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Curso Presencial

EMENDAS PARLAMENTARES:
TUDO QUE O VEREADOR
PRECISA SABER
26 a 29 de Outubro de 2021

Brasília/DF

A quem se destina?

Brasília/DF

Vereadores, Assessores, Procurador, Contador, Controle Interno, Ouvidor,
Diretor de Câmara, Chefe de Gabinete; Secretários

Brasília Imperial Hotel
Setor Hoteleiro Sul
Quadra 3, Bloco H

Servidores Públicos em geral e demais interessados no objeto de estudo.

Professor
Douglas da Cunha Rodrigues
Material Didático

Advogado atuante, Professor de diversos cursos

in company,

Cursos

Preparatórios para Concursos, em especial na área de contratos, licitação,

Pasta personalizada,
material digital
e fotos do evento

orçamento e direito eleitoral. Possui ampla experiência como consultor de
gestão de projetos municipais, com enfoque na realização de Convênios
Públicos e Parcerias públicos privadas, bem como a realização de
consultorias empresariais focadas em Compliance Gestão de Risco e
Governança com a utilização das ferramentas ISSO 31000:2018 e COSO

Coﬀee Break

ERM 2017.Por ﬁm, é Pós-graduado em Direito Administrativo pela
Universidade Cândido Medes, Pós-Graduado em Direito Corporativo e
Compliance pela Escola Paulista de Ensino Superior, Presidente da Comissão
de Defesa ao Contribuinte da OAB-DF Subseção Sobradinho-DF e membro
da comissão de Direito Administrativo e Compliance OAB-DF.

Certiﬁcado
de Conclusão
A partir do cumprimento
de 75% da programação
obrigatória
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ENTRE EM CONTATO AGORA!

(61) 4042-5781
(48) 99665-7706
comercial.df01@ceapbrasil.com

Investimento
R$ 790,00 - 1 inscrição

Programação
Terça-feira

- Credenciamento e entrega de material didático.

Quarta-feira
VALOR ESPECIAL PARA GRUPOS
A partir de 04 inscrições

Pagamento via depósito, boleto
ou cheque.
Banco do Brasil S.A
Agência: 3174-7
Conta: 127158-X

- O objetivo do Curso é apresentar as
orientações deﬁnidas pela Emenda
Constitucional nº 86, de 2015 e pela
Emenda Constitucional no 100, de
2019, quanto à possibilidade de
apresentação das emendas
impositivas pelos vereadores ao
orçamento público municipal.
- Contextualizar como esta deverá
ocorrer para a sua implantação em
âmbito municipal, qual o rito
necessário, quais são as alterações
necessárias na legislação vigente.
- Orientar como a Câmara deverá se
organizar, o papel da Comissão de
Orçamento e Finanças (COF), na
análise e acompanhamento destas
emendas.
- Instruir os parlamentares quanto a
quais tipos de emendas podem ser
apresentadas, quais são os dados
necessários, o que fazer se esta
possuir impedimento técnico, e como o
vereador poderá acompanhar a sua
execução.

27/10/2021

8h às 12h

PAINEL I – INTRODUÇÃO
- O que é o Orçamento Impositivo;
- Aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 86;
- A importância e benefícios do uso do Orçamento Impositivo
pelos Vereadores;
- Diferença entre emendas impositivas e emendas não
impositivas;
- Vetos do Poder Executivo e a obrigatoriedade de execução
orçamentária e ﬁnanceira.
- O Processo Legislativo que deverá ser observado nos
Projetos de Leis que tratam de Orçamento;

Quarta-feira

Objetivo do Curso:

26/10/2021 14h às 17h

27/10/2021 14h às 17h

ELETIVA - Consultoria Legislativa

Quinta-feira

28/10/2021

8h às 12h

PAINEL II – IMPLANTAÇÃO
- A Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno e a sua
necessidade de adequação para implantação das emendas
impositivas individuais e coletivas no ordenamento jurídico
local;
- Procedimentos de adoção das emendas impositivas
Individuais e de Bancada;
- O papel da Comissão de Orçamento e Finanças na
apresentação e apreciação das emendas dos parlamentares;
- Medidas preliminares para a apresentação de emendas
impositivas no repasse as entidades pela Lei nº 13.019, de
2014

Quinta-feira

28/10/2021 14h às 17h

ELETIVA - Consultoria Legislativa

Sexta-feira

29/10/2021

8h às 12h

PAINEL III – ELABORAÇÃO DAS EMENDAS
PARLAMENTARES
- Tipos de emendas que podem ser apresentadas nas peças
orçamentárias;
- A forma de elaboração das emendas parlamentares aos
projetos de Orçamentos (PPA, LDO e Orçamento);
- As emendas impositivas: Individuais e de Bancada;
a. Quais são os objetos alvos das emendas impositivas;
b. As possibilidades e obrigatoriedades de emendas
impositivas em Saúde;
c. O que pode ser considerado como impedimentos de
ordem técnica;
d. Como funciona o remanejamento das emendas que
sofreram impedimentos;
- Quais são os meios que o parlamentar poderá acompanhar
a execução das emendas impositivas;
- Exercícios sobre a elaboração de emendas legislativas
impositivas Individuais e de Bancada.

