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Tem um projeto para a cidade de São Paulo, 
mas não tem o dinheiro para executá-lo?

ApApresento o Edital de Emendas Parlamentares - 
"Incentivando Bons Projetos". Emenda 
Parlamentar é um recurso que pode ser usado 
pelos vereadores da Câmara Municipal de São 
Paulo vindo do Orçamento da cidade, visando 
bons projetos.

AgoAgora, quero destinar recursos para projetos 
sociais sérios que lidem com educação, mulher, 
sustentabilidade, diversidade, zeladoria, entre 
tantos outros!

AAs emendas serão distribuídas, conforme prevê 
a Legislação, e teremos um conselho consultivo 
formado pela sociedade civil que avaliará os 
projetos encaminhados ao meu gabinete. Caso 
você tenha um bom projeto e queira participar 
do edital, é só se inscrever, preencher o 
formulário, se atentando aos dados cadastrais 
e às e às regras, e aguardar os próximos passos!

As melhores iniciativas receberão as emendas!
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Introdução
 
AAs emendas parlamentares foram criadas com 
o objetivo de destinar recursos às diversas 
regiões do município para possibilitar a 
discricionariedade de aplicação por parte dos 
parlamentares que conheceriam melhor as suas 
necessidades regionais. 
 
AAs emendas parlamentares foram instituídas 
pela Emenda Constitucional número 86/2015,  
que estipula as Emendas Impositivas. De 
maneira análoga, os Municípios têm a 
discricionariedade de realizar ações 
semelhantes, ainda que não seja um direito, 
mas uma faculdade do Executivo Municipal, 
pela qpela qual os vereadores podem apresentar 
emendas à Lei Orçamentária Anual (LOA) 
destinando recursos do Município para 
determinadas obras, projetos ou instituições. O 
valor das emendas é retirado de uma 
porcentagem do Orçamento Municipal e deve 
ser dividido igualmente entre os vereadores, 
sendo aindsendo ainda, admitida a emenda parlamentar 
coletiva. 
 
No âmbito municipal os procedimentos e 
prazos para operacionalização de ações 
governamentais com recursos oriundos de 
emendas parlamentares é definido por decreto 
próprio, publicado anualmente no mês de 
fevereiro.
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A Casa Civil do município de São Paulo possui 
uma aba do seu site voltada para a 
disponibilizacão da consulta de todas as 
emendas parlamentares da Câmara Municipal 
de São Paulo (https://www.prefeitura.sp.gov.br 
/cidade/secretarias/casa_civil/emendas/),  em 
2021, foram mais de 1.139 emendas propostas 
popor 55 vereadores.
 
Na prática, observamos que algumas emendas 
parlamentares foram desvirtuadas de sua 
finalidade original e buscaram consolidar apoios 
políticos e eleitorais. Nossa missão, ao 
direcionarmos nossas futuras emendas 
parlamentares de gabinete é buscar o critério 
técnico, aumentando a transparência e a 
eficiênceficiência da aplicação dos recursos. 
 
Na visão do NOVO, entendemos que a 
prerrogativa de distribuição de recursos é 
exclusiva do executivo, cabendo ao legislativo 
apenas fiscalizar e legislar sobre as diretrizes 
de aplicação. Entretanto, como a medida não é 
impositiva e não existe possibilidade de 
alteração do atual modelo, elaboramos o 
prpresente instrumento, como ferramenta que 
equacione um método de seleção e distribuição 
das emendas parlamentares de forma justa e 
transparente, focando na metodologia de 
priorização e efetivação dos recursos 
empregados.
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1. Disposições gerais

A realização do processo de seleção deste 
Edital é de responsabilidade do Gabinete 
da Vereadora Cris Monteiro, com sede no 
Viaduto Jacareí, 100, sala 509 - 10º GV - 
Bela Vista, São Paulo - SP, 01319-900. 

O pO processo deste edital tem como objetivo 
selecionar um número não predefinido de 
projetos que se enquadrem nas condições 
e exigências previamente estabelecidas. 
Não havendo limite de quantidade de 
projetos inscritos por Proponente. 

AA participação no processo de seleção 
deste Edital é gratuita. 
 

O processo de seleção deste Edital será 
divulgado pelo site: 

www.crismonteiro.com.br

e toda comunicação com o inscrito se 
dadará através do e-mail cadastrado no 
formulário.
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2. Da participação no edital

2.1. São entidades aptas para participar 
deste edital:

2.1.1 Entidades públicas, integrantes da 
estrutura administrativa do Estado, 
Município, União ou Distrito Federal;

22.1.2 Organizações da sociedade civil, nos 
termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 
2014, com comprovada regularidade fiscal 
e jurídica e que cumpram os requisitos 
necessários do Decreto nº 52.830, de 1º de 
dezembro de 2011 para cadastro no CENTS.

22.1.3 Associações, fundações, grupos 
locais auto organizados ou pessoas 
físicas, desde que não sejam a executora 
direta do projeto, mas que tenham 
iniciativas que possam ser executadas 
pela Administração Direta, especialmente 
subprefeituras. 

2.2.2.2. São condições  para participação 
neste edital:

2.2.1. Regularidade fiscal e tributária com 
a Prefeitura de São Paulo e outros órgãos 
da Administração Pública;
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2.2.2.  Compatibilidade do projeto proposto 
com a atividade desenvolvida pela 
entidade proponente;

2.22.2.3. No caso de Organização da 
Sociedade Civil, a entidade deve ter, 
comprovadamente, inscrição no CENTS 
(Cadastro Único das Entidades Parceiras 
do Terceiro Setor), da Prefeitura de São 
Paulo, ainda que seja preciso renovação 
para o ano de 2022.

2.22.2.4. Aplicação integral dos recursos das 
emendas dentro do Município de São 
Paulo;

2.2.5. Execução do projeto proposto 
durante o ano de 2022 ou, se de caráter 
contínuo, com início ainda neste ano;

2.22.2.6. Preenchimento e envio da ficha de 
inscrição completa no prazo estipulado por 
este edital;

2.2.7. Apresentação de outros documentos, 
quando solicitado, ao Gabinete da 
Vereadora Cris Monteiro;

2.22.2.8. Estrito cumprimento e concordância 
com as disposições deste edital.
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2.3. As inscrições deverão ser feitas pelo 
representante legal do Proponente ou por 
alguém por ele expressamente autorizado.

22.4. O preenchimento das condições e 
requisitos do Proponente será verificado 
por ocasião da divulgação dos 
selecionados e dos procedimentos para 
recebimento do recurso financeiro, 
mediante a entrega de cópias dos 
documentos que serão, no momento 
adeqadequado, solicitados.

2.5. Caberá única e exclusivamente ao 
Proponente a responsabilidade pela 
captação dos demais recursos necessários 
à concretização do projeto, caso o repasse 
financeiro seja inferior ao valor total do 
orçamento.

2.6. A participação no processo de seleção 
deste Edital importa na responsabilização 
pessoal e intransferível dos Proponentes, 
e/ou seus representantes legais, pela 
veracidade das informações fornecidas.

2.7. É vedada a concessão de emendas a 
projetos:

i. Que requeiram pagamentos de qualquer 
natureza a seus beneficiários/usuários 
ou que imponham restrições de acesso 
ao público;
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ii. De cunho político-eleitoral-partidário, 
cujos investimentos captados a título de 
patrocínio, tenha como finalidade direta ou 
indireta o apoio a financiamento de 
campanhas, realização de comícios, 
discursos, ou qualquer outra atividade 
vinculada a partidos políticos, candidatos 
e/e/ou suas coligações, bem como promoção 
pessoal de autoridade ou de servidor 
público dos governo Federal, Estadual ou 
Municipal, além de apoio a manifestações, 
protestos, passeatas e/ou reivindicações 
de qualquer natureza;

iii. Propostos por entidades 
político-partidárias;

iv. Que não tenha como proponente pessoa 
jurídica;

vv. Que promovam discriminação quanto à 
etnia, nacionalidade, opinião pública, 
religião ou política, gênero, orientação 
sexual, condição social e condição física;

vi. Que infrinjam leis ou normas vigentes 
no ordenamento jurídico brasileiro;
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vii. Que tenham como proponente 
entidade que não comprove idoneidade 
fiscal, previdenciária, ou preencham 
demais requisitos exigidos pela lei para 
recebimento de emendas;

viii. viii. Que tenham como proponente 
entidades ou diretores gerais condenados 
por improbidade administrativa e crimes 
contra administração pública.

ix.ix. Organizações da sociedade civil que 
tiverem, dentre seus dirigentes, servidor 
ou empregado da Administração Pública 
Municipal direta ou indireta, bem como 
ocupantes de cargo em comissão.

22.8. Em decorrência do processo eleitoral 
que acontecerá neste ano, aplicam-se 
também as disposições constantes na Lei 
nº 9.504/2003, em especial as vedações 
dispostas no art. 73, relativas à 
distribuição gratuita de bens, valores ou 
benefícios e a vedação à execução de 
prprogramas sociais por entidade 
nominalmente vinculada a candidato ou 
por esse mantida.
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3. Áreas temáticas

3.1. Serão priorizados projetos que:

i. Fomento ao desenvolvimento 
econômico e geração de emprego e 
renda;

ii.ii. Projetos voltados à proteção da 
mulher, estímulos ao empoderamento 
feminino e combate à violência de 
gênero;

iii. Projeto para melhoria e 
desenvolvimento da educação e 
da proteção à infância;

iiv. Transparência e combate à corrupção; 

v. Saúde e envelhecimento;

vi. Meio ambiente, zeladoria e 
conservação do espaço público;

vii. Diversidade e inclusão;
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xiii. Garantam o desenvolvimento de 
novas tecnologias que proporcionem a 
melhora da qualidade de vida da cidade 
através de iniciativas de 
desenvolvimento sustentável, economia 
circular e economia regenerativa;
 
xixiv. Visem a melhoria da disposição 
urbana da cidade e estejam alinhadas ao 
conceito de smart cities ou cidades 
inteligentes;

xxv. Aprimorem os equipamentos públicos 
de saúde da cidade e garantam o 
bem-estar, em especial, da população 
idosa.

4. Fundamentos norteadores

4.1. O Projeto e a entidade proponente 
deverão estar baseados nos seguintes 
princípios norteadores, que serão 
observados como critérios de seleção:

i. Responsabilidade Fiscal – Com o 
objetivo de garantir o investimento 
responsável dos recursos destinados, 
serão analisadas as informações de 
ordem fiscal e tributária, para comprovar 
a idoneidade legal e fiscal do Preponente.
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ii. Transparência da organização – Tendo 
em vista a importância da cultura 
corporativa de transparência e das 
exigências legais do Poder Público, todas 
as organizações e entidades inscritas no 
processo terão de prezar pela publicidade 
de seus atos e demonstrações 
financeifinanceiras, passíveis de análise pela 
Comissão Avaliadora.
  
iii. Impacto econômico e social – Os 
projetos serão selecionados de acordo 
com a sua capacidade de gerar economia 
ou otimização dos recursos alocados. O 
impacto social será analisado de acordo 
com a capacidade do projeto em 
melhorar a qualidade e ampliar os 
serviços pserviços prestados aos seus usuários 
com a menor quantidade de recursos 
possíveis e, principalmente,  pelo legado 
deixado pelo projeto para as próximas 
gerações de munícipes.

iv. Número de pessoas impactadas – Será 
avaliada a correlação entre o valor 
necessário para execução do projeto e o 
número de pessoas atingidas, tendo em 
vista a importância de garantir a 
eficiência dos recursos aplicados.
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i. Alinhamento ao tema proposto com as 
diretrizes deste Edital;

ii. Compatibilidade entre proposta, 
orçamento e tempo de execução;

iii. Produção de metas com métricas 
passíveis de serem monitoradas, visando 
a comprovação da efetiva utilização do 

5. Seleção

55.1. Para fins de seleção dos projetos, o 
Gabinete da Vereadora Cris Monteiro 
poderá compor Comissão Avaliadora, de 
caráter técnico, para auxiliar na avaliação 
dos projetos enviados, juntamente com o 
próprio gabinete. 

55.2. A Comissão será composta por 
profissionais de notório saber de diversas 
áreas de atuação;

5.2.1. Não poderão integrar a Comissão 
Avaliadora sócios e/ou associados e/ou 
dirigentes de Proponentes e seus parentes 
até 3º grau.

55.3. Para fins de realização da fase de 
seleção, a Comissão levará em conta os 
seguintes critérios:
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recurso da emenda parlamentar com o 
objetivo finalístico proposto no projeto;

iv. Capacidade técnica, financeira e 
operacional do proponente;

v. Histórico de trabalhos desenvolvidos 
pela Proponente e resultados obtidos.

5.4. A seleção do projeto não implica 
automaticamente na obrigação ou 
vinculação de repasse de valores ou na 
concessão do valor integral solicitado pelo 
Proponente.

55.5. Todas as fases desse processo de 
seleção têm caráter eliminatório, sendo 
que as decisões da Comissão Avaliadora 
são uma ferramenta de auxílio no processo 
de escolha dos candidatos à emenda, 
sendo do Gabinete da Vereadora a decisão 
final soberana e não passível de recursos 
dos pdos projetos selecionados.

5.6. Serão desclassificados e excluídos do 
processo; e, quando for o caso, cessado o 
direito do repasse financeiro:
 
5.6.1. Aqueles projetos que não 
preencherem os quesitos de inscrição.
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5.6.2. Proponentes que cometerem 
qualquer tipo de fraude.

5.6.3. Proponentes que estão com 
prestação de contas de projetos e/ou 
contratos sob sua responsabilidade em 
atraso ou com pendências junto aos 
órgãos de controle.

66. Etapas da Seleção Pública de Projetos

6.1. Da fase de Inscrição:

6.1.1. As inscrições estarão abertas do 
dia 01/02/2022 até o dia 28/02/2022

6.1.2. As inscrições deverão ser feitas 
exclusivamente por intermédio do 
formulário no link: 
crismocrismonteiro.com.br/emendas

6.1.3. O interessado deverá preencher no 
formulário as informações da instituição 
proponente e da proposta de projeto para o 
eventual recebimento da emenda 
parlamentar.

66.1.4. A ficha deverá ser enviada 
eletronicamente pelo próprio site. As 
avaliações serão baseadas somente nos
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dados e informações apresentados na 
ficha de inscrição, sendo de 
responsabilidade do proponente a inclusão 
ali de todas as informações que julgar 
importantes sobre seu projeto.

66.1.5. As informações fornecidas na ficha 
de inscrição serão utilizadas para 
eventuais envios de comunicações que 
sejam julgadas necessárias pela Comissão 
Avaliadora. Durante a etapa de avaliação, 
poderá ser solicitado ao Proponente 
esclarecimentos complementares, através 
do endedo endereço eletrônico ou de telefone 
cadastrados na ficha de inscrição. A 
inexistência destes dados, ou a 
impossibilidade de comunicação pelos 
organizadores, será de responsabilidade 
exclusiva do Proponente.

6.1.6. O Proponente deverá ser o único 
responsável pela autoria do projeto inscrito 
e será responsabilizado, inclusive 
judicialmente, no caso de qualquer 
questionamento que diga respeito a ele 
e/ou às informações prestadas.

6.2. Da fase de admissibilidade

66.2.1. Todos os projetos serão analisados 
por especialistas da Comissão Avaliadora
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e pelo Gabinete da Vereadora Cris 
Monteiro.
 
66.2.2. Cumprindo os requisitos mínimos 
exigidos e não se enquadrando nos casos 
de restrições, os projetos serão avaliados 
com base nos critérios técnicos, 
financeiros e jurídicos, nas áreas 
temáticas e nos princípios norteadores.

66.2.3. A Comissão Avaliadora poderá tomar 
informação adicional diretamente com o 
Proponente quando julgar necessário. 

6.2.4. Esta fase se finda com a notificação 
aos projetos aptos a participarem da fase 
de seleção/avaliação.

6.3. Da fase de Seleção/Avaliação
TTodos os trabalhos aprovados na fase de 
admissibilidade serão analisados pela 
Comissão Avaliadora, composta pela 
equipe do gabinete e por especialistas 
externos. Os projetos aprovados nesta 
fase estarão aptos a receber emendas 
parlamentares. A divulgação será realizada 
nas páginas nas páginas oficiais da vereadora Cris 
Monteiro.
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i. Projeto ter sido aprovado nas fases de 
admissibilidade e seleção.

ii. Apresentação pelo Proponente dos 
Projetos selecionados, no prazo 
estipulado, de toda documentação 
solicitada. 

iii.iii. Cumprimento de demais requisitos 
exigidos pela Prefeitura da Cidade de São 
Paulo ou pelo Gabinete da Vereadora Cris 
Monteiro para viabilizar a concessão dos 
recursos pelo Município. 

6.4. Da fase de concessão da emenda 
parlamentar

6.4.1. São condições para a eventual 
concessão da emenda parlamentar:

6.4.2. À Comissão Avaliadora é garantido o 
direito de cancelar ou paralisar os 
processos relativos a projetos que se 
encontrem envolvidos em 
questionamentos legais relacionados à sua 
autoria e/ou o controle das pessoas 
jurídicas proponentes. 

66.4.3. Uma vez cumpridas as etapas do 
edital e efetivada a concessão dos 
recursos financeiros da emenda 
parlamentar ao projeto, estará adstrito
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aos critérios da execução orçamentária da 
Prefeitura Municipal de São Paulo, bem 
como com as obrigações junto ao tesouro 
municipal.

66.4.4. Caso seja constatada alguma 
divergência nas informações prestadas 
pelo Proponente selecionado, o eventual 
repasse ficará sobrestado até que tal 
divergência seja regularizada. 

66.4.5. O Proponente selecionado 
compromete-se a não promover alterações 
no formato, local, duração, frequência, 
programação e na ficha técnica do projeto 
sem a prévia informação ao parlamentar 
autor da emenda

66.4.6. No valor da emenda parlamentar, 
estão incluídos todos os custos diretos e 
indiretos do projeto selecionado, sua 
administração, imprevistos, encargos 
fiscais, sociais e previdenciários, sem a 
estes se limitarem, não sendo devido mais 
nenhum valor, sob nenhuma hipótese.

66.4.7. O efetivo repasse dos recursos 
financeiros referentes a este Edital está 
condicionado à observância de todas as 
regulamentações específicas aplicáveis. 
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6.4.8. São documentos necessários para 
legitimar o repasse financeiro da emenda 
parlamentar às OSs:

I - Comprovante de inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, 
demonstrando sua existência jurídica há, 
no mínimo, 1 (um) ano;

II - II - Certidão de Tributos Mobiliários - CTM, 
comprovando a regularidade perante a 
Fazenda do Município de São Paulo;

III - III - Certidão Negativa de Débito - 
CND/INSS e Certificado de Regularidade do 
FGTS - CRF, para comprovar a regularidade 
perante a Seguridade Social e o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço, 
respectivamente;

IIV - Comprovante de inexistência de 
registros no Cadastro Informativo 
Municipal - CADIN Municipal;

VV - Declaração, sob as penas da lei, de 
inexistência dos impedimentos para 
celebrar qualquer modalidade de parceria, 
conforme previsto no artigo 39 da Lei 
Federal nº 13.019, de 2014;
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VI - declaração, sob as penas da lei, para 
os efeitos do artigo 7º do Decreto 
Municipal nº 53.177, de 4 de junho de 2012, 
assinada pelos dirigentes da organização 
da sociedade civil, atestando que não 
incidem nas vedações constantes do 
artigo 1º do referido decreto;

VII - VII - declaração, sob as penas da lei, de 
que não emprega menor de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz;

VIII -VIII - comprovante de inscrição no 
Cadastro Municipal Único de Entidades 
Parceiras do Terceiro Setor - CENTS

IX -IX - para entidades cujo objeto da Emenda 
Parlamentar for destinado à rede indireta 
de serviços socioassistenciais, inscrição 
regular da Organização da Sociedade Civil 
no COMAS-SP;

X -X - demais documentos exigidos por 
legislação específica que se fizerem 
necessários.
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7. Cronograma do processo seletivo

7.1. As incrições estarão abertas do 
dia 01/02/2022 até dia 28/02/2022.

7.2. Resultado final: 15/03/2022 

8. Da Prestação de Contas

PPara os projetos que forem agraciados 
pelos recursos financeiros advindos das 
emendas parlamentares, deverão ser 
observadas as seguintes regras com 
relação à prestação de contas:  

88.1. Ser apresentada no prazo previsto na 
legislação específica na qual o projeto 
esteja enquadrado. 

8.2. Observar as normas legais específicas 
relativas à prestação de contas aplicáveis 
ao projeto.

88.3. Não utilizar, ou permitir que sejam 
utilizados, serviços ou comprovantes de 
despesas emitidos por empresas que 
sejam consideradas inidôneas ou 
irregulares pelos órgãos públicos 
competentes.
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8.4. Dar acesso à prestação de contas à 
vereadora autora da emenda logo, durante 
e após conclusão do projeto, ou quando for 
o caso, na mesma data que for entregue 
aos órgãos competentes.

88.5. Atender, na condição de único e 
exclusivo responsável pela prestação de 
contas, todos os questionamentos ou 
solicitações formuladas pelo parlamentar 
autor da emenda.

8.68.6. A entidade se responsabiliza civil e 
penalmente pela não observância destas 
disposições, frente ao Poder Público. 

9. Disposições Finais

99.1. Os Proponentes selecionados assumem 
total e exclusiva responsabilidade direta ou 
regressivamente, única e exclusivamente, 
pela contratação de todos os serviços e 
mão de obra necessários à realização do 
projeto, independentemente do fato de ser 
ou não executor direto, sendo de sua 
exexclusiva responsabilidade o pagamento de 
tais serviços e mão de obra, além do 
pagamento de encargos trabalhistas,
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fiscais e sociais devidos em decorrência da 
execução do projeto, bem como de todas e 
quaisquer eventuais reivindicações de 
terceiros que se sintam prejudicados pela 
sua participação no presente processo de 
seleção. 

99.2. O gabinete da Vereadora Cris Monteiro 
se reserva o direito de, a seu exclusivo 
critério, alterar os termos deste Edital, 
informando previamente os participantes 
do processo de seleção, por intermédio de 
avisos no site: www.crismonteiro.com.br , 
sempre se pautando pela legalidade e pelo 
respeirespeito aos participantes.

9.3.  Todo e qualquer ato, contrato ou 
compromisso firmado pelo Proponente, 
para fins de participação neste Processo 
de Seleção ou de execução do Contrato, é 
de sua única e exclusiva responsabilidade.

9.4. Quaisquer dúvidas, divergências ou 
situações não previstas neste regulamento 
poderão ser encaminhadas para o email: 
contato@crismonteiro.com.br 
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