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A elaboração de emendas parlamentares é uma oportunidade de os
parlamentares acrescentarem novas programações orçamentárias com
o objetivo de atender às demandas das comunidades que representam,
além de aperfeiçoar a proposta orçamentária encaminhada pelo Poder
Executivo, visando uma melhor alocação dos recursos públicos.
Nesse procedimento, os parlamentares podem destinar recursos para a
criação e para a implantação de unidades de conservação por meio da
Ação Orçamentária 20LX. A alocação desses recursos em consonância
com os objetivos da Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação
da Natureza (SNUC) e associados com às necessidades da unidade
produz efeitos signiﬁcativos para a gestão e conservação dos recursos
naturais existentes na UC beneﬁciária.
Conforme a autoria, as emendas são classiﬁcadas como individual
ou coletiva. Essas se dividem em emendas de comissão e de bancada
estadual, regional e de relator.
A Ação Orçamentária 20LX: o que é?
A Ação 20LX é parte integrante do Programa 2018 “Biodiversidade”,
previsto no PPA 2016-2019, e visa principalmente direcionar
recursos ﬁnanceiros para apoiar iniciativas que contribuam para a
efetiva ampliação, implementação e consolidação do SNUC.
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Quem poderá receber as emendas?
As emendas parlamentares podem ser destinadas a:
•

órgãos do governo;

•

organizações não governamentais (ONG);

•

organizações sociais; e

•

organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

Orientações para o preenchimento do formulário de
emenda ao orçamento com o objetivo de
fortalecer o SNUC
Antes de preencher o formulário de emenda ao orçamento é importante
ler atentamente o espelho da Ação 20LX, que descreve entre outros
atributos a base legal e detalha das ações a serem apoiadas.
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Unidade Orçamentária
44101 – Ministério do Meio Ambiente
Programa 2018 – Biodiversidade
Ação 20LX – Ampliação e Consolidação do Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza

Base Legal
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•

Lei nº 6.938, de 31/08/1981;

•

Lei nº 9.985, de 18/07/2000;

•

Lei nº 5.197, de 03/01/1967

•

Lei nº 9.605, de 12/02/1998;

•

Lei nº 10.683, de 28/05/2003;

•

Decreto Legislativo nº 2, de 08/02/1994;

•

Decreto Legislativo nº 54, de 24/06/1975;

•

Decreto nº 2.519, de 16/03/1998;

•

Decreto nº 92.446, de 07/03/1986;

•

Decreto nº 3.179, de 21/09/1999;

•

Decreto nº 4.339, de 22/08/2002;

•

Lei nº 11.959/2009 e Decreto nº 6.981/2009

Como apoiar o SNUC

Descrição
Apoio às iniciativas de criação, planejamento, gestão e
implantação de unidades de conservação; desenvolvimento,
organização e manutenção de sistemas de informação sobre
unidades de conservação; formulação de estudos, desenvolvimento
de ferramentas e construção de políticas públicas para o pleno
funcionamento do SNUC; articulação com órgãos gestores de
unidades de conservação (federal, estaduais e municipais) para
a integração do Sistema; divulgação dos benefícios ambientais,
sociais e econômicos provenientes da implantação de unidades
de conservação.
Objetiva-se, com isso, planejar, criar e realizar a gestão de unidades
de conservação e estruturar ferramentas e políticas para a efetiva
implementação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação
da Natureza.
Produto
Consolidação e Ampliação do SNUC

Implementação
- Forma: direta e descentralizada
- Detalhamento: execução direta ou a partir de parcerias com
universidades, institutos de pesquisa, organismos internacionais,
organizações não governamentais, unidades da federação,
instituições governamentais, empresas e outras organizações da
sociedade civil; estudos, diagnósticos, avaliações e divulgação
de projetos e campanhas; seminários, reuniões técnicas e
capacitação; elaboração de materiais didáticos e de divulgação,
contratação de consultoria; aquisição de imagens de satélite.
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Modelo de emenda parlamentar para apoiar a consolidação da UC
Exemplo: Plano de Manejo1

.

Plano de Manejo é um instrumento que estabelece as normas, as restrições para o uso, as ações a serem
desenvolvidas para o manejo e conservação dos recursos naturais da UC e do seu entorno.

1
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GND (Grupo de Natureza da Despesa) – O GND deﬁne a classe de gasto

em que será realizada a despesa.

Para a elaboração do Plano de Manejo é necessária a realização de atividades de
diagnóstico ambiental, análise e deﬁnição de zonas de uso e de conservação, entre
outras. Essas ações caracterizam despesas de custeio, por exemplo: contratação de
especialistas, compra de imagens de satélite e de materiais de consumo. Nesse caso
a GND é 3 - DESPESAS CORRENTES
É importante estabelecer consonância entre a deﬁnição do GND e as atividades
previstas, descritas no campo SUBTÍTULO. Por exemplo, se a pretensão é a construção
de uma ediﬁcação na unidade de conservação, o GND é 4 - DESPESA DE CAPITAL.
`

MODALIDADE DE APLICAÇÃO – A Modalidade de Aplicação indica se os
recursos serão aplicados mediante transferência ﬁnanceira, inclusive aquela
decorrente de descentralização orçamentária para outros níveis de Governo,
seus órgãos ou entidades, ou diretamente para entidades privadas sem ﬁns lucrativos
e outras instituições; ou, então, diretamente pela unidade detentora do crédito
orçamentário, ou por outro órgão ou entidade no âmbito do mesmo nível de Governo2.
As transferências para a consolidação do SNUC são realizadas para os órgãos
gestores de UC, se for estadual ou distrital o código é 30, se o órgão for municipal o
código é 40, ou para instituição privada sem ﬁns lucrativos, cujo código é 50.

JUSTIFICATIVA – A justiﬁcativa representa os motivos e os resultados que serão
obtidos com a implantação da emenda. Deve ser elaborado em linguagem
clara e objetiva.
Para a consolidação do SNUC mediante à elaboração e implantação de plano de
manejo, por exemplo, a justiﬁcativa se respalda na Lei 9.985/2000 e no Decreto
4.340/2002, os quais estabelecem a necessidade desse instrumento para o
cumprimento dos objetivos de criação da UC.
a

2
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Modelo de emenda parlamentar para apoiar a implantação de UC
Exemplo: Criação de Unidade de Conservação
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SUBTÍTULO – Este campo se vincula às atividades, aos projetos e às operações especiais que serão detalhados em subtítulos, utilizados especialmente para
identiﬁcar a localização física da ação, não podendo haver, por conseguinte, alteração da ﬁnalidade da ação, do produto e das metas estabelecidas.
A destinação de recursos para a criação de uma UC implica na deﬁnição de onde a
unidade será criada, a que grupo pertencerá (proteção integral ou uso sustentável)
e se possível a especiﬁcação da categoria de manejo. Exemplo: Criação do Parque
Natural Municipal no município de Antônia, no estado do Rio de Janeiro.

ESPECIFICAÇÃO DA META DO SUBTÍTULO – A meta física é a quantidade
de produto a ser ofertado por ação, de forma regionalizada, se for o caso, num
determinado período, e instituída para cada ano. As metas são indicadas em
nível de subtítulo e agregadas segundo os respectivos projetos, atividades ou operações especiais3.
No caso das ações destinadas à implantação e consolidação do SNUC, as metas
devem ser mensuradas, como: criação de um Parque Natural Municipal no município
de Antônia/RJ, construção de centro de visitantes de 400 m² na Floresta Estadual do
Araguaia, elaboração de plano de manejo para a Reserva Extrativista de Arapixi.

3
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Reserva Extrativista Chico Mendes (AC)
Foto: Leonardo Milano

Reserva Extrativista Rio Unini (AM)
Foto: Rosângela Jesus

Estação Ecológica de Taiamã (MT)
Foto: Palê Zuppani

Apoio

Fotos:
!ª e 4ª capas, Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha (PE). Foto: André Lima
2ª e 3ª capas, Estação Ecológica Raso da Catarina (BA). Foto: Adriano Gambarini
Página 2, Reserva Extrativista Chico Mendes (AC). Foto: Leonardo Milano
Página 3, Parque Estadual de Corumbiara (RO). Foto: Rosinaldo Machado
Páginas 4 e 5, Reserva Extrativista Rio Unini (AM). Foto: Josângela Jesus
Página 6, Parque Estadual de Corumbiara (RO). Foto: Rosinaldo Machado

