PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL
Praça Coronel Jonathas - 220 - Centro - Monte Azul – MG
CEP: 39500-000 - Estado de Minas Gerais
Fone: (38) 3811-1059 / Fax: (38) 3811-1766
CNPJ: 18.650.945/0001-14

NOTA PÚBLICA EXPLICATIVA
Monte Azul/MG, 20 de julho de 2021.

Objeto: Emendas Parlamentares ao Município de Monte Azul para o ano de 2021.

Buscando esclarecer a população sobre o conteúdo e destinação das denominadas
Emendas Parlamentares no orçamento público da União (Governo Federal) para o
corrente ano de 2021, a Administração Pública Municipal – Aliança para o Progresso
publica a presente nota explicativa com base nas diretrizes determinadas pela
Constituição Federal em seu art. 165 e seguintes.
Inicialmente, é oportuno esclarecer que a denominada Emenda Parlamentar1 constitui
instrumento pelo qual o Congresso Nacional (Câmara dos Deputados e Senado Federal)
participa da elaboração do orçamento anual (planejamento para a execução das receitas
e despesas). Assim as emendas parlamentares procuram aperfeiçoar a proposta
encaminhada pelo Poder Executivo, visando à melhor alocação dos recursos públicos.,
possibilitando uma oportunidade de acrescentar valores às programações
orçamentárias com o objetivo de atender às demandas das comunidades/regiões que o
parlamentar representa ou prioriza.
Além das emendas individuais, existem as coletivas, como as de bancada e as de
Comissão, produzidas em conjunto pelos parlamentares com o objetivo de atender
aspectos de relevância regional ou temática.
Dessa forma, a Administração Municipal agradece o empenho de todos àqueles que têm
buscado colaborar, junto aos Deputados e Senadores, na captação de Emendas
Parlamentares a serem destinadas ao município de Monte Azul, especialmente nas
áreas de saúde, educação e infraestrutura, esclarecendo, ainda, que os recursos
(financeiros e/ou de convênios) oriundos das precitadas emendas obedecem a um
cronograma de aplicação em ordem cronológica de prioridades definidas na Lei
Orçamentária Anual da União e de controle da Relatoria Geral de Orçamento no Senado
Federal, em conjunto com a Secretaria do Tesouro Nacional, sendo, gradativamente,
liberadas ao longo do ano, em regra, até o mês de dezembro.

1Pode-se

afirmar que, com as devidas adaptações à realidade das Unidades Federativas, Estados Membros
e DF, a mesma linha é seguida com as emendas parlamentares no âmbito estadual, realizada pelos
Deputados Estaduais (ALMG) ao orçamento do Estado de MG (vide art. 153 e seguintes da CEMG).
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Feitas as explicações introdutórias, a Administração Municipal esclarece que, até a
presente data, as emendas parlamentares já efetivamente concretizadas em favor do
Município de Monte Azul/MG são:
Emenda nº
81000652
202139910001
202141670006
202127540005

Modalidade
FD – Investimento/ Máquinas
TD – Infraestrutura/Pavimentação
TD – Investimento/Máquinas
TD – Infraestrutura/Pavimentação

Deputado Federal
Delegado Federal Marcelo Freitas
Fred Costa
Diego Andrade
Paulo Guedes

Valor (R$)
R$ 859.500,00
R$ 300.000,00
R$ 120.000,00
R$ 100.000,00

São essas as preliminares e sucintas considerações levadas à ciência de todos,
ressaltando, uma vez mais, que no futuro (espera-se, que em breve), as demais emendas
parlamentares que têm sido buscadas pela atual administração e demais cidadãos sejam
concretizadas.
Cordialmente,
Administração Aliança para o Progresso
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