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INTRODUÇÃO

Esta cartilha apresenta regras e procedimentos para cadastro e apresentação de emendas ao Projeto de Lei de Orça-

mento Anual – PLOA.

A primeira parte traz informações gerais sobre o processo e os prazos de tramitação do PLOA na Assembleia Legislativa 

de Minas Gerais – ALMG.

A segunda expõe, de forma resumida, a legislação aplicável ao processo de emendas ao orçamento, em especial as 

normas recentes que tratam da impositividade da execução de programação orçamentária originada de emenda parla-

mentar individual. Entre essas normas, a Emenda à Constituição – EC – nº 96/2018 promoveu mudanças no processo 

de emendamento orçamentário pela ALMG, as quais esta cartilha pretende esclarecer.

Em seguida, na terceira parte, estão as instruções para elaboração de emendas ao PLOA por meio do Sistema de Emen-

das ao Orçamento – SOR – Módulo Gabinetes.



6

1. TRAMITAÇÃO E PRAZOS DO PROJETO DE LEI DE ORÇAMENTO ANUAL – PLOA

O Projeto de Lei de Orçamento Anual – PLOA – é encaminhado à ALMG pelo governador do Estado até o dia 30 de 
setembro de cada ano e deve ser devolvido para sanção até o término da sessão legislativa, nos termos do art. 

68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado. Nos últimos anos, o Poder Executivo 

tem enviado, junto com o PLOA, o Projeto de Lei de Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG. Como o 

PPAG e o PLOA devem ser compatíveis entre si, a tramitação dos projetos na ALMG é concomitante.

Depois de recebidos e publicados pela Casa, os projetos são distribuídos à Comissão de Fiscalização Financeira e Orça-

mentária – CFFO –, que tem 60 dias para apreciá-los. Além dos integrantes dessa comissão, participam das discussões 

e das votações dos pareceres sobre o PLOA e sobre o PPAG dois integrantes das demais comissões permanentes da 

Assembleia.

Dentro desse prazo de apreciação, deputados e comissões têm 20 dias, contados a partir da publicação dos 

projetos, para apresentar emendas. No caso das emendas ao PLOA, elas devem ser cadastradas e apresentadas 

exclusivamente por meio do Sistema de Emendas ao Orçamento – SOR – Módulo Gabinetes. Após o recebimento e a 

publicação das emendas, é designado o relator que dará parecer sobre o projeto e as emendas recebidas.

É importante destacar que, por determinação constitucional, as emendas ao PLOA e ao PPAG apenas 
podem ser recebidas na CFFO, e não é permitida a apresentação de emendas em Plenário. 

Aprovado o parecer em comissão, o projeto é encaminhado à Mesa da Assembleia, a fim de ser incluído na Ordem do Dia 

do Plenário, para discussão e votação em turno único.
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                        Figura 1 – Fases de tramitação do PLOA e do PPAG na Assembleia 
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2.  LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO PROCESSO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Para a viabilização do controle da sociedade sobre a destinação dos gastos públicos, a Constituição da República de 
1988 concedeu autonomia ao Poder Legislativo para discutir o orçamento público, bem como poderes para emendar e 
modificar as rubricas orçamentárias e participar do processo de definição das prioridades públicas.

Assim, durante sua tramitação, o Projeto de Lei de Orçamento Anual está sujeito a alterações por meio de emenda dos 
deputados ou do governador. 

O poder de apresentar emenda ao PLOA, no entanto, não é irrestrito, pois algumas regras constitucionais 

e legais devem ser obedecidas. 

É o caso da emenda que acrescenta recursos a uma ação governamental e que deve mostrar de onde serão deduzidos 
os recursos para cobrir o seu valor. Nessa situação, não é admitido o cancelamento de despesa que incida sobre pessoal 
e seus encargos, serviço da dívida ou transferências tributárias constitucionais aos municípios. Existem também outras 
vedações, como por exemplo, o impedimento de retirada de recursos de obras já iniciadas para destinação a outras 
finalidades. 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO – estabelece, ainda, outras limitações, como a proibição de se indicar a anulação 
de dotações:

•  financiadas com recursos vinculados;
•  referentes a contrapartida; 
•  referentes a precatórios e sentenças judiciais;
•  referentes a auxílios (funeral, doença, alimentação, transporte e fardamento); e 
•  financiadas com recursos diretamente arrecadados. 

Além disso, por força da LDO, não podem ser destinados recursos para sindicato, associação ou clube de servidores 
públicos; para pagamento a servidor da administração pública por serviços de consultoria ou de assistência técnica; e 
para entidades de previdência complementar ou congêneres, observado o disposto nas Leis Complementares nos 108 e 
109, de 2001.

Outras emendas ao PLOA podem ser apresentadas, desde que estejam relacionadas com a correção de erros ou omis-
sões ou com os dispositivos do texto do projeto de lei.
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Recentemente, em 26 de julho de 2018, a Mesa da Assembleia promulgou a Emenda à Constituição – EC – nº 96/2018 –, que 

introduziu mudanças no processo de apresentação de emendas ao Projeto de Lei de Orçamento Anual. Foram acrescen-

tados os §§ 4º a 17 ao art. 160 da Constituição do Estado e os arts. 139 e 140 ao Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, para instituir a impositividade da execução de programação orçamentária originada de emenda parlamentar 

individual. A seguir são detalhadas as principais mudanças promovidas pela referida EC nº 96/2018.

2.1 Emenda à Constituição nº 96/2018 – Impositividade da execução de programação     
orçamentária originada de emenda parlamentar individual

A Emenda à Constituição nº 96/2018 alterou os arts. 159 e 160 da Carta mineira, tornando obrigatória a execução de 

programações orçamentárias originadas de emendas parlamentares individuais constantes da lei do orçamento anual. 

No que interessa ao conteúdo desta cartilha, cujo foco é o processo de emendar o orçamento, a Constituição do Estado 
passou a prever que as emendas individuais apresentadas ao PLOA serão aprovadas no limite de 1,0% (um por 
cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo. Desse percentual, no 
mínimo metade será destinada a ações e serviços públicos de saúde. 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL: o conceito da RCL está estabelecido na Lei Complementar 
Federal nº 101, de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF – e é utilizado para o cálculo de 
diversos indicadores fiscais. 

Considera-se RCL a soma das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, 
agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidas 
as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional.

Porém, 

a própria Constituição estadual determinou que o percentual de 1% da RCL será atingido de forma 
progressiva e estabeleceu percentuais diferentes para os exercícios de 2019 a 2021.

Assim:

•  Para 2019, as emendas individuais apresentadas ao PLOA serão aprovadas no limite de 0,70% da RCL prevista no 

projeto encaminhado pelo Poder Executivo.

•  Para 2020, as emendas individuais apresentadas ao PLOA serão aprovadas no limite de 0,80% da RCL prevista no 

projeto encaminhado pelo Poder Executivo.
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•  Para 2021, as emendas individuais apresentadas ao PLOA serão aprovadas no limite de 0,90% da RCL prevista no 

projeto encaminhado pelo Poder Executivo.

•  A partir de 2022, as emendas individuais serão aprovadas no limite de 1,0% da RCL prevista no PLOA.

Figura 2 – Progressividade dos percentuais de aprovação das emendas individuais

VALE REPETIR: em todos os exercícios devem ser destinados, no mínimo, metade dos recursos aprovados 
das emendas individuais a ações e serviços públicos de saúde. Esses recursos serão computados para 
fins do cumprimento dos gastos mínimos em saúde de 12%, conforme determina a Constituição da 
República, e não poderão ser destinados para pagamento de pessoal ou encargos sociais. 

FIQUE ATENTO! 

Após a aprovação e a sanção das emendas individuais ao PLOA, o Poder Executivo deverá receber, em até 60 

dias após a publicação da lei orçamentária, as indicações parlamentares referentes às emendas individuais, 

as quais deverão conter, no mínimo, o número da emenda, o nome do parlamentar, o nome do beneficiário 

e o respectivo valor, observados os percentuais destinados às ações e aos serviços públicos de saúde, e a 

indicação da ordem de prioridade de cada emenda.
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É importante notar que, 

depois de aprovadas, as emendas individuais passam a ter sua execução orçamentária e financeira 
obrigatória. Essa execução deverá ocorrer de forma equitativa, ou seja, atenderá de forma igualitária 
e impessoal às emendas apresentadas, independentemente de autoria. 

Contudo, a impositividade de execução das emendas individuais utilizará como base de cálculo a Receita Corrente Lí-

quida realizada no exercício anterior, e terá como referência os mesmos percentuais estabelecidos para a aprovação 
das emendas. Mais uma vez vale observar que no mínimo a metade dos valores deverá ser destinada a ações e serviços 
públicos de saúde, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos. 

Figura 3 – Parâmetros para aprovação e execução de emendas individuais

A Constituição do Estado prevê ainda que os restos a pagar possam ser considerados para fins de cumprimento da 
execução financeira das emendas individuais, até o limite de 0,35% da RCL realizada no exercício anterior.
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de 1964. 
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exercício financeiro, entre os quais se distinguem: os Restos a Pagar Processados (que se referem 
às despesas empenhadas e liquidadas) e os Restos a Pagar Não Processados (que se referem às 
despesas apenas empenhadas e que ainda não foram liquidadas).

2019 2020 2021 2022

0,7% da 
RCL 

prevista 
no PLOA 

2019

0,8% da 
RCL 

prevista 
no PLOA 

2020

0,9% da 
RCL 

prevista 
no PLOA 

2021

1,0% da 
RCL 

prevista 
no PLOA 

2022

0,7% da 
RCL 

realizada 
em 2018

0,8% da 
RCL 

realizada 
em 2019

0,9% da 
RCL 

realizada 
em 2020

1,0% da 
RCL 

realizada 
em 2021

PARÂMETROS
PARA APROVAÇÃO 

DE EMENDAS
INDIVIDUAIS

PARÂMETROS
PARA EXECUÇÃO 

DE EMENDAS
INDIVIDUAIS



12

É preciso estar alerta pois, em alguns casos, a execução orçamentária e financeira das programações 
orçamentárias originadas de emendas individuais poderá não ser obrigatória. 

A Constituição estadual determina que, quando ocorrerem impedimentos de ordem técnica que inviabilizem o empenho 

das emendas individuais, os Poderes Executivo e Legislativo devem adotar algumas medidas e prazos. Esse processo pre-

vê, por exemplo, que o Poder Legislativo deverá receber as justificativas dos impedimentos em até 120 dias da publicação 

da LOA, para que se promovam as indicações de remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. 

Caso essas medidas não sejam concretizadas, a execução das emendas individuais que tenham se enquadrado nos 

casos de impedimentos de ordem técnica não terão sua execução obrigatória. Os impedimentos de ordem técnica serão 

definidos pelo Poder Executivo em regulamento próprio.

Além dos casos de impedimentos de ordem técnica, a Constituição estadual também prevê que as emendas indi-

viduais poderão ter seu valor reduzido durante a execução – o chamado contingenciamento orçamentário. 

Nesse caso, a redução será na mesma proporção incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias – aquelas 

que não são classificadas como obrigatórias – e apenas poderá ser imposta caso se verifique a possibilidade de que a 

reestimativa da receita e da despesa resulte no não cumprimento das metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias.

Por fim, a Constituição estadual ainda estabelece que será mantida na internet relação atualizada das pro-

gramações incluídas por emendas individuais na LOA, com o detalhamento do estágio da execução e indicação 

dos impedimentos, caso existam, e das eventuais reduções em seu montante. Essa relação deverá conter, entre outras 

informações, o número da emenda, o número e o beneficiário dos respectivos convênios ou instrumentos congêneres, a 

execução orçamentária e financeira e os eventuais impedimentos, bloqueios e outras ocorrências, com a devida justificação.

É importante esclarecer que as regras contidas na Constituição estadual sobre a impositividade das 
emendas se destinam exclusivamente às emendas individuais. As emendas coletivas, de comissão, 
de bloco ou bancada não estão incluídas nesses parâmetros de aprovação e execução.

2.2 Decisão da Assembleia sobre emendas individuais ao Projeto de Lei de Orçamento Anual

Com o objetivo de fixar critérios que orientem os parlamentares quanto à apresentação e à aprovação de emendas indi-

viduais ao Projeto de Lei de Orçamento Anual, a Assembleia editou uma decisão, que deverá ser observada a partir da 

tramitação do PLOA referente ao exercício de 2019.
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2.2.1 Parâmetros de aprovação das emendas individuais

Quanto aos parâmetros percentuais de aprovação das emendas individuais, a decisão reforça o estabelecido na Cons-

tituição estadual: o valor total das emendas individuais ao PLOA aprovadas não ultrapassará 1,0% da receita corrente 

líquida prevista no projeto pelo Poder Executivo. Determina, também, que para os exercícios financeiros de 2019, 2020 e 

2021, deverá ser observada a progressividade de percentual da RCL, conforme dispõe o art. 139 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias.  

2.2.2 Cálculo da Cota Parlamentar

O limite passível de aprovação disponibilizado a cada deputado para apresentação de emendas individuais (também 

conhecido como Cota Parlamentar) será calculado pela divisão do percentual da RCL prevista no PLOA em tramitação 

na ALMG por 77, que corresponde ao número de deputados eleitos. Conforme prevê a decisão, esse valor não contém 

centavos e é arredondado a menor.

Não é demais lembrar que no mínimo metade do valor da Cota Parlamentar deverá ser destinada a ações e serviços 

públicos de saúde, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. 

2.2.3 Relatoria do PLOA

A decisão estabelece que o relator poderá apresentar subemenda a uma emenda individual, desde que solicitado 

pelo seu autor, sem prejuízo da autoria original da emenda, ou ainda nos casos de:

a) revisão de valores em razão de alteração de parâmetros econômicos ou em razão de emendas apresentadas pelo go-

vernador do Estado ao Projeto de Lei de Orçamento Anual, observando-se, em ambos os casos, a distribuição equitativa;

b) correção necessária ao cumprimento de disposições constitucionais e legais.

A solicitação de apresentação de subemenda a uma emenda individual pelo seu autor deverá ser realizada em formulário 

específico disponível na intranet.

2.2.4 Sistema informatizado para elaboração de emendas ao orçamento

A decisão determinou também que o cadastro e a apresentação de emendas ao PLOA serão feitos exclusivamente por 

meio do Sistema de Emendas ao Orçamento – SOR – Módulo Gabinetes.
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3.  EMENDAS AO ORÇAMENTO

A emenda é o instrumento utilizado pelo parlamentar para propor modificação em um projeto de lei. No caso do PLOA, 
as emendas podem ser de dois tipos: 

EMENDAS DE DESPESA: propõem acréscimo de recursos em determinada rubrica orçamentária, com identificação da 
dotação de acréscimo, do cancelamento compensatório e do território destinatário do recurso.

EMENDAS DE TEXTO: propõem alteração, inclusão ou supressão de dispositivos do texto do projeto de lei.

Quanto à autoria, as emendas ao PLOA podem ser:

INDIVIDUAIS: aquelas apresentadas por parlamentar individualmente.

COLETIVAS, DE COMISSÃO, DE BANCADA E DE BLOCO: aquelas apresentadas por dois ou mais parlamentares, por 
comissão permanente ou temporária, por bancada ou por bloco.

3.1 Emendas individuais

Os deputados aptos a apresentar emendas ao PLOA são aqueles que estiverem em efetivo exercício do mandato du-
rante o prazo de 20 dias estabelecido no § 2º do art. 204 do Regimento Interno, prazo esse que poderá ser prorrogado 
nos termos regimentais. 

Cada parlamentar poderá apresentar emendas com ou sem utilização da Cota Parlamentar.

VALE REPETIR: 
a Cota Parlamentar é o limite passível de aprovação disponibilizado a 
cada deputado para apresentação de emendas individuais. Seu valor 
é calculado pela divisão do percentual da RCL prevista no PLOA em 
tramitação na ALMG por 77, que corresponde ao número de deputados 
eleitos. No mínimo metade desse valor deverá ser destinada a ações e 
serviços públicos de saúde, vedada a destinação para pagamento de 
pessoal ou encargos sociais.
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3.2 Emendas coletivas, de comissão, de bancada e de bloco

As emendas coletivas, de comissões, de bancada e de bloco também devem ser cadastradas diretamente no SOR – 

Módulo Gabinetes. Não é demais destacar que estas não estão submetidas às regras da impositividade, razão pela qual 

não há limite percentual para sua aprovação ou sua execução.

O assessor parlamentar, mediante autorização do líder de bancada ou de bloco, deverá requerer acesso específico para 

cadastro de emendas de autoria desses colegiados. O pedido é feito por meio de formulário disponível na intranet.

Já as emendas de comissões devem ser cadastradas no SOR – Módulo Gabinetes pelos consultores da Gerência-Geral 

de Consultoria Temática.

Para as emendas coletivas, de dois ou mais deputados, o cadastro deve ser feito no SOR – Módulo Gabinetes por um 

dos autores, de acordo com as instruções contidas no item 4.2.2.1 – Cadastro de Emenda de Despesa sem utilização da 

Cota Parlamentar. Após a apresentação da emenda, o autor deve solicitar ao presidente da Comissão de Fiscalização Fi-

nanceira e Orçamentária a modificação da sua autoria. Isso é feito por meio de um Ofício de Alteração de Autoria (modelo 

disponível na intranet) assinado pelo deputado que apresentou a emenda e por todos os coautores. Esse documento deve 

ser entregue à Gerência de Finanças e Orçamento da Gerência-Geral de Consultoria Temática (Edifício Carlos Drummond 

de Andrade – CDA – no 10º andar).

Os procedimentos para cadastro e apresentação de emendas de comissão, de bancada e de bloco devem seguir as 

orientações previstas, respectivamente, nos itens 4.2.2.1 – Cadastro de Emenda de Despesa sem utilização da Cota Par-

lamentar e 4.2.2.2 – Apresentação de Emenda de Despesa sem utilização da Cota Parlamentar. A retirada de emenda, 

por sua vez, deve ser solicitada por meio de ofício, cujo modelo está disponível na intranet. 

A seguir serão detalhadas as instruções para cadastro, apresentação e retirada de emendas ao PLOA.
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O cadastro e a apresentação de emendas e seu recebimento pela CFFO é feito por meio de sistema informatizado, o Siste-

ma de Emendas ao Orçamento – SOR – Módulo Gabinetes, desenvolvido para essa finalidade. Portanto, é imprescindível 
que se saiba utilizá-lo. As instruções contidas nesta cartilha visam auxiliar o usuário no cadastro, na apresentação e na 
retirada de emenda ao PLOA e reduzir a ocorrência de erros.

4.1 Acesso ao Sistema de Emendas ao Orçamento – SOR – Módulo Gabinetes

O primeiro passo desse processo é o acesso ao SOR – Módulo Gabinetes, que será concedido aos assessores parlamen-
tares que o deputado autorizar, em formulário específico por ele assinado. Os assessores  podem representar apenas 
1 (um) gabinete parlamentar.

Cada assessor tem um perfil de acesso ao sistema, que o habilita ao cadastro ou à apresentação e 
retirada de emendas. Um mesmo assessor pode acumular essas funções. 

Com o objetivo de facilitar o processo, consideram-se habilitados (sem necessidade de nova habilitação) os servidores au-

torizados pelo deputado a utilizar o sistema a partir do primeiro ano de cada legislatura. Caso seja necessária a troca do(s) 
servidor(es) e/ou a autorização de novo(s) servidor(es), é preciso preencher um formulário de habilitação, disponível na 

intranet, e entregá-lo à Gerência de Finanças e Orçamento, no 10º andar do Edifício Carlos Drummond de Andrade (CDA).

Para acessar o SOR – Módulo Gabinetes, 

clique no botão "Iniciar" (canto inferior esquerdo da tela) 

e posicione o cursor sobre a opção ALMG.

A seguir, clique em “Atualizador de Sistemas” para 

que o sistema seja disponibilizado em sua última versão. 

Escolha a opção "SOR – Emendas ao Orçamento (Gabinetes)".

4. INSTRUÇÕES PARA PROPOSIÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO
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O menu permite ao usuário escolher entre Cadastro de Emendas, Apresentação de Emenda, Retirada de Emenda 

Apresentada e Relatórios.

 

Cadastrar uma emenda é o ato de inserir no sistema a emenda pretendida, que pode ser de despesa ou de texto. O 
cadastro da emenda de despesa especifica o valor, a unidade orçamentária, a ação, a categoria econômica, o objeto do 

gasto e a dedução fiscal. Já a emenda de texto especifica a alteração pretendida no texto do PLOA.

 

Apresentar uma emenda é o ato de protocolizar a emenda cadastrada na Comissão de Fiscalização Financeira e Orça-

mentária, onde ela recebe um número oficial.

 

Retirar uma emenda apresentada é o ato de retirar a emenda protocolizada da tramitação do processo legislativo. 

Dessa forma, ela não será recebida ou analisada pela comissão e deixará de existir oficialmente.

Na sequência, serão detalhadas as instruções de cadastro, de apresentação e de retirada de emendas no SOR – Módulo 

Gabinetes, bem como as informações disponibilizadas nos relatórios.

Ao acessar o SOR, a tela de início do sistema 

identificará o nome do servidor logado, a data 
limite de apresentação de emendas e o Gabinete 
do Deputado que o assessor está representando.
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4.2 Emenda de Despesa ao Orçamento

 Como já foi informado, as emendas ao PLOA podem ser Emenda de Despesa e Emenda de Texto.

Para cadastrar uma emenda de despesa, 

clique no menu “Cadastro de Emendas” 

e selecione o tipo Emenda de Despesa.
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Ao selecionar a opção “Emenda de Despesa”, o sistema exibirá a tela abaixo.

O botão   +   se destina a incluir emenda.

O  botão  -   se destina a excluir emenda.

O  botão  √   se destina a salvar a emenda.

O  botão  x  se destina a excluir informação inserida.

O  botão  se destina a localizar uma emenda já cadastrada.
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Para dar início ao cadastramento, clique em   +  , coloque o cursor dentro do 

campo “Número no Gabinete” e clique no botão  1,2,3 .
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O sistema preencherá o campo “Número no Gabinete” de forma automática e sequencial. Além disso, 
identificará também automaticamente que a emenda a ser cadastrada utilizará o valor da Cota Parlamentar. 

Como já mencionado, a partir da promulgação da EC nº 96/2018, os deputados poderão apresentar emendas de 

despesa ao PLOA com ou sem utilização da Cota Parlamentar.
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4.2.1 Emenda de Despesa com utilização da Cota Parlamentar

Nesta seção constam as orientações acerca do cadastro, da apresentação e da retirada de emendas de despesa com 

utilização da Cota Parlamentar.

4.2.1.1 Cadastro de Emenda de Despesa com utilização da Cota Parlamentar 

O valor da Cota Parlamentar estará disponível no SOR – Módulo Gabinetes desde o início do prazo de apresentação de 

emendas. Assim, ao se incluir uma emenda, o sistema automaticamente deixará em evidência o valor da Cota Parlamen-

tar, identificando o valor mínimo a ser destinado para a saúde e o valor que poderá ser de Livre Utilização, o valor já 

cadastrado e o saldo disponível para cadastro.

No exemplo abaixo, foi definida uma Cota Parlamentar fictícia de R$ 3.856.297,00, bem como a data limite de 13/10/2018 

para apresentação de emendas. Vale destacar que os exemplos a seguir são meramente ilustrativos.
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Preencha o campo “Valor R$” com o montante 

desejado e especifique a Unidade Orçamentária 

Beneficiada – UO Beneficiada.
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O sistema escolherá de forma automática o “Objeto do Gasto” – Genérico e a “Ação Nova” – Não.

Preencha os campos “Ação” e “Categoria Econômica” clicando na seta ao lado dos seus 

respectivos campos e escolha, nas listas apresentadas, a ação e a categoria econômica desejada.
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Como alternativa ao preenchimento desses campos, pode-se ainda utilizar o botão “Escolher Favoritos”, que 

exibe uma listagem com os acréscimos ficais, por U.O. Beneficiária, Ação e Categoria Econômica mais utilizados 

nas emendas parlamentares nos últimos anos. Basta selecionar o acréscimo desejado e clicar em “OK” para que 

os campos de  U.O. Beneficiária, Ação e Categoria Econômica sejam preenchidos automaticamente.
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Se houver intenção de evidenciar o objeto do gasto da emenda, selecione 

“Objeto do Gasto” Específico e preencha o campo com as informações 

desejadas. Importante salientar que este conteúdo será publicado.    
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Se houver intenção de criar uma ação nova, selecione “Ação Nova” – Sim. Preencha o campo 

“Categoria Econômica” clicando na seta e escolhendo, na lista apresentada, a categoria desejada. 

Em seguida, preencha o campo “Nome da Ação” com o nome que deseja atribuir à nova ação. 
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Se houver intenção de criar uma ação nova e, ao mesmo tempo, especificar o objeto do gasto, selecione “Objeto 
do Gasto” – Específico e “Ação Nova” – Sim e preencha o campo “Objeto do Gasto/Nome da Ação” com o 

objeto e o nome que deseja atribuir à nova ação. Preencha também o campo “Categoria Econômica” clicando na 

seta e escolhendo, na lista apresentada, a categoria desejada. 
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A emenda deve especificar em qual território se pretende 

que os recursos sejam alocados. Para tanto, basta clicar 

no campo “Território” e escolher o território desejado.
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Ao clicar na aba “Deduções Fiscais”, conforme mostra a tela a seguir, o sistema preencherá automaticamente a dotação 

fiscal de dedução de acordo com a UO beneficiada. 

Haverá dedução de recursos em ação específica do Fundo Estadual de Saúde quando a emenda for destinada à área de 

Saúde, ou seja, quando forem beneficiados:

1541 – Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais – ESP-MG

2261 – Fundação Ezequiel Dias – Funed

2271 – Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – Fhemig

2321 – Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais – Hemominas

4291 – Fundo Estadual de Saúde – FES.

Quando a emenda for destinada à Secretaria de Educação, o sistema preencherá automaticamente a dedução de recur-

sos em ação da própria secretaria. O mesmo ocorrerá para emendas destinadas à Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de Minas Gerais – Fapemig –, que também terão a dedução de recursos em ação da própria fundação.

Para as demais unidades, o sistema preencherá a dedução com as informações da Reserva de Contingência. 

Por sua vez, a aba “Observação” se destina ao lançamento de informações de interesse do gabinete parlamentar e não 

será publicado.
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Para salvar uma emenda, clique no botão “Gravar”  √   ou nas abas “Deduções Fiscais” ou “Observações” para 

gravação automática.

Quando o botão “Gravar” estiver desabilitado   √  , isso significa que a emenda já está salva.
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Depois de salvar a emenda, clique no 

botão “Verificar inconsistências” para 

que o sistema verifique possíveis erros 

no seu preenchimento. 
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Também após o salvamento da emenda, os valores dos campos “Cadastrado” e “Saldo Disponível” serão 

atualizados automaticamente, com a indicação das emendas de “Livre utilização” e das emendas destinadas ao 

“Mínimo em Saúde”, bem como do “Saldo disponível”. 

Quando a emenda for destinada à saúde, um aviso aparecerá na tela.
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Quando a(s) emenda(s) cadastrada(s) atingir(em) o valor mínimo destinado 

à saúde, os saldos serão atualizados e uma mensagem de identificação 

aparecerá para identificar que o mínimo foi atendido. 
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Atendido o mínimo de 50% da Cota Parlamentar para a Saúde, os recursos identificados como de “Livre 
Utilização” poderão ser destinados para qualquer Unidade Orçamentária, inclusive para a própria saúde. 

Havendo nova destinação para a saúde, os valores do “Saldo Disponível” serão deduzidos dos recursos 

destinados à “Livre Utilização” e serão creditados para o “Mínimo em Saúde” no campo “Cadastrado”.
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As emendas serão de “Livre Utilização” quando forem destinadas a qualquer Unidade 

Orçamentária que não seja do sistema de saúde. Da mesma forma, após o cadastramento da(s) 

emenda(s), os valores dos campos “Saldo Disponível” e “Cadastrado” serão atualizados. 
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4.2.1.1.1 Alteração de Emenda de Despesa cadastrada com utilização da Cota Parlamentar

Quando for identificada a necessidade de se alterar alguns dos atributos de uma emenda, tais como o valor, a U.O Beneficiada, 

a Ação, a Categoria Econômica, o Objeto do Gasto ou o Território, os assessores podem, por meio do SOR – Módulo Gabinetes, 

promover a alteração da emenda cadastrada e que ainda não tenha sido apresentada. Apenas as informações referentes às 

Deduções Fiscais não podem ser alteradas, pois já são automaticamente preenchidas de acordo com a UO Beneficiada.

Para alterar uma emenda, clique no menu “Cadastro de Emendas” e, em seguida, 

no botão “Binóculo”        . É possível também acessar a emenda clicando nas 
setas                                até localizar a emenda desejada. 
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Ao clicar no binóculo, a tela “Pesquisa” exibirá uma 

lista de todas as emendas cadastradas e apresentadas 

pelo gabinete. Conforme já mencionado, somente as 

emendas não apresentadas poderão ser objeto de 
alteração. Neste exemplo, as emendas 6 e 7 ainda não 
foram apresentadas, pois não possuem número oficial. 
Para selecionar uma emenda que deseja alterar, clique 
sobre ela duas vezes.
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 A caixa de pesquisa será automaticamente minimizada. 

Atenção: ao se clicar no   x   para fechar a tela de 

pesquisa, a emenda selecionada também será fechada.
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A emenda selecionada será disponibilizada no sistema e, a 

partir de então, será possível alterar todos os seus atributos.
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Se a alteração for no campo “Valor R$”, o saldo disponível será automaticamente 
atualizado e será possível utilizá-lo para acrescer recursos em outra emenda já cadastrada 
ou mesmo proceder ao cadastramento de nova(s) emenda(s), caso necessário.
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É importante lembrar que a alteração das emendas deve respeitar a 
destinação mínima de 50% da Cota Parlamentar em saúde.
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4.2.1.1.2 Exclusão de Emenda de Despesa cadastrada com utilização da Cota Parlamentar

Para excluir uma emenda, selecione a emenda desejada clicando no botão “Binóculo” ou nos botões de 
seta. Posicione o cursor no campo “Número no Gabinete” e clique em   –   . Uma tela de “Confirmação” 
aparecerá. Clique em “OK” para confirmar a exclusão. 
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Novamente, uma tela informará que todos os dados da 

emenda serão excluídos. Clique em “OK” para confirmar 

a exclusão completa do registro. 
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4.2.1.2 Apresentação de Emenda de Despesa com utilização da Cota Parlamentar 

Finalizado o cadastro de emendas, é possível apresentá-las. É importante que os assessores, antes de apresentarem as 
emendas, tenham certeza de que elas estão corretas.

A apresentação de emendas de despesas com utilização da Cota Parlamentar somente será permitida se o 

valor mínimo em saúde for cumprido. Além disso, essas emendas serão sempre apresentadas em conjunto.

Para apresentar as emendas, clique no botão 
"Apresentação de Emendas" e selecione o tipo 
"Emendas da Cota Parlamentar".
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A tela exibirá todas emendas cadastradas com utilização da Cota Parlamentar. É possível identificar, para cada 
uma, seu valor e sua destinação, se para Saúde ou se para Livre Utilização. Para apresentar as emendas, clique 
no botão “Apresentar emendas”. Uma tela de “Confirmação” será exibida com a quantidade de emendas 

selecionadas. Caso as informações estejam corretas, clique no campo “Sim” para confirmar a apresentação.
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O sistema informará que as emendas foram apresentadas com 

sucesso. Para fechar a tela de confirmação, basta clicar em “OK”.
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Após o fechamento da tela de confirmação, as emendas passam a ter o status de apresentadas e recebem um número 

oficial. A partir de então, não podem ser alteradas. As informações referentes à apresentação das emendas podem ser 

consultadas no item 4.4 – Relatórios.

Se o valor da Cota Parlamentar não tiver sido integralmente utilizado, o sistema permitirá a apresentação das 

emendas desde que tenha sido cadastrado o valor mínimo em saúde. Nessa situação, será informado que ainda há 

saldo disponível para cadastro.

Se houver saldo remanescente após a apresentação de emendas, é possível cadastrar novas emendas até que se utilize 

toda a Cota Parlamentar. Depois do cadastro, repita o processo de apresentação das emendas.
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4.2.1.3 Retirada de Emenda de Despesa com utilização da Cota Parlamentar

Após a apresentação, qualquer alteração deve ser realizada por meio de retirada de emenda e apresentação de nova emenda.

Caso haja necessidade de retirar uma emenda já apresentada, clique no campo “Retirada de Emenda Apresentada”. 

A tela exibirá todas as emendas já apresentadas, informando o número oficial, o número correspondente no gabinete, a 

utilização ou não da Cota Parlamentar e seu valor. Para conferir a emenda, dê um clique duplo em “Dados da emenda” 
e a tela “Emendas ao Orçamento – Gabinete” será exibida com as informações da emenda. 
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Selecione a(s) emenda(s) desejada(s). Uma caixa de “Confirmação” será exibida com a 

quantidade de emendas selecionadas. Clique no campo “Sim” para confirmar a retirada.
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Ao clicar em  “Sim”, a caixa de “Emenda(s) retirada(s) 
com sucesso” será exibida. Clique em “OK”.
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Ao clicar em  “OK”, a emenda selecionada passa a ter o status de “Retirada pelo Autor” 
e não constará na lista das emendas apresentadas. O campo “Saldo Disponível” será 

automaticamente atualizado, tanto em “Livre Utilização”, quanto em “Mínimo em Saúde” 

e exibirá os valores disponíveis para cadastramento e apresentação de novas emendas.
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Para utilizar o saldo disponibilizado pela retirada da emenda, feche a(s) tela(s) aberta(s) e proceda ao 

cadastramento de uma nova emenda, conforme as instruções do item 4.2.1.1 – Cadastro de Emenda de 

Despesa com utilização da Cota Parlamentar. O campo “Saldo Disponível” apresentará o valor referente 

à emenda que foi retirada. O saldo será sempre distribuído de forma a atender o mínimo de 50% da Cota 

Parlamentar destinada à saúde e o restante será classificado como de Livre Utilização, o que não impede 

que a(s) nova(s) emenda(s) a ser(em) cadastrada(s) seja(m) integralmente destinada(s) à saúde.
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4.2.2 Emenda de Despesa sem utilização da Cota Parlamentar

Como mencionado anteriormente, os parlamentares podem também apresentar emendas sem utilização da Cota Parla-

mentar. Nesse caso, não existem parâmetros ou limites financeiros para o cadastro ou a apresentação de emendas. A 

seguir serão demonstrados os procedimentos de cadastro, apresentação e retirada de emendas sem utilização da Cota 

Parlamentar.

4.2.2.1 Cadastro de Emenda de Despesa sem utilização da Cota Parlamentar

Para cadastrar uma emenda de despesa, clique 

no menu “Cadastro de Emendas” e selecione 

o tipo Emenda de Despesa.
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Posicione o cursor no campo “Número 
no Gabinete”. Clique em  + . Em seguida 

clique em  1,2,3 . 
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A inclusão de nova emenda virá automaticamente preechida com “Emenda da cota parlamentar?” – SIM. 

Nesse caso, é necessário alterar a opção para “NÃO”. Após a alteração, os valores informativos da Cota 

Parlamentar não estarão disponíveis. A seguir, preencha os atributos da emenda como desejar.
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Ao clicar na aba “Deduções Fiscais”, a Dedução Fiscal da emenda sem utilização da Cota Parlamentar será automati-
camente preenchida com as informações da Reserva de Contingência. Se for necessário alterar a dedução, posicione o 

cursor no campo UO Deduzida e preencha com as informações desejadas.

Ao final, clique no botão “Verificar Inconsistências” para se certificar de que todos os campos foram preenchidos 

corretamente.

4.2.2.1.1 Alteração ou Exclusão de Emenda de Despesa cadastrada sem utilização da Cota Parlamentar

Os procedimentos para alteração ou exclusão de emenda de despesa cadastrada sem utilização da Cota Parlamentar 

são os mesmos descritos nos itens 4.2.1.1.1 – Alteração de Emenda de Despesa cadastrada com utilização da Cota 

Parlamentar e 4.2.1.1.2 – Exclusão de Emenda de Despesa cadastrada com utilização da Cota Parlamentar.

Vale lembrar que a alteração e a exclusão dessas emendas não estão vinculadas aos parâmetros financeiros definidos 

na EC nº 96/2018.

4.2.2.2 Apresentação de Emenda de Despesa sem utilização da Cota Parlamentar

Finalizado o cadastro das emendas, é possível apresentá-las. A apresentação de emendas de despesas sem utilização da 

Cota Parlamentar é permitida a qualquer momento, e as emendas podem ser apresentadas separadamente.

Para apresentar uma emenda sem utilização da Cota 

Parlamentar, clique na aba “Apresentação de Emenda” 

e selecione a opção “Demais Emendas”.
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Uma lista com todas as emendas cadastradas sem utilização da Cota Parlamentar será exibida. Selecione a(s) 

emenda(s) que deseja apresentar. Clique no botão “Apresentar emendas”. Uma caixa de “Confirmação” 

será exibida. Clique no campo “Sim” para apresentação.
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4.2.2.3 Retirada de Emenda de Despesa sem utilização da Cota Parlamentar

Para retirar a emenda apresentada, clique no menu “Retirada de Emenda Apresentada”. Uma lista 
será exibida com todas as emendas apresentadas com ou sem utilização da Cota Parlamentar. Selecione 
a(s) emenda(s) que deseja retirar, com atenção para aquelas identificadas como “Emenda da Cota 
Parlamentar” – NÃO. Clique no botão “Retirar emendas”. Uma caixa de “Confirmação” será exibida.
Clique no campo “Sim” para retirar a emenda. Vale salientar que a retirada de emenda de autoria coletiva 
não poderá ser feita no sistema e deverá ser solicitada por meio de ofício.
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Será exibida a informação de que a emenda(s) foi(foram) retirada(s) com sucesso. Clique em “OK”. 

A emenda selecionada será retirada e passará a ter o status de “Retirada pelo Autor”. Importante destacar 

que a retirada de emenda sem utilização da Cota Parlamentar não altera os saldos da Cota Parlamentar.
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4.3 Emendas de Texto ao Orçamento

As emendas de texto ao PLOA destinam-se a alterar, incluir ou suprimir dispositivos do texto do projeto de lei. É im-
portante observar que, conforme previsão constitucional, o texto do PLOA deve respeitar o princípio da exclu-

sividade, ou seja, não pode conter dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Não se inclui na 

proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por 

antecipação de receita, nos termos da lei.

Para cadastrar uma emenda de texto, 

clique no campo “Cadastro de Emendas” 

e selecione o tipo Emenda de texto.
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Ao selecionar a opção “Emenda de Texto”, o sistema exibirá a tela abaixo. Clique 

no campo “Número no Gabinete” e em   +  para incluir nova emenda. A seguir, 

preencha o texto da emenda no campo disponível. Para salvar, clique em  √ .
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A apresentação e a retirada de emendas de texto seguem os mesmos procedimentos previstos nos itens 4.2.2.2 – Apre-

sentação de Emenda de Despesa sem utilização da Cota Parlamentar e 4.2.2.3 – Retirada de Emenda de Despesa sem 

utilização da Cota Parlamentar.

4.4 Relatórios

Diversos relatórios podem ser extraídos do SOR – Módulo Gabinetes para facilitar o acompanhamento do cadastro, da 

apresentação e da retirada de emendas.

O SOR – Módulo Gabinetes permite a geração dos seguintes relatórios:

•  Relatório de Emendas

•  Relatório Sintético de Emendas da Cota Parlamentar

•  Relatório Sintético de Demais Emendas

•  Inconsistências

•  Calendário

•  Planilha de Emendas

Ao final do Relatório de Emendas, do Relatório Sintético de Emendas da Cota Parlamentar e do Relatório Sin-

tético de Demais Emendas, são exibidas informações sobre o total das emendas cadastradas e apresentadas. 

Importante ressaltar que nesses totais não se incluem os valores das emendas que foram retiradas pelo autor.

Para gerar um relatório, clique no menu “Relatórios” 

e escolha qual o tipo de relatório deseja acessar.
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Ao clicar no relatório “Emendas”, a tela Relatório de 

Emendas será exibida para que sejam escolhidos os 

atributos do relatório (Situação da Emenda, Tipo de 

Emenda ou Emenda da Cota Parlamentar). 
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O sistema automaticamente selecionará 

todos os atributos. Clique em “Visualizar” 
para gerar o relatório.
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O relatório exibirá todas as informações pertinentes às emendas cadastradas, tais como valor, 

UO beneficiada, Objeto do Gasto, Território e Deduções Fiscais. Além disso, serão evidenciadas 

as emendas cadastradas com e sem utilização da Cota Parlamentar. Os dados relativos à 

apresentação ou à retirada da emenda serão exibidos de forma destacada.
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 A emenda cadastrada e que ainda não foi 

apresentada, não terá nenhum tipo de identificação.
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Clique nas setas para visualizar as páginas do relatório. Ao final, será exibido um resumo das 

emendas com utilização da Cota Parlamentar, que fará a distinção entre as emendas 
cadastradas e as emendas apresentadas e seus respectivos saldos. Neste exemplo, observa-se 

que não foram apresentadas todas as emendas cadastradas como “Livre Utilização”. 
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Será exibido ainda o valor total das emendas cadastradas, com 
distinção entre aquelas sem e com utilização da Cota Parlamentar.
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O relatório “Sintético de Emendas da Cota Parlamentar” exibirá uma lista resumida apenas das 

emendas com utilização da Cota Parlamentar, com o valor, a Unidade Orçamentária, o Status e o Número 

Oficial daquelas já apresentadas ou retiradas. Exibirá também as emendas cujo cadastro encontra-se 

incompleto, ou seja, em que não tenha sido informado o acréscimo e a dedução fiscal. 
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Da mesma forma, ao final desse relatório será exibido um resumo das emendas com utilização 
da Cota Parlamentar. O relatório fará a distinção entre as emendas cadastradas e as emendas 
apresentadas e seus respectivos saldos. Importante ressaltar que, nesse resumo não estão incluídos 

os valores das emendas com cadastro incompleto ou que tenham sido retiradas pelo autor.
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O relatório “Sintético de Demais Emendas” exibirá uma lista resumida 

apenas das emendas sem utilização da Cota Parlamentar com o número 

no gabinete, o valor, a Unidade Orçamentária, o Status e o Número Oficial 

daquelas já apresentadas ou retiradas. Vale lembrar que as emendas 

cadastradas e ainda não apresentadas não possuem número oficial.
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Por fim, o Relatório de Inconsistências exibirá as inconsistências identificadas no cadastro das emendas. A Planilha 

de Emendas, por sua vez, permite ao usuário a elaboração de outros relatórios com os dados das emendas em formato 

de planilha.
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