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INFORMATIVO LID.PODE 004/2020 

 

NOTA EXPLICATIVA  

 
 

EMENDAS DE BANCADA LOA 2020 

 

 

Recentemente em virtude da pandemia do COVID-19, governantes e parlamentares 

buscaram incansavelmente e de forma altamente proativa, encontrar formas e maneiras de amenizar 

as consequências do Coronavírus. Dentre as medidas adotadas pelo Governo para o enfrentamento 

do COVID-19, está a criação da Ação 21C0 – Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional Decorrente da Coronavírus – permitindo com isso, que Emendas 

Impositivas de Bancadas Estaduais RP7, possam ter seus recursos alocados para auxiliar no combate 

ao Coronavírus.  

Para tanto, alguns procedimentos e prazos foram adotados, que trataremos a seguir: 

 

O que a Ação Contempla: 

 

 Apoio aos entes federativos para financiamento de serviços 

de saúde na atenção básica e de média e alta complexidade, 

aquisição e distribuição de medicamentos e insumos, 

aquisição de equipamentos, realização de pesquisas, 

contratação de serviços de saúde, contratação temporária de 

pessoal, divulgação de informações à população, bem como 

outras despesas necessárias para o enfrentamento do 

coronavírus. 
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Procedimentos: 

 Haverá um localizador para cada Bancada Estadual; 

 Ficará a cargo das Bancadas Estaduais a indicação dos 

Beneficiários;  

 Solicita-se que as bancadas se atentem para o equilíbrio entres 

as GND´s 3 e 4, priorizando a GND 3; 

 Caberá a bancada autora manifestar, no campo indicado no 

ofício modelo, o nome do estado da bancada para qual o 

recurso será destinado. A SOF/ME, posteriormente, irá 

definir um localizador específico para identificar as dotações 

das bancadas estaduais; 

 As Bancadas estaduais deverão preencher na funcional do 

ofício a unidade orçamentária a qual a programação será 

destinada, podendo optar entre as unidades orçamentárias 

do Ministério da Saúde, Ministério da Cidadania e Ministério 

da Educação; 

 Cada Bancada deverá manifestar ainda, para qual programa 

de trabalho será destinado o recurso. A consulta aos 

programas de trabalho corretos deve ser realizada perante 

os Órgãos Setoriais responsáveis 

 Não será aceito que ocorra o aumento de Emendas por parte 

das Bancadas, com base na quantidade de Emendas 

apresentadas na LOA; 

 O prazo para apresentação é até 26/03/2020. 
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Caberá ao coordenador de cada Bancada Estadual, o preenchimento e o envio de ofício 

para o senhor Manoel Fernandes Amaral Filho, Secretário Especial de Relações Institucionais, em 

conformidade ao modelo abaixo: 

 
Ofício n.º _____  

(Local, data). 
 

Ao Senhor 
Manoel Fernandes Amaral Filho  
Secretário Especial de Relações Institucionais 
Presidência da República 
Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto - CEP: 70150-900 
 
 
Assunto: Suplementação de dotações ao combate do COVID-19. 
 
Senhor Secretário, 
 
Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me ao senhor para informar que apresentei emenda 
parlamentar ao Orçamento Geral da União no exercício de 2020. 
 
Ante o exposto, solicito as alterações a seguir descritas: 

 
DE: 

EMENDA 
 

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA GND VALOR 

    

 
PARA: 

EMENDA 
 

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA GND** VALOR 

 20.UO*.10.122.5018***.21C0.XXXX   

Localizador: No Estado da(e)(o) preencher 

 
JUSTIFICATIVA PARA ALTERAÇÃO: 

 
Enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus. 
 
 

 
(*) UO: Unidade Orçamentária (opção da Bancada Estadual - Exemplo: 36901: Fundo Nacional de 
Saúde) 
(**) GND: Grupo de Natureza de Despesa (opção da Bancada Estadual) 
(***)PROGRAMA: Caso seja ação da Cidadania ou Educação, consultar o programa correto. 
 

Atenciosamente, 

 

_____________________________ 
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Nome do Coordenador da Bancada Estadual Autora da Emenda 

 

Abaixo, trazemos ainda, comunicado digital, encaminhado pela SRI, tratando do mesmo 

tema e orientando acerca dos procedimentos. 

 

 

 


