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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº     , DE 2021 

(Do Sr. Rogério Correia)  

 

 

 

Requer informações ao Ministério do 

Desenvolvimento Regional acerca da 

execução orçamentária relativas às 

emendas do Relator-Geral à lei 

orçamentária anual, definidas com o 

identificador de Resultado Primário 9 

(RP9) correspondente aos anos de, 

2020 e 2021. 

 

  

 

Senhor Presidente: 

 

 

Fundamentado no art. 50 da Constituição Federal, combinado com os 

artigos 115, 116 e 226 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 

requeiro, ouvida a Mesa Diretora, o envio de informações do Ministério do 

Desenvolvimento Regional, acerca da execução orçamentária com as emendas 

do Relator-Geral à lei orçamentária anual, definidas com o identificador RP9”, 

correspondente aos anos de 2020 e 2021, nos seguintes termos: 

1. Como é definida a alocação dos recursos provenientes da emenda do 

Relator-Geral na execução das leis orçamentárias dos anos em 

referência, correspondente ao identificador RP9? 

2. Qual a participação do Relator-Geral na definição da alocação dos 

recursos correspondentes ao identificador RP9? Como se procede? Caso 

haja alguma participação ativa, qual o fundamento legal que daria amparo 

a esta competência ao Relator-Geral? 

3. O Ministro Rogério Marinho afirmou em audiência pública na Comissão 

de Trabalho, Administração e Serviços Públicos da Câmara dos 

Deputados realizada em 08.06.2021 que competiria ao Relator-Geral 

indicar os projetos e municípios os quais deveriam ser beneficiados com 
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a alocação de recursos orçamentários provenientes do indicador RP9. O 

Ministério considera que há fundamento legal para que um membro do 

Poder Legislativo possa definir discricionariamente a alocação dos 

recursos orçamentários, diversos das emendas parlamentares 

impositivas, após a aprovação da Lei Orçamentaria Anual, cabendo ao 

Poder Executivo tão somente verificar os aspectos relativos à legalidade? 

Encaminhar parecer técnico do órgão de execução orçamentária e da 

Consultoria Jurídica. 

4. Se considerado legalmente fundamentado o que dispõe o item anterior, 

qual a interpretação que o Ministério adota em relação ao que dispõe o 

art. 77 da Lei Orçamentária Anual nº 13.898, de 2019 que define que a 

execução orçamentária e financeira, no exercício de 2020, das 

transferências voluntárias de recursos da União, cujos créditos 

orçamentários não identifiquem nominalmente a localidade beneficiada, 

inclusive aquelas destinadas genericamente a Estado, fica condicionada 

à prévia divulgação em sítio eletrônico, pelo concedente, dos 

critérios de distribuição dos recursos, considerando os indicadores 

socioeconômicos da população beneficiada pela política pública? 

5. Qual o critério para que o MDR diretamente ou o por intermédio dos 

órgãos vinculados utiliza para deferir ou indeferir a indicação de 

parlamentares para a alocação de recursos orçamentários provenientes 

da rubrica RP9 em obras, máquinas e equipamentos? 

Encaminhar o fundamento legal e jurídico. 

Encaminhar todos os ofícios enviados por parlamentares ao 

Ministério solicitando a alocação de recursos orçamentários 

correspondentes ao RP9 e aos anos de 2020 e 2021. 

6. Quais os critérios e fundamentos para a distribuição municípios de cada 

estado dos recursos orçamentários correspondentes ao identificador 

RP9? 

Há proporcionalidade entre estados com perfil semelhante? 

Observa indicadores econômicos e sociais? *C
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Há algum estudo que determine a otimização, eficácia, eficiência e 

efetividade da alocação econômica destes recursos em relação aos 

objetivos de políticas públicas de desenvolvimento regional? 

7. Há algum parâmetro utilizado pelo Ministério para a alocação dos 

recursos orçamentários provenientes do identificador RP9 de forma 

equitativa entre os parlamentares? 

8. Se negativo, quais os critérios utilizados? 

9. O Art. 142.  da Lei nº 13.89, de 2019, determina que a execução da Lei 

Orçamentária de 2020 e dos créditos adicionais obedecerá aos princípios 

constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade e da eficiência na administração pública federal, e não 

poderá ser utilizada para influenciar na apreciação de proposições 

legislativas em tramitação no Congresso Nacional. 

Considerando que o Ministro Rogério Marinho afirma que a definição da 

aplicação dos recursos orçamentários provenientes do identificador RP9 

compete ao Relator-Geral, sendo certo que as emendas parlamentares 

impositivas observam a equidade de tratamento entre os mesmos, quais 

os mecanismos utilizados pelo Ministério para que não seja utilizado o 

expediente para influenciar a tomada de decisão no Parlamento em 

relação à tramitação de proposições legislativas no Congresso, em 

decorrência das indicações do Relator-Geral? 

 

JUSTIFICAÇÃO 

  Em audiência pública na Comissão de Trabalho, Administração e 

Serviços Públicos da Câmara dos Deputados, realizada em 08.06.2021 em que 

foi tratado dentre outros temas a execução orçamentária dos recursos 

provenientes das Emendas do Relator-Geral ao Orçamento o Ministro do 

Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho afirmou textualmente que a 

execução dos mesmos se dá por indicação direta do Relator-Geral do 

Orçamento, bem como confirmou a existência de pleitos por parte dos 
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parlamentares por intermédio de ofícios, depreendendo-se que se trata da forma 

adotada pelo Ministério para a alocação dos recursos públicos. 

  Por sua vez, o jornal o Estado de São Paulo em uma série de 

matérias tem revelado irregularidades na alocação destes recursos 

apresentando indícios de destinação ilegal para beneficiar aliados políticos ao 

Governo, bem como a possibilidade de superfaturamento na aquisição de 

máquinas e equipamentos. 

 Por seu turno, o Tribunal de Contas da União, no âmbito do 

processo TC 000.797/2021-9, determinou a apuração de procedimentos neste 

sentido, notadamente o atendimento aos ofícios parlamentares, critérios 

utilizados para alocação dos recursos e transparência do trato com a execução 

orçamentária. 

 Os fatos revelados ensejam a necessidade de esclarecimentos, 

motivos pelos quais o apresento o presente Requerimento de Informações e 

solicito o devido encaminhamento do mesmo ao Ministério do Desenvolvimento 

regional. 

 

Sala das Sessões, em 08 de junho de 2021. 

 

 

 
Rogério Correia 

Deputado Federal - PT/MG 
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