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ATENÇÃO: As informações destacadas em vermelho (incluindo este 

parágrafo) têm o objetivo de orientar a elaboração do Parecer Técnico de Viabilidade 

ou Parecer Técnico de Inviabilidade, devem ser substituídas pela informação 

correspondente e colocadas na cor da fonte: preta, no documento final a ser entregue 

à Presidência da Câmara Municipal de Manaus – CMM, com cópia para o Parlamentar 

(estes parágrafos em vermelho devem ser apagados). 

Para emissão de parecer técnico, você precisa ser responsável pela área fim 

relacionada ao objeto da emenda, ou seja: deve ter atuação no tema que analisar. 

Caso contrário, o parecer não será legítimo sob o ponto de vista legal. 

Após os trâmites acima, enviar email com a cópia do parecer à Semef. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARECER TÉCNICO Nº: 001/2021/DEPLAN/SSAF/SEMED 

*descrever a ação orçamentária do objeto da emenda somente quando o parecer 

técnico for de viabilidade. 

Viabilidade ☐    Inviabilidade ☐ 

 
Tipo(s) de inviabilidade(s): (selecionar as opções de inviabilidade) 
 

☐ I -  a incompatibilidade do objeto proposto com a finalidade da ação 

orçamentária; 

☐ II -  a incompatibilidade do objeto proposto com o programa do órgão ou 

unidade orçamentária; 

☐ III - a falta de razoabilidade do valor proposto; 

☐ IV - ausência de pertinência temática entre o objeto e a finalidade 

institucional; 

EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL – LOA 2021 

EP nº Vereador 
XXX/2020 Amauri Colares 

Objeto 
Construir dois abrigos em pontos de ônibus nos seguintes logradouros: 1) 

Avenida Perimetral nº11 - referência Centro de Reprod. Renascer; Rua D. 

João VI - referência Parque do Mindu, ambos no Parque Dez de Novembro - 

Zona Centro-Sul 

UO Ação Valor (R$) 
540201-Superintendência 
Municipal de Transportes 

Urbanos 

*3013 – Construção e 
recuperação de 

abrigos em pontos de 
ônibus. 

100.000,00 (Cem mil 
Reais) 
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☐ V - a incompatibilidade do valor proposto com o cronograma de execução do 

projeto; 

☐ VI - proposta de valor que impeça a conclusão de uma etapa útil do projeto; 

☐ VII - a não aprovação do plano de trabalho; 

☐ VIII - as que criem despesas de duração continuada; e 

☐ IX - outras razões de ordem técnica, devidamente justificadas. (Descrever 
inviabilidade)............................................................................................................... 
 

1. INTRODUÇÃO (As seguintes legislações deverão ser utilizadas na 

introdução do Parecer Técnico)  

1.1. Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, Art.02, a Lei do Orçamento 

conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política 

econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os 

princípios de unidade universalidade e anualidade. 

1.2. O disposto nos parágrafos 13 a 15, do artigo 147, da LOMAN, 

que tornou obrigatória a execução das emendas parlamentares municipais 

previstas em Lei Orçamentária; 

1.3. O disposto na Emenda n. 101, de 21 de dezembro de 2020 que 

ALTERA, o § 15, do art. 147 da LOMAN; 

1.4. Lei orçamentária nº 2.723, de 30 de dezembro de 2020, que 

ESTIMA a receita e FIXA a despesa do Município de Manaus para o 

exercício financeiro de 2021. 

1.5. Decreto nº 4.260, de 02 de janeiro de 2019, que REGULAMENTA 

os procedimentos para a execução das emendas parlamentares 

municipais impositivas. 

 

2. ANÁLISE TÉCNICA: (Analisar o objeto da emenda e quando o parecer 

técnico for de inviabilidade, evidenciar documentos comprobatórios que 

impossibilitam a execução do objeto da emenda e anexar junto ao parecer 

técnico.) 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

3. CONCLUSÃO (Na conclusão do parecer técnico, a UO deverá especificar a 

forma de execução do objeto da emenda, ou seja, o tipo de execução. EX.: 

Licitação/ Chamamento Público/ Dispensa de Licitação-Lei 13.019/2015, adesão 

a Ata ou outros. Deixar claro que, “durante a execução do objeto, ou seja 
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tramitação do processo da emenda a modalidade de execução poderá sofre 

alteração mediante a emissão de parecer jurídico” 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Para quaisquer esclarecimentos, o Departamento xxxxxxxxxxxx coloca-se 

à disposição através dos telefones XXXX-XXX e XXXX-XXXX ou pelo e-mail 

XXXXXXXXXXXXXXX@semed.manaus.am.gov.br. 

Certos de Vossa atenção ao exposto, renovamos protestos de apreço e 

consideração. 

 

Manaus, 02 de janeiro de 2021 

 

 
 

Atenciosamente, 
 

 
 

MARIA OLIVEIRA 

Gerente de Projeto – SMTU 

 
JOÃO DOS SANTOS BRAGA 

Secretário Municipal de Transportes Urbanos – SMTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:XXXXXXXXXXXXXXX@semed.manaus.am.gov.br
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(DESCRIÇÃO PARA OS CASOS DE PARECER TÉCNICO DE VIABILIDADE) 

 

Gabinete do Vereador _________________ da Câmara Municipal de 

Manaus, dá ciência do Parecer Técnico nº 001/2021/DEPLAN/SSAF/SEMED em 

epígrafe, e em atendimento ao art. 2º, §1º do Decreto nº 4.260, de  02 de janeiro 

de 2019,  

 

 

 

 

 

 

 

As emendas parlamentares municipais, ainda que de execução obrigatória, 

contemplam despesas de natureza discricionária, sujeitando-se pois, a 

contingenciamentos e a outros condicionantes, assim, caso ocorram 

impedimentos de ordem técnica durante a execução do objeto da emenda, no 

exércicio de 2021, estas não serão de execução obrigatória, em observância ao 

§14 do art.147, da Loman.  

 

 

 

 

 

Manaus, ____/_____/_____             

 

 

_________________________________________________________________ 
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO 

TELEFONE 

 

................................................................................................................................................................................... 
 

Art. 2º Durante a execução orçamentária, cada órgão, entidade 

ou fundo da Administração Pública Municipal deverá analisar as 

emendas recebidas, obedecendo às seguintes regras: 

§1º O processo da despesa somente poderá ser aberto após o 

parecer, com viabilidade técnica, ser encaminhado ao Poder 

Legislativo. 

§14. As programações orçamentárias previstas no §13 deste artigo 

não serão de execução obrigatória nos casos de impedimentos de 

ordem técnica. 
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(DESCRIÇÃO PARA OS CASOS DE PARECER TÉCNICO DE INVIABILIDADE) 

 

Gabinete do Vereador _________________  da Câmara Municipal de Manaus, 

dá ciência do Parecer Técnico nº 001/2021/DVED/SUP/SMTU, que informa da 

impossibilidade de execução do objeto da Emenda ______/2020 tendo o prazo de até 

60 (sessenta dias) para fazer o devido remanejamento para outro objeto que seja 

viável, em atendimento a Emenda n. 101, de  21 de dezembro de 2020. 

 

 

 

Manaus, _____/_____/______                            

 

 

_________________________________________________________________ 

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO 
TELEFONE 

 


