

782 Transporte Rodoviário 4 550.000 0,43% 

182 Defesa Civil 2 400.000 0,31% 

423 Assistência aos Povos Indígenas 1 350.000 0,27% 

482 Habitação Urbana 1 300.000 0,23% 

544 Recursos Hídricos 1 300.000 0,23% 

571 Desenvolvimento Científico 1 300.000 0,23% 

331 Proteção e Benefícios ao 
Trabalhador 

2 299.000 0,23% 

421 Custódia e Reintegração Social 4 260.000 0,20% 

366 Educação de Jovens e Adultos 1 200.000 0,16% 

367 Educação Especial 1 200.000 0,16% 

752 Energia Elétrica 2 200.000 0,16% 

601 Promoção da Produção Vegetal 1 150.000 0,12% 
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Fonte Projeto de Lei CLDF: PL 1383/2009. 

 

Gráfico 2. Emendas Parlamentares – PLOA - 2010  

 

 

Fonte: Projeto de Lei CLDF: PL 1383/2009.  

   

Os dados constantes do quadro 3 – PLOA, ilustrados pelo gráfico 1, deixam bastante 

claro a preferência dos deputados em alocar recursos nas áreas de Difusão Cultural, 

Infraestrutura Urbana e Desporto Comunitário. A subfunção Difusão Cultural aparece como a 

mais usada pelos deputados perfazendo um total de 30%, do percentual de valores destinados. 
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Subfunção  Nome da Subfunção  
N° de 

emendas  
Valor das 
emendas  

Participação (do 
valor das 
emendas)  

61 Ação Judiciária 1 100.000 0,08% 

363 Ensino Profissional 1 100.000 0,08% 

391 Patrimônio Histórico, Artístico e 
Arqueológico 

1 100.000 0,08% 

126 Tecnologia da Informação 1 30.000 0,02% 

602 Promoção da Produção Animal 1 20.000 0,02% 

TOTAL ====> 698 128.630.000 100,00% 
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Quadro 4. Emendas Parlamentares – PLOA – 2011 

 

Subfunção  Nome da Subfunção  
N° de 

emendas  
Valor das 
emendas  

Participação (do 
valor das 
emendas)  

392 Difusão Cultural 300 64.834.000 39,31% 

451 Infra-Estrutura Urbana 73 33.020.000 20,02% 

812 Desporto Comunitário 57 11.910.000 7,22% 

244 Assistência Comunitária 52 7.656.000 4,64% 

782 Transporte Rodoviário 6 5.100.000 3,09% 

331 Proteção e Benefícios ao 
Trabalhador 

5 4.320.000 2,62% 

302 Assistência Hospitalar e 
Ambulatorial 

5 3.480.000 2,11% 

811 Desporto de Rendimento 10 3.110.000 1,89% 

181 Policiamento 5 2.850.000 1,73% 

695 Turismo 3 2.850.000 1,73% 

361 Ensino Fundamental 3 2.700.000 1,64% 

303 Suporte Profilático e Terapêutico 1 2.400.000 1,46% 

541 Preservação e Conservação 
Ambiental 

9 2.130.000 1,29% 

813 Lazer 11 2.100.000 1,27% 

242 Assistência ao Portador de 
Deficiência 

15 1.780.000 1,08% 

243 Assistência à Criança e ao 
Adolescente 

11 1.660.000 1,01% 

334 Fomento ao Trabalho 9 1.580.000 0,96% 

422 Direitos Individuais, Coletivos e 
Difusos 

16 1.450.000 0,88% 

122 Administração Geral 3 1.100.000 0,67% 

362 Ensino Médio 6 1.080.000 0,65% 

333 Empregabilidade 1 1.000.000 0,61% 

421 Custódia e Reintegração Social 1 1.000.000 0,61% 

452 Serviços Urbanos 5 1.000.000 0,61% 

301 Atenção Básica 5 910.000 0,55% 

182 Defesa Civil 7 850.000 0,52% 

606 Extensão Rural 3 630.000 0,38% 

31 Ação Legislativa 5 540.000 0,33% 

692 Comercialização 5 410.000 0,25% 

573 Difusão do Conhecimento Científico 
e Tecnológico 

1 250.000 0,15% 

364 Ensino Superior 1 200.000 0,12% 

367 Educação Especial 1 200.000 0,12% 

512 Saneamento Básico Urbano 1 200.000 0,12% 

571 Desenvolvimento Científico 1 200.000 0,12% 
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Subfunção  Nome da Subfunção  
N° de 

emendas  
Valor das 
emendas  

Participação (do 
valor das 
emendas)  

691 Promoção Comercial 2 180.000 0,11% 

241 Assistência ao Idoso 1 150.000 0,09% 

601 Promoção da Produção Vegetal 1 100.000 0,06% 

Total ====> 641 164.930.000 100,00% 

Fonte: Projeto de Lei CLDF: PL 1648/2010. 

 

Gráfico 3. Emendas Parlamentares – PLOA – 2011 

 

 

   Fonte: Projeto de Lei CLDF: PL 1648/2010. 

 

As emendas alocadas no exercício de 2011, a exemplo do ano anterior, também, tiveram um 

percentual mais elevado na subfunção 392 – Difusão Cultural, seguida igualmente por Infraestrutura 

Urbana e Desporto Comunitário. Se comparado os exercícios de 2010 e 2011, é possível notar que a 

preferência dos deputados em direcionar recursos para questões culturais teve um significativo 

aumento, passando de 256 proposições para 300, chegando em 2011 a 39,31% do total de recursos 

destinados. 
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Quadro 5. Emendas Parlamentares – PLOA – 2012 

 

Subfunção  Nome da Subfunção  N° de emendas  Valor das emendas  
Participação (do 

valor das 
emendas)  

451 Infra-Estrutura Urbana 132 85.997.300 30,07% 

392 Difusão Cultural 310 69.365.000 24,25% 

812 Desporto Comunitário 98 29.110.000 10,18% 

606 Extensão Rural 6 9.550.000 3,34% 

122 Administração Geral 17 8.306.000 2,90% 

131 Comunicação Social 2 6.000.000 2,10% 

361 Ensino Fundamental 20 5.690.000 1,99% 

422 Direitos Individuais, 
Coletivos e Difusos 

26 5.305.000 1,85% 

31 Ação Legislativa 18 4.690.000 1,64% 

333 Empregabilidade 4 4.620.000 1,62% 

365 Educação Infantil 9 4.600.000 1,61% 

334 Fomento ao Trabalho 8 4.230.000 1,48% 

541 Preservação e Conservação 
Ambiental 

15 4.175.000 1,46% 

244 Assistência Comunitária 26 4.145.000 1,45% 

241 Assistência ao Idoso 8 3.710.000 1,30% 

181 Policiamento 15 3.520.000 1,23% 

362 Ensino Médio 11 3.495.000 1,22% 

302 Assistência Hospitalar e 
Ambulatorial 

8 3.150.000 1,10% 

364 Ensino Superior 5 2.900.000 1,01% 

811 Desporto de Rendimento 11 2.230.000 0,78% 

452 Serviços Urbanos 10 2.030.000 0,71% 

126 Tecnologia da Informação 2 1.800.000 0,63% 

813 Lazer 7 1.640.000 0,57% 

301 Atenção Básica 5 1.550.000 0,54% 

571 Desenvolvimento Científico 1 1.500.000 0,52% 

692 Comercialização 2 1.500.000 0,52% 

331 Proteção e Benefícios ao 
Trabalhador 

4 1.450.000 0,51% 

695 Turismo 4 1.400.000 0,49% 

782 Transporte Rodoviário 3 1.200.000 0,42% 

243 Assistência à Criança e ao 
Adolescente 

10 1.105.000 0,39% 

128 Formação de Recursos 
Humanos 

3 860.000 0,30% 

752 Energia Elétrica 3 850.000 0,30% 

512 Saneamento Básico Urbano 3 770.000 0,27% 

242 Assistência ao Portador de 
Deficiência 

5 767.000 0,27% 

391 Patrimônio Histórico, 
Artístico e Arqueológico 

3 650.000 0,23% 

363 Ensino Profissional 1 450.000 0,16% 
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Subfunção  Nome da Subfunção  N° de emendas  Valor das emendas  
Participação (do 

valor das 
emendas)  

691 Promoção Comercial 2 400.000 0,14% 

542 Controle Ambiental 2 350.000 0,12% 

421 Custódia e Reintegração 
Social 

1 300.000 0,10% 

543 Recuperação de Áreas 
Degradadas 

1 150.000 0,05% 

785 Transportes Especiais 1 150.000 0,05% 

661 Promoção Industrial 2 130.000 0,05% 

453 Transportes Coletivos 
Urbanos 

1 100.000 0,03% 

304 Vigilância Sanitária 2 90.000 0,03% 

366 Educação de Jovens e 
Adultos 

1 20.000 0,01% 

Total ====> 828 286.000.300 100,00% 

       Fonte: Projeto de Lei CLDF: PL 552/2011. 

 

Gráfico 4. Emendas Parlamentares – PLOA – 2012 

 

 

 Fonte: Projeto de Lei CLDF: PL 552/2011. 
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somente em valores orçamentários, uma vez que, quando o observamos sob o prisma do 

quantitativo de emendas apresentadas, novamente a preferência dos deputados se volta para 

atividades culturais com 310 emendas contra 132 proposições de Infraestrutura. Tópicos a 

frente irão tratar de forma mais detalhada sobre as ações desenvolvidas nas subfunções ora 

citadas.  

 Ao fazer uma leitura rápida nos gráficos e quadros demonstrados anteriormente, não é 

necessário muito esforço ou conhecimento da matéria para afirmar que as áreas de Difusão 

Cultura, Infraestrutura Urbana e Desporto Comunitário, com expressiva vantagem sobre as 

demais, habitam as preferências dos parlamentares da Câmara Legislativa do DF, 

principalmente quando a temática é emendas ao orçamento.  

 Validando as conclusões acima, o quadro abaixo, demonstra a participação em 

percentuais das subfunções em relação ao número de emendas protocoladas – PLOA 2010 a 

2012. 

 

Quadro 6. Percentual das subfunções em relação às emendas apresentadas 

 

 

Área de Atuação 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

Difusão Cultural 36,68 39,31 37,44 

 

Infra-Estrutura Urbana 13,47 20,02 15,94 

 

Desporto Comunitário 12,03 7,22 11,84 

 

Assistência Comunitária 5,44 4,64 3,14 

 

TOTAL 67,62 71,19 68,36 
                    Fonte: Projetos de Lei CLDF: PL 1383/2009, PL 1648/2010 e PL 552/2011. 

 

 Identificadas as subfunções mais utilizadas pelos deputados distritais durante os 

últimos três exercícios, na seqüência, serão analisados os aspectos dessas escolhas, 

observando os percentuais em orçamento destinados as proposições e, também, alguns fatores 

que contribuíram para as referidas e significativas escolhas. 
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4.4 Emendas – Critérios e Qualidade na Elaboração  

 

 Partindo da análise dos subtítulos mais utilizados pelos parlamentares, é possível fazer 

uma identificação das subáreas mais solicitadas e, ainda, identificar as motivações dos 

legisladores para a alocação dos recursos especificamente nas áreas em estudo, se não 

vejamos: 

 Com relação ao subtítulo Difusão Cultural, estão inseridas as promoções de festas e 

eventos culturais e ou religiosos de toda ordem e grandeza, exemplos: aniversário das Regiões 

Administrativas, celebração de datas comemorativas, apoio a organizações não 

governamentais, dentre outras. Já as emendas destinadas a Infraestrutura Urbana são 

direcionadas à execução de pequenas obras – construção de calçadas, instalação de lixeiras, 

construção de praças e para obras de conservação e manutenção em áreas urbanizadas. Muito 

semelhante ao ocorrido com a Difusão Cultural, na subfunção Desporto Comunitário, os 

recursos ficam vinculados a reforma ou construção de quadras esportivas, apoio a torneios 

esportivos de pequeno porte, gincanas esportivas, dentre outras atividades do campo do 

desporto e lazer. Em menor escala, conforme aparece no quadro 6, parte dos recursos de 

emendas são posicionados para atender atividades voltadas à Assistência Comunitária tais 

como: atenção a vítimas de acidentes; apoio a dependentes químicos e programas de apoio a 

organizações sociais sem fins lucrativos. 

 Em análise aos arquivos de execução de emendas e na coleta de informações junto a 

parlamentares e assessores responsáveis pela feitura das proposições, foi possível concluir que 

além dos aspectos políticos que as escolhas acima descritas podem auferir, outros pontos 

também necessitam ser considerados. Chamou a atenção o fato de que emendas alocadas nas 

multicitadas áreas têm maiores possibilidades de serem executadas, uma vez que, são menos 

atingidas pela burocracia estatal e as normas que regem as licitações e contratos são bem 

menos exigentes para com gastos públicos que visem áreas como cultura, esporte e obras de 

pequeno porte.
11

 

 Nas emendas destinadas a eventos religiosos, shows e eventos culturais a lei de 

licitações e contratos permite a inexigibilidade ou dispensa do certame licitatório, assim, 

emendas ou recursos previstos em lei que tenham destinação especificada para determinado 

evento, podem ser executados com menor burocracia.  

 

                                                           
11

 Lei federal 8.666 de 21 de junho de 1993 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 

normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 
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4.4.1 Emendas – Motivação de Valores 

 

 Outro ponto percebido na verificação individualizada das emendas foi à questão dos 

valores. Mais uma vez, a lei de licitações e contratos aparece como divisora de águas. Em 

grande parte das emendas acima descritas, principalmente nas destinadas a pequenas obras 

como a construção de quadras poliesportivas, calçadas, praças públicas e outras, os valores 

estabelecidos pela Lei 8.666/1993, montam em R$ 150 mil. Este valor sugere a modalidade 

licitatória de convite, que é menos burocrática, mais ágil e, ainda, facilita o processo de 

execução. Acompanhando a previsão legal da lei licitatória, os parlamentares costumam 

aprovar suas emendas próximas aos valores da modalidade acima descrita. Neste contexto, 

com a devida vênia, cabe aqui uma breve crítica a lei de licitação e contratos. Considerando 

que a última alteração de valores, os quais definem as modalidades de licitação, somente 

ocorreram no ano de 1998, ressaltamos que a letargia da atualização acaba por causar reflexos 

danosos ao sistema administrativo governamental do País.  

 Ante ao exposto, podemos inferir que os critérios utilizados pelos parlamentares para 

definir suas emendas, em especial as destinadas a atender eventos culturais, pequenas obras e 

atividades desportivas, além de outros aspectos que serão citados em tópicos adiante, tem 

como fundamento minimizar os processos burocráticos e por conseqüência, a intenção de que 

seus pleitos sejam atendidos pelo Poder Executivo de forma mais ágil. 

 

4.4.2 Emendas – Critérios Técnicos e Qualitativos de Elaboração  

 

 Referindo-se a elaboração das emendas parlamentares analisadas, também com o foco 

fechado nas áreas de cultura, esporte e pequenas obras, percebemos que as proposições não 

guardam maiores cuidados com a qualidade ou critérios técnicos. Pode-se perceber que as 

emendas são confeccionadas, em grande parte, sem que sejam observados planejamentos 

técnicos ou executivos.  

 Alguns fatos chamam bastante atenção nas emendas apresentadas, vejamos: foram 

encontradas emendas destinadas a construção de quadras esportivas com dimensões e 

características absolutamente idênticas, porém, com valores diferentes. As festividades de 

aniversários de cidades e eventos religiosos, analisadas pelo tópico valor, mostram-se 

absolutamente sem critério ou parâmetros, é possível encontrar emendas de vários 

parlamentares, para um mesmo evento, porém, com valores destoantes e classificações 

orçamentárias incompatíveis com a execução. A questão dos valores destinados a certas 
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emendas, também é bastante chamativa, pois existem situações em que são alocados recursos 

para execução de obras que se tornam absolutamente inexpressíveis. Foram constatados casos 

em que a previsão orçamentária para a construção de equipamentos públicos – galpões de 

múltiplas funções, feiras, unidades de polícia, dentre outras, não passam de cinqüenta mil 

reais, valores que não exigem muito conhecimento de edificações para notar que são inócuos 

e não alcançam o mínimo necessário para efetiva execução. Com fulcro nos princípios da boa 

técnica orçamentária e da administração pública, existe a possibilidade de o Poder Executivo 

suplementar emendas parlamentares com recursos de fonte própria. Ao tomar essa posição o 

Executivo avoca a responsabilidade de concluir o objeto da emenda. Essa suplementação é 

possível por meio de movimentação orçamentária feita por decretos, observado os limites de 

remanejamento previstos na própria LOA – 20% dos valores totais de cada unidade, ou por 

meio de projetos leis que alterem o orçamento, nesta segunda hipótese não são aplicados 

limites.  

No exercício de 2006, o Congresso Nacional editou a Resolução n.º 1 de 2006-CN. 

Versa o art. 50 da norma que as emendas individuais deverão prever recursos suficientes para 

conclusão de obras e dos projetos as quais se propõe, não resta dúvida que essa medida foi 

bastante acertada e inibiu o protocolo de emendas com valores inexeqüíveis. Em nível 

distrital, não constam registros de normas que se assemelham, diante disso, a prática de 

apresentação de emendas sem lastro suficiente ainda constam do PLOA.   

 A falta de critérios técnicos, qualidade e parâmetros mínimos na confecção das 

emendas depõem contra a intervenção do Legislativo no processo orçamentário e acaba 

refletindo na execução das proposituras junto ao Governo. Quando o parlamentar apresenta 

uma proposição frágil em seus aspectos técnicos, ele acaba dando margem para que o Poder 

Executivo fique com a iniciativa e deixe e dar prosseguimento as matérias elencadas pela 

CLDF. 

 

4.4.3 Emendas – Fatores de Ordem Política 

 

 Saindo das questões técnicas e avaliando a alocação de recursos de emendas pelo 

prisma da política, é possível notar uma enorme preocupação dos parlamentares com o 

atendimento das reivindicações de seus grupos políticos, porém, sempre com o foco no 

processo eleitoral adiante.  

 Mesmo diante das perspectivas políticas, os deputados distritais não abandonaram suas 

já citadas tendências e características e mantiveram suas ações voltadas para as áreas de 
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cultura, deporto e pequenas edificações. Vejamos no quadro abaixo, agora em termos de 

valores, como foi a participação percentual nestes subtítulos. 

 

Quadro 7. Participação em percentuais das subfunções quanto aos valores propostos 

 

Área de Atuação 2010 2011 2012 

Difusão Cultural 30,27 39,31 24,25 

Infraestrutura Urbana 18,81 20,02 30,07 

Desporto Comunitário 9,10 7,22 10,18 

Assistência Comunitária 6,03 4,64 1,45 

TOTAL 64,21 71,19 65,95 

Fonte: Projetos de Lei CLDF: PL 1383/2009, PL 1648/2010 e PL 552/2011. 

 

Para melhor entender os aspectos políticos das emendas parlamentares, além das 

leituras dos PLOA’s, foram colhidas algumas informações junto aos atores que integram o 

processo orçamentário na capital Federal. Segundo alguns inquiridos, a preferência por 

alocação de recursos nas áreas de atuação/subfunções acima descritas advém da necessidade 

dos parlamentares em atender os anseios dos grupos políticos de forma mais ágil e com menor 

índice de burocracia.  

É possível notar no quadro 7 que os itens Difusão Cultural e Infraestrutura Urbana 

representam juntos mais da metade de todos os recursos destinados pelos parlamentares em 

suas emendas. Essas áreas são extremamente demandadas por grupos ligados a parlamentares 

que nos períodos de confecção de emendas, se deslocam até a CLDF e apresentam suas 

demandas em nome de comunidades ou grupos políticos ligados aos próprios deputados. 

Essa prática se mostra bastante contraditória, uma vez que, são comuns as matérias 

veiculadas pelas mais diversas formas de mídia em que, ficam demonstrados que os pleitos 

mais requeridos pela sociedade são os inerentes a saúde, educação, transporte e segurança. 

Entretanto, os números apresentados nos quadros anteriores demonstram que estas áreas não 

são as priorizadas pelos representantes da sociedade distrital na elaboração de suas emendas. 

Diante dessa situação é possível notar que os parlamentares, em nome da sociedade, 

consideram que as ações de saúde, educação, transporte e segurança, são bem mais 

abrangentes e de responsabilidade do Poder Executivo, não sendo necessária a interferência 

do Poder Legislativo, principalmente por meio da alocação de recursos de emendas. Efetivar 

ações nas já citadas áreas de saúde, educação e segurança, de fato são atribuições diretamente 
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ligadas ao Poder Executivo, cabendo ao Legislativo as funções de fiscalizar e acompanhar. 

Entretanto, observado sob um prisma político, a omissão e desinteresse dos parlamentares 

nestas áreas, podem ser associados ao fato de que a população considera obrigação do estado 

a prestação dos serviços descritos, cobrando os resultados diretamente do Poder Executivo. 

Com isso a coleta de dividendos políticos se torna menos interessante, uma vez que, neste 

caso, a sociedade reconhece o benefício como ação de caráter continuado.  

 É fato que estas ações realmente devem ser efetivadas no âmbito do Executivo e que 

demandam planejamentos mais amplos e específicos. Entretanto, ao se posicionar 

lateralmente a essas importantes necessidades sociais, os parlamentares acabam, mais uma 

vez, abrindo mão de suas prerrogativas em detrimento de outro Poder.  

A fim de ilustrar as constatações acima descritas, o dispositivo abaixo demonstra a 

participação do percentual de emendas nas propostas orçamentárias nas subfunções de 

Educação, Transporte e Saúde nos anos de 2010 a 2012. 

 

Quadro 8. Percentual participativo das Subfunções Educação, Saúde e 

Transporte – PLOA’s 2010 a 2012. 

 

ANO EDUCAÇÃO SAÚDE TRANSPORTE 

2010 4,10% 3,37% 0,43% 

2011 2,53% 4,12% 3,09% 

2012 6,00% 1,67% 0,51% 

Fonte: Projetos de Lei CLDF: PL 1383/2009, PL 1648/2010 e PL 552/2011. 

 

Fazendo uma análise simples das normas, a inclusão de emendas ao orçamento 

representa uma mera ação legislativa, caracterizando-se como uma etapa do processo de 

tramitação de uma lei orçamentária. Mas, sob a óptica dos parlamentares, essa mesma ação 

pode representar bem mais que a simples movimentação de recursos junto ao PLOA, pode 

representar ganhos políticos e garantir a recondução dos mandatos. Segundo Angelina 

Figueiredo e Fernando Limongi, os políticos agem dessa forma na expectativa que os 

benefícios oferecidos a sociedade por suas emendas, venham a ser convertidos em votos. 

(Figueiredo e Limongi.2002). 

No âmbito do Distrito Federal, unidade da federação com características híbridas, haja 

vista, a proibição constitucional da capital da República ser subdividida em municípios, a 

política acaba por seguir uma linha sensivelmente diferente de outras unidades do País. As 
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representações sociais existentes no DF são formadas por grupos com interesses bem 

específicos, ficando os anseios coletivos tratados em planos mais secundários. As 

representações de classes, bairros, grupos religiosos, entidades assistenciais e grupos ligados a 

atividades desportivas e culturais, se mostram bem mais organizadas e com isso repercutem 

melhor seus anseios junto aos deputados distritais na busca de apoio e recursos públicos 

oriundos de emendas. Não é incorreto afirmar que estas características havidas no Distrito 

Federal são relativamente assemelhadas a dos municípios, onde a sociedade civil organizada, 

através de movimentos de classes, condições sociais, grupos religiosos, etc, se fazem presente 

junto às Câmaras de Vereadores para pressionarem por uma agenda própria. No Distrito 

Federal, em face de ser uma localidade sem divisão territorial em municípios e as distâncias 

para a arena de debate são pequenas, essa característica de município se revela. 

A figura dos chamados Cabos Eleitorais, presentes na maioria do País, foi substituída 

no Distrito Federal pela figura das chamadas Lideranças Comunitárias, ou simplesmente 

Lideranças. Estes representantes têm a missão levar as reivindicações de seus grupos até os 

parlamentares.   

A destinação das emendas parlamentares ao orçamento recebe forte influência destes 

atores. São estes cidadãos que buscam saber junto às comunidades quais os anseios e projetos 

públicos que elas necessitam. Pelo lado dos parlamentares, sabedores do potencial político e 

almejando ganhar dividendos eleitorais, estes cortejam as lideranças, ao tempo em que, 

buscam atender suas requisições transformando-as em emendas e, como conseqüência, 

estreitando as relações de interesses entre as partes. Em pensamento muito restrito, as 

lideranças comunitárias avaliam a qualidade de um parlamentar pelas emendas que vão ao 

encontro de seus interesses, mesmo que para esse fim, a coletividade acabe ficando no 

segundo plano.  

Em síntese, os fatores externos repercutem potencialmente na elaboração das emendas 

e acabam por produzir reflexos diretos nas escolhas dos parlamentares. O modelo democrático 

utilizado pelo Brasil e suas unidades federadas, possibilita que as ações públicas, neste caso a 

elaboração de emendas ao orçamento, tenham a participação de vários atores. O interesse de 

cada ator do processo acaba por influenciar nos quesitos de quantidade, qualidade, de 

execução e principalmente nas variáveis políticas. Ao prevalecer interesses pontuais, em 

detrimento da coletividade, todo o processo democrático tende a se tornar comprometido.  
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4.4.4 Emendas – Influências Externas, Período - 2010 A 2012.    

 (Crises, Renúncias e eleições) 

 

As proposições parlamentares aqui apresentadas foram selecionadas em períodos que 

muito representaram para o processo político do Distrito Federal. É relevante o fato de que a 

lei orçamentária constante do exercício de 2010 foi elaborada no segundo semestre de 2009, 

obviamente seguindo os prazos e as normas que regem a matéria. Acontece porém, que no 

mesmo semestre de 2009, Brasília foi atingida por uma das maiores crises políticas já 

ocorridas em uma unidade da federação. São inúmeras as publicações midiáticas que 

ressaltam o ocorrido que culminou com a prisão e a renúncia de toda a cúpula do Governo. 

Vale ressaltar que a crise teve seus efeitos tanto no Executivo como no Legislativo, 

especialmente sobre os parlamentares que davam base de sustentação para o Executivo junto a 

CLDF. Não restam dúvidas que a elaboração do orçamento pelo Executivo ficou 

comprometida. Já com relação ao processo de elaboração de emendas parlamentares deste 

período, não é percebido maiores alterações. Foi possível chegar a esta conclusão ao analisar 

os orçamentos dos exercícios subseqüentes, 2011 e 2012. Vale ressaltar que estes dois 

períodos, também guardam particularidades, vejamos: Em 2010, após a renúncia do 

Governador e Vice Governador do Distrito Federal, a Câmara Legislativa assume a 

administração da cidade na figura de seu Presidente, em ato contínuo, no mês de abril foi 

realizada eleição indireta para o preenchimento dos cargos de Governador e Vice Governador. 

Nos meses de outubro e novembro, em conformidade com a legislação eleitoral, foram 

realizadas as eleições gerais. Vale ressaltar que toda essa situação vai repercutir na elaboração 

da LOA junto ao próprio Executivo, a exemplo do ocorrido em 2009. Ao comparar a LOA de 

2011 com a LOA antecedente e com a sua sucessora, também, não encontramos maiores 

diferenças entre as emendas parlamentares. Em última análise, a lei orçamentária vigente, 

LOA 2012, foi confeccionada no semestre final de 2011, ano em que estavam presentes nos 

quadros da Câmara Legislativa, pelo menos dez parlamentares estreantes, eleitos em 2010.  

Destarte, chama bastante atenção o fato de que nos três exercícios estudados existiram 

ocorrências alheias com enormes potenciais de mudanças e repercussão. Mas, estas não 

tiveram maiores efeitos nos processos de elaboração de emendas. Se observadas novamente 

os quadros e gráficos constantes deste trabalho, podemos perceber que mesmo diante de 

mudanças, crises e eleições, parlamentares distritais continuaram firmes nas suas propostas de 

emendas e mantiveram suas prioridades no atendimento as áreas de Difusão Cultura, Desporto 

Comunitário e Infraestrutura Urbana. Do ponto de vista técnico e qualitativo, também não 
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ficam demonstradas maiores evoluções. É inevitável concluir que a elaboração de emendas, 

no caso de DF, pode passar alheia a crises e não sofrer seus efeitos. 

 

5. REPERCUSSÃO NA MÍDIA  

 

 As decisões políticas e administrativas dos governos são acompanhadas e repercutidas 

de maneira muito próxima pela mídia. Com relação ao processo orçamentário, por se tratar 

essencialmente de recursos provenientes de impostos, taxas e contribuições afins, é normal 

que a sociedade procure acompanhar de forma mais atenta a utilização de dessas divisas. É 

nesse momento que o ator mídia representa importante papel, auxiliando a sociedade e os 

Poderes no acompanhamento e difusão das atividades governamentais. 

 Durante o primeiro semestre de 2012 várias reportagens foram publicadas nos 

periódicos locais a respeito dos gastos com emendas parlamentares. De forma incisiva, todas 

as reportagens trouxeram matérias com viés negativo. 

 Em 18 de maio do corrente ano, um dos jornais mais lidos na Capital, Correio 

Braziliense, estampou no seu caderno Cidades robusta matéria intitulada “Festa com o 

dinheiro público”. Segundo o jornalista responsável pelo texto, Almiro Marcos, os órgãos de 

controle do Governo do Distrito Federal promoveram uma investigação nos eventos 

realizados pelas administrações regionais e, num total de 35 (trinta e cinco), pelo menos a 

metade apresentou irregularidades do tipo: superfaturamento de materiais; problemas com os 

projetos básicos e falhas na execução. Segundo apurou a reportagem, os recursos para 

realização desses eventos são oriundos de emendas parlamentares constantes da lei 

orçamentária. 

 O mesmo periódico acima citado destaca na sua edição de 12 de fevereiro de 2012, 

que os gastos das administrações regionais em 2011 com eventos, festas e homenagens, 

passou de R$ 35 milhões, cifras que superaram em 62% os valores aplicados em obras de 

infraestrutura nas trinta cidades do DF. Grande parte destes R$ 35 milhões é proveniente de 

proposições parlamentares. 

 Para demonstrar os índices acima destacados, o periódico dispôs os dados em quadro 

semelhante ao abaixo descrito.  
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Quadro 9. Demonstrativo dos gastos das Administrações Regionais em 2011. 

 

Regiões Administrativas Festividades e homenagens Obras e instalações 

Águas Claras Não houve gastos R$ 436.124,41 

Brasília Não houve gastos R$ 59.535,73 

Brazlândia R$ 684.039,00 R$ 488.239,46 

Candangolândia R$ 1.300,00 R$ 251.603,02 

Ceilândia R$ 1.167.857,16 R$ 3.500.610,00 

Cruzeiro R$ 3.632.539,92 R$ 240.705,97 

Gama R$ 369.468,00 Não houve gastos 

Guará R$ 859.949,20 R$ 668.748,92 

Itapoã R$ 204.750,00 R$ 954.844,59 

Jardim Botânico R$ 122.749,60 Não houve gastos 

Lago Norte R$ 243.952,00 Não houve gastos 

Lago Sul R$ 2.000,00 Não houve gastos 

Núcleo Bandeirante R$ 1.651.447,00 R$ 416.693,20 

Paranoá R$ 3.004.709,00 R$ 972.629,00 

Park Way R$ 79.555,00 R$ 95.087,78 

Planaltina R$ 2.729.002,06 R$ 14.246,59 

Recanto das Emas R$ 2.501.894,00 R$ 592.868,13 

Riacho Fundo R$ 256.082,00 R$ 1.735.639,00 

Riacho Fundo II R$ 245.200,00 R$ 764.846,34 

Samambaia R$ 430.380,00 R$ 1.136.145,43 

Santa Maria R$ 938.684,00 R$ 2.208.517,93 

São Sebastião R$ 3.767.645,50 R$ 2.019.032,89 

Setor Complementar de 

Indústria e Abastecimento 

R$ 30.000,00 R$ 346.800,55 

Setor de Indústria e 

Abastecimento 

R$ 1.224.770,00 R$ 432.557,00 

Sobradinho R$ 1.044.507,73 Não houve gastos 

Sobradinho II R$ 7.955,00 R$ 856.903,11 

Sudoeste/Octogonal R$ 519.677,62 R$ 43.829,10 

Taguatinga R$ 7.739.694,88 R$ 1.284.933,74 
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Regiões Administrativas Festividades e homenagens Obras e instalações 

Varjão R$ 1.172.640,00 R$ 632.881,88 

Vicente Pires R$ 403.990,00 R$ 1.545.495,09 

Total R$ 35.036.438,67 R$ 21.697.520,94 

Fonte: Jornal Correio Braziliense de 12 de fevereiro de 2012, caderno Cidades, página 25. 

 

 O quadro acima aponta alguns números que chamam bastante atenção: regiões 

administrativas como: Cruzeiro, São Sebastião e Taguatinga foram as que mais se esforçaram 

na utilização de recursos com festividades. A cidade de Taguatinga chegou a gastar 600% a 

mais com festividades se comparado a gastos com obras e instalações. Os recursos gastos com 

festividades em cidades como Varjão, Recanto das Emas e São Sebastião merecem ser 

destacados, uma vez que, estas cidades são consideradas extremamente carentes e necessitam 

de outras prioridades de ordem pública. Em resumo, os dados acima, ratificam equívocos no 

na execução dos gastos públicos nas diversas regiões administrativas do DF.  

Em nota explicativa o Governo do Distrito Federal ressaltou que pouco pode fazer, 

uma vez que, as normas orçamentárias distritais estabelecem as prerrogativas dos 

parlamentares em apresentar emendas e ao mesmo tempo restringe a movimentação desses 

recursos. Segundo estabelecido na Lei Orçamentária e na Lei de Diretrizes Orçamentária, os 

recursos oriundos de emendas parlamentares, somente poderão ser cancelados com prévia 

autorização da CLDF e por meio de lei. Com base neste dispositivo, o GDF transfere a 

responsabilidade das emendas a seus autores e se coloca na condição de impedido. Esta 

posição é contraditória e não convincente, haja vista, a responsabilidade pela execução e 

gerenciamento dos orçamentos serem atribuição do Poder Executivo, conforme previsto em 

todos os ditames que versam sobre orçamento público. É oportuno destacar que a LDO e a 

LOA não são normas rígidas como algumas cláusulas da CF podendo ser alteradas 

possibilitando um melhor gerenciamento orçamentário.  

A Lei 4.744, de 29 de dezembro de 2011, versando sobre o orçamento do Distrito 

Federal para 2012, assim a asseverou: 

  

Art. 8º Fica o Governador do Distrito Federal autorizado a abrir créditos 

suplementares, mediante Decreto, excluídos os subtítulos e dotações 

inseridos na lei orçamentária anual por emendas aprovadas pela 

Câmara Legislativa, bem como as dotações consignadas às unidades 

orçamentárias da Câmara Legislativa e do Tribunal de Contas do Distrito 

Federal [..]. (grifei). 
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Nesse mesmo sentido, consta da Lei 4.614, de 12 de agosto de 2011, a qual dispõe 

sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2012: 

 

Art. 27 Fica vedado ao Poder Executivo cancelar dotações orçamentárias e 

modificar fontes do orçamento do Poder Legislativo, bem como dos 

subtítulos incluídos na Lei Orçamentária de 2012 pelo Poder Legislativo. 

 

Pressionados pela mídia e sociedade para conter a onda de gastos excessivos, os 

órgãos de fiscalização e controle, Tribunal de Constas do DF, Ministério Público e Secretaria 

de Estado de Transparência e Controle do DF, estão promovendo investigações com o intuito 

de identificar responsáveis e promover o ressarcimento ao erário dos valores. Porém, os 

órgãos de controle encontram dificuldades para efetuar acompanhamentos prévios e 

fiscalização. O sistema de planejamento governamental é complexo e conta com número 

excessivo de normas. Outro fato que corrobora com as dificuldades descritas é a extensa 

estrutura governamental do GDF, ou seja, a grande quantidade de órgãos a serem fiscalizados. 

Dificulta ainda mais as ações preventivas o fato das normas que regem o tema, especialmente 

a Lei de Licitações e Contratos Lei 8.666/1993 ser antiga e não oferecer melhores dispositivos 

para prevenção de anomalias como aqui destacadas. 

A Secretária de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal (STC) emitiu 

extenso relatório sobre o cumprimento de diretrizes, objetivos e metas do Plano Plurianual, da 

lei de diretrizes orçamentárias e dos orçamentos. O documento faz referência ao exercício de 

2011 e também completa o processo da prestação de contas do Governador. No relatório, os 

auditores da STC ressaltam, dentre outras matérias, inúmeras anomalias na execução do 

programa Difusão Cultural. Dentre as dificuldades apontadas pelos auditores para execução 

dos trabalhos ficam ressaltadas as questões de complexidade, acesso a informações e a falta 

de constância nos processos de prevenção. A citação abaixo reproduz parte da conclusão do já 

citado relatório de auditoria
12

: 

 

“[...] entende-se que o planejamento governamental é atividade complexa 

que precisa, nos próximos anos, evoluir em suas estratégias no sentido de 

melhorar a gestão dos recursos públicos. Nesse contexto, os processos de 

                                                           
12

 Relatório sobre o cumprimento de diretrizes, objetivos e metas do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes 

orçamentárias e dos Orçamentos, com avaliação dos resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão 

governamental por programa de governo. Secretaria de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal – 

2011.                                                                                                                                           

Disponível: 

http://www.stc.df.gov.br/discovirtual/Controladoria/Cumprimento%20de%20Metas%20e%20Eficiência%20e%2

0Eficácia%202011.pdf. Acesso em: 22 set. 2012. 
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controle, monitoramento, avaliação e ações corretivas devem ser 

constantemente aperfeiçoados, visando à simplificação, objetividade e 

acessibilidade das informações gerais nesse ciclo.” 
 

Ao priorizar a promoção de eventos, homenagens e festividades, os órgãos distritais 

gastam milhões de reais em espaços de tempo muito curtos, às vezes poucas semanas. 

Enquanto as obras de urbanização com características mais duradouras e permanentes ficam 

em segundo plano, o que mostra descaso com o dinheiro público e outra vez, ressalta a 

necessidade de haver mudanças na aplicação dos recursos públicos, inclusive os advindos de 

proposições legislativas. 

 

6.  EXECUÇÃO DAS EMENDAS – PODER EXECUTIVO 

 

 A missão de executar os orçamentos é atribuída de forma indelegável ao Poder 

Executivo, consoante estabelece a Constituição local. Com relação às emendas parlamentares, 

cabe ao Legislativo as tarefas de elaboração e aprovação. Diante desta prerrogativa do Poder 

Executivo de efetivar ou não as inclusões parlamentares havidas no PLOA, no transcurso 

deste tópico, se pretende analisar os seguintes pontos: percentuais de programações derivadas 

de emendas que foram efetivadas; as relações políticas e administrativas entre Legislativo e 

Executivo; aspectos técnicos e demais situações surgidas no complexo rito que envolve 

emendas parlamentares de orçamento.   

 Objetivando uma melhor visualização dos valores e percentuais de emendas efetivadas 

nos exercícios de 2010 a 2012, quadro a seguir esboça, por exercício, total de emendas 

apresentadas; valores das proposições apresentadas as LOA’s; valores empenhados pelo 

Poder Executivo e percentual das emendas efetivadas. Em fidelidade à linha inicialmente 

adotada, tomando como exemplo os demais quadros apresentados neste trabalho, no 

demonstrativo seguinte, deixaram de ser consideradas as emendas apresentadas de forma 

coletiva – blocos parlamentares e Mesa Diretora/CLDF, não foram computadas emendas 

advindas de alterações de LOA - créditos adicionais e por fim, foram consideradas somente 

emendas apresentadas individualmente por parlamentares. 
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Quadro 10. Percentual de emendas executadas – LOA 2010 a 2012. 

 

 

Ano 

Total de 

Emendas 

apresentadas 

Valor das 

Emendas 

(R$) 

Valor 

Empenhado 

(R$) 

% Empenho 

sobre a Dotação 

Inicial 

2010 698 128.630.000,00 49.984.747 38,85% 

2011 641 164.930.000,00 68.789.793 41,70% 

2012* 828 286.000.300,00 87.220.823 30.49% 
Fontes: Projetos de Lei CLDF: PL 1383/2009, PL 1648/2010, PL 552/2011 e Sistema de Gestão         

Governamental - SIGGO. * Valores empenhados até o mês de agosto de 2012. 

 

 Conforme expressam os dados acima, em média, 40% das emendas parlamentares são 

executadas durante os exercícios. Os percentuais foram analisados em formato global. Cabe 

aqui ressaltar que nos arquivos da Câmara Legislativa, não constam acompanhamentos de 

execuções individualizadas por parlamentar. Em buscas realizadas junto ao Poder Executivo, 

especialmente nos dispositivos de transparência, também, não foram encontrados arquivos 

que individualizem as execuções de emendas parlamentares. Em tese, o controle 

pormenorizado da execução das emendas, deveria ser realizado pela equipe técnica de cada 

deputado, entretanto, constatamos que a grande maioria dos parlamentares não mantém 

atualizadas suas emendas, deixando este controle a cargo do Poder Executivo, o que, 

conforme já mencionado não fica claro se realmente ocorre. 

 A execução de emendas presentes ao orçamento compreende uma delicada e complexa 

parte do ciclo orçamentário. Frente a todo esse complexo de ações, não é incorreto afirmar 

que a prerrogativa de executar ou não as emendas constantes do orçamento tendem a 

favorecer os interesses do Poder Executivo. Cabe ressaltar que a figura da emenda segue os 

mesmo preceitos das leis orçamentárias, ou seja, são institutos meramente autorizativos, sem a 

obrigatoriedade de execução. Diante dessa situação, os deputados acabam se submetendo a 

condições impostas pelo Executivo, sob pena de não verem suas proposições avançarem. “A 

execução das emendas individuais é ditada por critérios políticos-partidários” (FIGUEIREDO 

& LIMONGI, 2005, p.137). 

 Consideradas como importante ferramenta de articulação política, as emendas 

parlamentares proporcionam a abertura de dialogo entre os Poderes Legislativos e Executivos. 

Existe uma correlação de interesses que envolvem o sistema de emendas. A fim de que suas 

matérias sejam apreciadas com maior rapidez e sem muitos questionamentos nas Casas de 

Leis, os Governos procuraram formar a maior base de apoio possível. Como parte da 

estratégia para atingir este objetivo, consta a liberação dos recursos necessários ao 
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atendimento das emendas parlamentares. Em contra partida, como instrumento de barganha, 

os parlamentares fazem uso do instrumento do voto e somente apreciam os projetos assinados 

pelo Executivo caso as emendas ao orçamento sejam liberadas.   

 Na esfera distrital, para efeito de acordos políticos, os modos de atuação tanto do 

Governo como da Câmara Legislativa são bastante parecidos com os utilizados no parlamento 

federal e demais Casas de Legislativas existentes no País.  

O Poder Executivo local, diante da sua prevalência, toma algumas medidas pontuais 

para que seus interesses não sejam frustrados. Uma dessas medidas é a interferência no 

processo interno de eleição da Mesa Diretora da CLDF e dos presidentes das Comissões. É de 

vital importância para o Poder Executivo que o presidente da Comissão de Economia 

Orçamento e Finanças (CEOF), faça parte da base do Governo. É este parlamentar que ficará 

responsável por dar andamento às questões orçamentárias de interesse do Legislativo, mas 

principalmente do Executivo. 

 Na Câmara Legislativa do DF, historicamente, as bases de apoio ao governo são 

formadas por números bem expressivos. Para se ter uma idéia, a legislatura atual conta com 

uma composição de base formada por 21 parlamentares de um total de 24. Diante deste 

cenário, o Executivo não tem encontrado maiores dificuldades em dar andamento as suas 

matérias. Entretanto, conforme observado no quadro 10, isso não se traduz em vantagens para 

os parlamentares. Caso seja feita uma análise sob a óptica da execução de emendas, o que se 

pode extrair dos números presentes no quadro n.º 10 é que os percentuais de emendas 

efetivadas para 2012 não ultrapassaram a média observada nos anos anteriores. 

 Relevando a existência de um número maior de apoiadores em relação à oposição, 

podemos inferir com isso que o Governo concentra seus esforços em negociar com a sua 

própria base, sem muito se preocupar com os votos da oposição, que somados, não 

necessariamente representam empecilhos aos interesses de sua agenda no Legislativo. 

 Tomando por analogia as considerações de Figueiredo & Limongi, “o grau de apoio 

que o presidente (chefe do executivo) obtém de um determinado parlamento depende tão 

somente da execução de suas emendas” (FIGUEIREDO & LIMONGI, 2002, p.323). 

Conforme observado no parágrafo anterior essa assertiva pode não encontrar muitos respaldos 

na política distrital. Considerando que as liberações de recursos de emendas são mantidas em 

patamares estáveis e que somente chegam a percentuais próximos a 40% ao ano, o Executivo, 

na intenção de manter a sua base de apoio, deixa de firmar questão nas liberações de emendas 

e passa a concentrar seus esforços em outras matérias. Podemos inferir, como exemplo dessas 

outras matérias, as constantes negociações com partidos e blocos parlamentares na 
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distribuição cargos e na entrega de comandos das unidades administrativas do GDF. Com 

isso, o peso das negociações entre Legislativo e Executivo ao redor de emendas parlamentares 

fica alocado em menor escala. Vale ressaltar que essa situação não significa uma convivência 

tranqüila entre os Poderes. São constantes as investidas de parlamentares sobre o Executivo 

objetivando a liberação de verbas orçamentárias, ou seja, mesmo que os recursos sejam 

liberados de forma regrada, ou até mesmo não liberados, os deputados não abrem mão do 

direito de pressionar o Governo, dando uma demonstração de força, ao tempo em que 

aproveitam para cobrar acordos previamente pactuados.  

 Nas diversas tratativas ocorridas entre os Poderes, devem ser observadas, além das 

questões políticas, as variáveis técnicas. Uma importante ferramenta operacional disponível 

ao Poder Executivo é a possibilidade de contingênciar os orçamentos no sistema de gestão 

governamental (SIGGO-DF). É legitimo ao Executivo somente promover as liberações 

financeiras e descontingenciamento dos saldos, ações indispensáveis para execução dos 

orçamentos, em conformidade com as receitas disponíveis. Este conjunto de atos técnicos 

permite ao gestor do orçamento, ter total controle sobre o processo. Novamente recorrendo a 

obra e os ensinamentos de Figueiredo & Limongi, sobre essas prerrogativas do Poder 

Executivo, ressaltam os autores: 

 

A vantagem estratégica do Executivo estende-se à execução dos gastos 

previstos pela LOA. A lei orçamentária é autorizativa; não é mandatória. Isto 

é, o Executivo necessita de aprovação legislativa para efetuar qualquer gasto, 

mas não precisa fazer todos os gastos autorizados. A Lei 4.320/64 permite 

que, dentro de certos limites definidos pela própria LOA, dotações possam 

ser remanejadas pelo Executivo sem consulta prévia ao Legislativo. Além 

disso, uma vez que os desembolsos dependem do comportamento efetivo da 

receita, a legislação vigente prevê a promulgação, por parte do Executivo, de 

um decreto estabelecendo a programação financeira e o organograma de 

execução mensal de desembolso. Para muitos analistas e gestores públicos, 

esse decreto define o “orçamento real”, posto que fixa o percentual das 

dotações contingenciadas por órgãos. (FIGUEIREDO & LIMONGI, 2002, 

p.314/315).   
 

 

 Observando por outro ângulo, os baixos percentuais de execução das emendas, 

também podem ser associados à qualidade de elaboração destas. Conforme externado em 

tópicos passados, durante o processo de elaboração de emendas alguns parlamentares não 

concentram maiores cuidados nas questões de qualidade, com isso, algumas proposições são 

aprovadas, tornam-se parte da lei, mas, restam inexeqüíveis por fatores que vão desde a 

previsão incorreta de recursos, a classificações orçamentárias incompatíveis. Essas anomalias, 

somadas a outros fatores, corroboram e favorecem as prerrogativas do Executivo em 



64 
 

detrimento do Legislativo. Vale ressaltar que a Consultoria Orçamentária da Câmara 

Legislativa, muitas vezes, deixa de ser instada para promover revisões na versão final do 

PLOA, em detrimento da exigüidade de tempo, uma vez que, é comum na CLDF que o rito 

derradeiro de aprovação do PLOA ocorra no último dia de atividade legislativa do exercício, 

não restando prazos para ajustes, sendo a matéria encaminhada imediatamente para a sanção 

do Governador.  

A atual dinâmica utilizada para elaboração e execução das emendas parlamentares se 

mostra bem mais vantajosa para o ator Executivo. As legislações que tratam sobre a matéria e 

as questões políticas relativas ao tema auferem significativas vantagens ao gestor do 

orçamento. No caso do Distrito Federal, mesmo que as tratativas por liberações de emendas 

não sejam consideradas a principal variante de negociação entre Executivo e Legislativo, não 

se pode desprezar o potencial que a emendas parlamentares exercem sobre o universo 

político. Cabe relembrar que as emendas também são utilizadas em ajustes políticos entre 

parlamentares e lideranças e podem fazer diferença em processos eleitorais. 

Por fim, vale ressaltar que as respostas para os baixos índices de execução das 

emendas no âmbito do Distrito Federal não tem motivo singular, as falhas começam no 

planejamento, passam pela elaboração e chegam à fase executiva, onde sofrem com os efeitos 

da política de negociação entre os poderes.  

  

CONCLUSÃO 

 

 O trabalho em conclusão teve como foco analisar as relações políticas havidas entre o 

Poder Legislativo e o Poder Executivo, sob a óptica do planejamento, com especial atenção as 

proposições orçamentárias de responsabilidade dos deputados, as chamadas emendas 

orçamentárias ao PLOA. 

 A Constituição da República promulgada no ano de 1988 trouxe em seu bojo 

significativos avanços para a área de planejamento governamental. A Carta modernizou o 

sistema orçamentário utilizado no País ao implantar balizadores como o Plano Plurianual, a 

Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Orçamentos Anuais. 

 A Câmara Legislativa do DF iniciou suas atividades no ano de 1991, passados pouco 

mais de dois anos de sua sessão inaugural, o parlamento da Capital, também promulgou a sua 

Lei Maior, a Lei Orgânica do Distrito Federal. Seguindo a bem sucedida linha de atuação da 

CF, a Lei Orgânica do DF previu nos itens relativos ao orçamento os mesmos instrumentos de 

planejamento governamental utilizados em nível federal. 
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 A Capital de todos os brasileiros, apesar de jovem, externa características de veterana. 

Conforme ressaltado, os trabalhos do parlamento distrital somente vieram a ocorrer após a 

vigência de uma nova Constituição no País. Esse fato, de forma bastante natural, transferiu ao 

parlamento local experiências valiosas para uma Casa de Leis ainda em processo de 

formação. Contudo, nem todos os aspectos dessa transferência podem ser considerados 

positivos. Algumas mazelas políticas fizeram parte do espólio transferido. Entre vários 

exemplos, é relevante citar o modelo de negociação utilizado entre o Poder Executivo e o 

Legislativo quando da formatação das Leis Orçamentárias. 

 A prática de negociar emendas orçamentárias em troca de formação de uma base 

eleitoral e ou apoio político dentro dos parlamentos é disseminada pelo Congresso Nacional e 

pelo Poder Executivo Federal, contagiando todos os demais parlamentos, o Distrito Federal 

não é exceção à regra.  

 Não restam dúvidas que o sistema adotado no Brasil em que a lei orçamentária tem 

características autorizativas e não mandatórias, no qual o Executivo necessita da participação 

do Legislativo para a aprovação da LOA, é um dos mais modernos do mundo. Entretanto, ele 

se torna falho ao permitir que essas participações se convertam em rotas para o trânsito de 

interesses individuais em detrimento dos coletivos, fragilizando todos os demais pontos do 

processo. 

 Sobre a relação entre Executivo e o Legislativo no desenvolvimento da política 

orçamentária, Souza & Bittencourt ressaltam: 

 

“No universo da política, diversos fatores, situações e comportamentos dos 

parlamentares podem influenciar positiva ou negativamente nas relações 

com o Executivo. Nesse cenário, os interesses se reforçam, à medida que, as 

duas partes colocam como prioridade a realização de seus projetos pessoais 

ou de determinados segmentos. (SOUZA & BITTERNCOURT 2010, p. 

12).”  

 

 A política de interesses também se faz presente nas relações entre o Governo do 

Distrito Federal e a Câmara Legislativa. Contudo, algumas características são marcantes no 

processo local. Logo após as primeiras eleições havidas na Capital, ano de 1989, quando foi 

escolhida a primeira composição de representantes para a CLDF, ficou demonstrada uma 

divisão política na cidade, um grupo com tendências mais de esquerda e outro com 

características mais voltadas para a direita. Ao longo dos últimos vinte e três anos essas duas 

tendências se revezam no comando da cidade e obviamente, refletindo nas relações entre os 

Poderes.  
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 Pelo menos mais duas outras características merecem relevo, pois estas influenciaram 

na formação do parlamento distrital. O fato da capital não poder ser subdividida em 

municípios e a formação dos quadros com o número mínimo de deputados que um parlamento 

pode ter. Somente 24 (vinte e quatro) deputados distritais, conforme previsto na Constituição. 

Considerando que a atualização do número de cadeiras nos parlamentos é uma prerrogativa de 

nível federal, fica o Distrito Federal sujeito aos efeitos da sub-representação, uma vez que, 

segundo a última contagem do censo, IBGE/2010, a população do DF já soma mais de dois 

milhões e quinhentos mil habitantes, números que validam a necessidade de haver uma 

revisão no quantitativo de representantes dos parlamentos. 

 Ao analisar as características acima, ficou facilitado o percurso para chegar às 

conclusões a respeito de como os Poderes Legislativo e Executivo se relacionam, e como eles 

se comportaram durante a elaboração, tramitação, aprovação e execução dos orçamentos no 

Distrito Federal. 

 Foi possível perceber que o Executivo consegue manter uma extensa base de apoio 

junto à CLDF. É relevante o fato de que essa base não considera como seu principal pilar de 

sustentação o sistema de negociação de emendas. Com isso, podemos inferir que o Executivo 

tem conseguido, em tese, maior sucesso no apoio ao utilizar o expediente da distribuição de 

cargos e a indicação de órgãos para serem comandados pelos partidos componentes de sua 

base. 

 Uma série de fatores contribuem para que as emendas apresentadas ao orçamento 

distrital percam a importância durante os processos de negociação entre os poderes, dentre 

eles estão: a má qualidade das emendas apresentadas pelos deputados distritais que anotam na 

lei orçamentária proposições impossíveis de ser executadas. Como característica dessa má 

qualidade, podemos citar: os valores inexpressivos e as imperfeições técnicas. 

A participação dos parlamentares na LOA do DF poderia ser mais expressiva. 

Análises técnicas, estudos e avaliações dos programas enviados pelo Executivo na 

composição do projeto de lei orçamentária, deveriam ser efetivados pela Comissão de 

Economia, Orçamento e Finanças da CLDF de forma mais criteriosa. Entretanto, durante a 

tramitação do PLOA os deputados voltam suas atenções somente ao processo de emendas 

individuais, com preocupação única em dispor recursos para atender suas bases eleitorais e 

acabam abrindo mão de suas prerrogativas de acompanhamento e fiscalização das ações 

originadas no Executivo. 

 No decorrer do trabalho foi possível constatar que a partição Câmara Legislativa na 

LOA, apesar de ser muito alardeada, é bastante restrita. As condicionantes estabelecidas pelo 
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Colégio de Líderes e a possibilidade de movimentação de somente 2% da receita corrente 

líquida para a confecção das emendas individuais deixa bastante clara a condição de 

coadjuvante da CLDF no processo, uma vez que, todo o restante do orçamento é formatado 

pelo Executivo.  

As limitações legais para apresentação das emendas constam principalmente na 

LDO
13

. Entretanto, as prerrogativas de fazer emendas utilizando outras fontes, diferentes da 

reserva de contingência são cabíveis aos deputados. Convencionalmente e seguindo as 

orientações do Colégio de Líderes, os parlamentares acabam por abrir mão de mais essa 

prerrogativa. Na CLDF o expediente de apresentação de emendas de comissão raramente é 

solicitado, mas, sempre que necessário, o Executivo insta os relatores - parciais ou geral - para 

que procedam em emendas com o fito de ajustar as agendas da proposta. Ocorrendo está 

situação e por se tratar de um ajuste requerido pelo próprio Executivo, geralmente, as fontes 

de financiamento utilizadas são diferentes da reserva de contingência. 

 Com relação ao comportamento dos parlamentares diante da possibilidade de 

apresentar emendas ao PLOA, ao avaliar os números constantes nos exercícios 2010 a 2012, 

foi possível concluir que nestes três exercícios a destinação de recursos para o atendimento de 

                                                           
13

 LEI Nº 4.614, DE 12 DE agosto DE 2011 

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2012 e dá outras providências. 

Art. 31. Serão admitidas emendas ao projeto de lei orçamentária anual ou aos projetos de créditos adicionais que 

o modifiquem, desde que: 

I – sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com esta Lei; 

II – indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as 

que incidam sobre: 

a) dotações para pessoal e encargos sociais; 

b) serviço da dívida; 

c) precatórios; 

d) Programa de Integração Social e Contribuição do Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público – 

PIS/PASEP; 

e) despesas relativas à concessão de benefícios a servidores. 

III – estejam relacionadas com: 

a) a correção de erros ou omissões; 

b) os dispositivos do texto do projeto de lei. 

Parágrafo único. Não serão admitidas emendas ao projeto de lei orçamentária anual, bem como aos projetos que 

modifiquem a Lei Orçamentária Anual, que transfiram: 

I – dotações cobertas com receitas diretamente arrecadadas por órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas 

públicas e sociedades de economia mista para atender à programação a ser desenvolvida por outra entidade que 

não a geradora do recurso; 

II – recursos provenientes de convênios, operações de crédito, contratos, acordos, ajustes e instrumentos 

similares vinculados a programações específicas, inclusive aqueles destinados a contrapartida, identificados pelo 

IDUSO diferente de zero; 

III – recursos provenientes de concessão de empréstimo e financiamento; 

Art. 32. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição de dispositivo do projeto de lei 

orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante 

créditos especiais ou suplementares com prévia e específica autorização legislativa, nos termos do art. 150, § 10, 

da Lei Orgânica do Distrito Federal. 
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despesas relacionadas à cultura, desporto e pequenas obras de infraestrutura foram 

prioritariamente elencadas pelos deputados. Dentre os motivos que levaram os parlamentares 

a optar por emendas com essas características estão a possibilidade de aproximação com os 

eleitores e o número reduzido de exigências previstas na lei de licitações e contratos, relativos 

a esses gastos. 

 As ocorrências externas havidas durante os anos de 2010 a 2012: crises, renúncias de 

governadores, eleições indiretas e eleições gerais, surpreendentemente, não foram muito 

repercutidas na elaboração e execução das emendadas parlamentares. Como se pode observar 

o quantitativo de emendas executadas neste período teve variações muito tímidas. No que 

tange a CLDF, as características das emendas preferencialmente apoiando eventos de cultura, 

desporto e infraestrutura, permaneceram as mesmas. 

 As áreas de saúde, educação e segurança, mesmo fazendo parte das principais 

solicitações da sociedade e dos discursos dos parlamentares, não foram priorizadas durante os 

exercícios analisados, os percentuais de emendas para atender esses subtítulos não 

ultrapassaram os 6%. Notadamente essa questão é emblemática e de bastante relevância pois 

deixa exposta significativa contradição entre os discursos e a prática. 

 Diante de todo o exposto é preciso destacar que cada Poder tem a sua função no 

sistema de planejamento do estado de forma bem definida. A Constituição prevê que as 

iniciativas de leis que versem sobre o orçamento devem partir do Executivo. Aos parlamentos 

cabem as funções de legislar, fiscalizar e representar os interesses da sociedade. Contudo, 

para que todas as ações de governo logrem pleno êxito, é necessário que Executivo e 

Legislativo convirjam em idéias sem a necessidade de fazer negociações ou composições em 

troca de Poder. 

 Em arremate é preciso destacar que a convivência democrática entre os Poderes, 

apesar de ainda haver algumas falhas como as aqui apontadas, é benéfica para a sociedade. A 

independência harmoniosa em que os poderes devem pautar suas ações contribui para o 

crescimento da nação. É necessário que cada um faça sua parte, deixando à margem os 

interesses individuais e potencializando a coletividade sem abandonar o respeito pelas 

instituições e pela sociedade.  
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