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Resumo 

 

Introdução: A questão da mobilidade nos grandes centros urbanos é um assunto que 

inquieta especialistas há bastante tempo no Brasil. Fatores como a falta de 

planejamento estratégico no processo de desenvolvimento das grandes cidades; a 

vultosa expansão do transporte rodoviário e a falta de equilíbrio entre o uso do 

transporte público e o individual são alguns dos muitos problemas que transcorrem 

deste tópico, e que atingem toda a população, o que inclui a parcela de pessoas com 

necessidades especiais, como é o caso do público portador de deficiência visual. A 

má conservação das vias públicas, a precariedade da sinalização e, ainda, o 

crescimento desenfreado das cidades, tornam ainda maior esse desafio para essas 

pessoas que, diariamente, estão expostas aos riscos decorrentes desses problemas. 

Objetivo: O objetivo deste estudo é a criação de um manual que contenha o fluxo 

para a aquisição de verba pública, voltado para projetos de pesquisa que visem a 

implantação da mobilidade urbana para pessoas com deficiência visual ou com 

alguma outra condição de saúde que resulte em mobilidade reduzida, no âmbito das 

cidades inteligentes. Método: Foram realizados estudos apresentados ao Comitê de 

Ética e Disciplina da Universidade, onde foram apontadas dificuldades na execução 

de projetos científicos, por conta da falta de finanças e orçamento. No prosseguimento 

dos estudos, os métodos se deram por meio de visitas em Secretarias e análise da 

legislação aplicada ao caso. Resultados: Elaboração e confecção de um manual de 

orientação para captação de recursos públicos para pesquisa e desenvolvimento. 

Conclusão: O manual para captação de verba pública municipal para projetos de 

Tecnologia Assistiva e Inclusão em Cidades Inteligentes, auxiliará os pesquisadores 

na elaboração e solicitação de verbas para seus respectivos projetos. 

 

Descritores: Tecnologia assistiva, Pesquisa de reabilitação, Inclusão Social, 

Governo, Acesso aos Serviços de Saúde. 
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Abstract 

 

Introduction: The mobility issue in large urban centers has been worrying specialists 

for a long time in Brazil. Factors such as the lack of strategic planning in the big cities' 

development process, the significant expansion of road transportation, and the lack of 

balance between public and individual transportation are some of the many problems 

arising from this topic. That affects the entire population, which includes the portion of 

people with special needs, as is the case of the visually impaired public. The poor 

conservation of public roads, the precariousness of signaling, and the unrestrained 

growth of cities make this challenge even more significant for these people who, daily, 

are exposed to the risks from these problems. Objective: The purpose of this study is 

to create a manual containing the flow for public funds acquisition, focused on research 

projects aiming at implementing urban mobility for people with visual impairment or any 

other health condition resulting in reduced mobility within the scope of smart 

cities. Method: Studies were carried out and presented to the Ethics and Discipline 

Committee of the University, where difficulties in the execution of scientific projects 

were pointed out due to the lack of finances and budget. In the continuation of the 

studies, methods were through visits to Secretariats and analysis of legislation applied 

to the case. Results: Elaborating and preparing an orientation manual to get public 

resources for research and development. Conclusion: The manual for obtaining 

municipal public funding for Assistive Technology and Inclusion in Smart Cities projects 

will help researchers in the preparation and application for funding for their respective 

projects. 

 

Keywords: Self-help devices, Rehabilitation research, Social inclusion, Government, 

Health services accessibility. 
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1.1 Cidades inteligentes 

As cidades inteligentes (ou smart cities) podem ser conceituadas como um 

espaço geográfico urbano, no qual as informações e serviços são interconectados de 

forma otimizada, para melhor conceber e controlar as operações para o cidadão em 

geral, através do uso dos recursos e fluxo dos processos disponíveis (Lazzaretti et al., 

2019). 

A cidade inteligente usa uma estrutura de tecnologias de informação e 

comunicação para criar, implantar e promover práticas de desenvolvimento, para 

enfrentar os desafios urbanos e criar uma infraestrutura unificada, tecnologicamente 

habilitada e sustentável (Komminos, 2011) 

Atualmente, cidades de países emergentes estão investindo bilhões de dólares 

em produtos e serviços inteligentes, para sustentar o crescimento econômico e as 

demandas materiais da nova classe média.   

Ao mesmo tempo, países desenvolvidos precisam aprimorar a infraestrutura 

urbana existente, para permanecerem competitivos. Na busca por soluções para esse 

desafio, mais da metade das cidades europeias acima de 100.000 habitantes já 

possuem ou estão implementando iniciativas para se tornarem, de fato, cidades 

inteligentes (Fundação Getúlio Vargas, 2015). 

A sociedade da informação está evoluindo, para o que se denominou 

“Sociedade da Convergência”, sendo esta “permeada de novas realidades, novos 

elemento e desafios”. De fato, “o conhecimento atualmente não é mais adquirido 

dentro das universidades, nem é financiado por programas de pesquisa e 

desenvolvimento suportados por grandes empresas”; (Soares Neto, 2019, p. 22). O 

conhecimento é adquirido em diversas camadas da população, com apoio de 

iniciativas de particulares e do terceiro setor. 

Tendo em vista a necessidade de interfaces de usuário e redes de 

comunicação junto com a “Internet das Coisas” (“Internet of Things” – IoT) – rede de 

dispositivos interligados que, ao sincronizarem e se comunicarem, trocam dados, 

permitindo criar processos e estruturas de uso e facilitação urbano-social (Bassi, Horn, 

2008) –, as cidades inteligentes usam uma variedade de aplicativos e estruturas 

preparadas, inclusive operacional direcionado.  
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Esse conjunto de possibilidades pode ocorrer em projetos de nível micro, como 

no uso de utensílios domésticos, até projetos em nível macro, isto é, em projetos mais 

sofisticados, como é o caso da implementação de sensores em vias públicas, matéria 

que, inclusive, muito se aplica ao trabalho em foco. 

Ademais, os conjuntos de dados podem, com critério, ser armazenados em 

nuvem (ou mesmo servidores), inclusive na linha de inteligência artificial, aprimorando 

os serviços dos setores público e privado, conferindo, inclusive, melhor relação custo-

benefício, além da melhoria operacional à vida social urbana. A infraestrutura 

vinculada à IoT permite o uso do conjunto de dados de forma categorizada e priorizada 

na rede de comunicação. 

Nos dias atuais, os itens de segurança urgem como uma demanda inerente ao 

processo tecnológico, em que são previstos sistemas especializados em proteger, 

monitorar e controlar a transmissão de dados da rede da cidade inteligente, evitando 

o acesso não autorizado à rede IoT da plataforma (Meireles, Feitosa, 2019). 

Como será observado também, juntamente com as soluções de IoT, as cidades 

inteligentes também usam as já mencionadas tecnologias e recursos vinculados, 

incluindo: 

a) Interfaces de programação de aplicativos (APIs, para uso direto dos usuários); 

b) Inteligência Artificial (IA, como componente de aprimoramento dos serviços); 

c) Computação em nuvem (como facilitação ao acesso e armazenamento); 

d) Dashboards (interfaces interativas); 

e) Aprendizado de máquina (recursos cada vez mais aprimorados pelo uso); 

f) Comunicações máquina a máquina (aumentando a integração); 

g) Recursos de cidade inteligente em geral. 

Muitos são os exemplos de uso dessas tecnologias e, para configurar modelos 

efetivos de sua aplicabilidade, é factível com contextos comuns do dia a dia descrever 

os casos. 

Nessa linha, podemos citar o caso de estacionamentos inteligentes, nos quais 

a infraestrutura pode auxiliar os motoristas para encontrarem vagas e, além disso, 

realizarem o pagamento de forma digital.  
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Outro exemplo seria o gerenciamento inteligente de tráfego, para monitorar 

fluxos de trânsito e aperfeiçoar os tempos de semáforos, reduzindo o 

congestionamento e melhorando a fluidez da cidade. Somando-se a isso, os serviços 

de compartilhamento de caronas também podem ser gerenciados por uma 

infraestrutura tecnológica vinculada (Cision, 2020). 

O funcionamento das cidades inteligentes segue algumas fases, para melhorar 

a qualidade de vida, em sinergia com a instrumentalidade previamente descrita, 

conferindo inclusão social e crescimento econômico. Essas etapas são: 

a) Coleta de dados: sensores inteligentes coletam dados em tempo real; 

b) Análise de dados: são depurados para obter insights sobre os serviços e 

operações da cidade; 

c) Comunicação de dados: resultados da análise de dados são comunicados aos 

tomadores de decisão; 

d)  Ação objetiva à comunidade: medidas para melhorar as operações, 

gerenciando ativos e visando a melhoria na qualidade de vida da população 

(Francisco Jr., 2021). 

Nessa escala evolutiva do fluxo de informação até a ação, evidencia-se o uso 

de dados em tempo real de ativos, via objetos e máquinas conectados para melhorar 

a tomada de decisão. Ademais, com o próprio uso, os cidadãos podem se envolver, 

interagindo com os ecossistemas das cidades inteligentes, por meio dos dispositivos 

mencionados, como telefones móveis, veículos e edifícios conectados. 

Com esse aparato e com a otimização dos dados, a infraestrutura da cidade 

funcionará de forma a cortar custos, melhorando itens como sustentabilidade 

(distribuição de energia e coleta de lixo, por exemplo), além de oferecer melhoria 

operacional ao cidadão. 

 

1.2 Aspectos jurídicos e cidadania 

A cidade inteligente tem como substrato o uso tecnologia da informação e 

comunicação, para melhorar a eficiência operacional ao cidadão em última instância, 

compartilhando informações com o público, buscando melhor qualidade de serviço 

governamental e bem-estar do coletivo.  
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Em termos simples, o principal objetivo de uma cidade inteligente é otimizar as 

funções da cidade e promover, além da inclusão social, o crescimento econômico 

concomitante à melhora da qualidade de vida dos cidadãos, através das tecnologias 

já mencionadas, com análise de dados pela inteligência disponível.  

A cidade inteligente utiliza recursos de tecnologia de uma cidade digital, que 

não é obrigatoriamente inteligente, mas deve utilizar meios tecnológicos e inteligência 

artificial, objetivando o bem-estar do cidadão. Logo, a cidade digital não é 

necessariamente inteligente, mas a cidade inteligente, obrigatoriamente, terá 

componentes digitais. 

Sobre esse assunto, assevera Komninos (2018): 

 

Numa terra de aglomerações inovadoras e especialidades digitais, a 
cidade inteligente tem se tornado o dominante paradigma de 
desenvolvimento urbano e planejamento do século XXI, conectando o 
ambiente urbano com inovação e tecnologia, de modo a colocar para 
funcionar poderosos motores sócio tecnológicos em prol da mudança 
e crescimento sustentável. (Komninos, 2018, p. 1). 

 

Dessa forma, o valor agregado está na forma que essa tecnologia é usada, e 

não simplesmente na quantidade disponível. A inteligência de uma cidade é 

determinada através de um conjunto de características, incluindo itens como 

infraestrutura disponível ao cidadão. 

A disponibilidade baseada em tecnologia deve considerar iniciativas que 

tragam impacto à sociedade em diversas áreas, tais como saneamento, transporte 

público eficiente e funcional, do ponto de vista distributivo, além de um plano urbano, 

que permita a fluidez e sinergia dos quesitos. 

A definição da capacidade inclusiva dessa infraestrutura perpassa pela 

possibilidade de as pessoas serem capazes de viver e trabalhar na cidade, utilizando 

desses recursos sem distinção. O sucesso de uma cidade inteligente depende do 

relacionamento entre os setores público e privado, gerando uma discussão profunda, 

do ponto de vista jurídico e administrativo. Além disso, grande parte do trabalho para 

criar e manter um ambiente baseado em dados está fora da competência do governo 

local, em face dos provedores operacionais.  
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Do ponto de vista da segurança, câmeras de vigilância inteligentes podem 

precisar de informações e tecnologia de várias empresas, formando um rol de 

fornecedores sob a mesma regra pública. O uso da tecnologia para uma cidade 

inteligente envolverá equipes de analistas de dados, avaliando as informações 

fornecidas pelos sistemas, para resolver problemas e implantar evoluções (Seagate, 

2022). 

Os recursos da cidade inteligente também tendem a incluir frentes de economia 

de energia para eficiência ambiental, impactando os sistemas de iluminação pública. 

Essas tecnologias de rede inteligente são passíveis de gestão integrada, pois exigem 

desde as operações vinculadas até a manutenção, passando pelo planejamento, até 

o fornecimento de energia (Faria, 2021). 

Aumentando o elenco de possibilidades, os edifícios e construções (públicos 

ou privados) inteligentes também podem oferecer gerenciamento de espaço em 

tempo real e monitoramento prévio de integridade estrutural, antecipando eventuais 

reparos necessários. Nessa linha, os próprios cidadãos também podem acessar 

sistema integrados, para notificar as autoridades quaisquer problemas de natureza 

estrutural e de engenharia de manutenção, atributos do Estado em grande parte dos 

casos (Gomes et al., 2020). 

As questões relativas a cidades inteligentes estão ligadas ao exercício e 

desenvolvimento da cidadania no seu sentido amplo, em especial, ao contexto das 

novas tecnologias a serviço do homem.  

Destarte, a tecnologia das cidades vai melhorar a vida do cidadão em sentido 

coletivo, gerando a sinergia do interesse público com o conceito da atividade do 

Estado em suas atribuições (Lee J, Lee H, 2014), mas, agora, com sua funcionalidade 

ampliada, em face dos recursos nesse novo patamar. Isso remete à discussão do 

papel administrativo do ente governamental nesse contexto. 

 

1.3 Desafios e contexto da cidadania nas cidades inteligentes 

Como tudo na evolução humana, uma nova frente de conhecimento traz 

desafios, inclusive no estudo das problemáticas jurídicas. Além dos benefícios 

oferecidos pelas cidades inteligentes, também há questões a serem superadas, 
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inclusive à luz dos preceitos jurídicos na esfera do Direito Administrativo, em sinergia 

com os direitos sociais e coletivos.  

Nas palavras de Rampazzo e Vasconcelos (2019): 

 

As cidades inteligentes e (agora) humanas retomam a 
noção de que a cidade é um espaço construído para e 
pelas pessoas. O engajamento social se dá pela 
democratização da gestão pública através do uso das 
novas tecnologias, o que traz novos desafios” 
(Rampazzo, Vasconcelos, 2019, p. 27-39). 

 

Isso inclui funcionários do Governo, permitindo a ampla participação dos 

cidadãos. É necessário, também, que os setores público e privado, a despeito de 

divergências de interpretação ou visão do papel do ente estatal, se alinhem com a 

sociedade, para que todos possam contribuir com a comunidade. 

Os projetos de cidades inteligentes precisam ser transparentes e disponíveis 

aos cidadãos, por meio de um portal de dados aberto ou aplicativo móvel, respeitando, 

naturalmente, itens de privacidade e, ao mesmo tempo, conferindo segurança 

informacional. Isso permite que os residentes se envolvam com os dados e concluam 

tarefas pessoais, como pagar contas, encontrar opções de transporte eficientes e 

avaliar o consumo de energia em casa (Jazeel, 2015). 

Um dos grandes desafios de ordem operacional seria a conectividade, com um 

número infindável de dispositivos de Internet das Coisas precisando se conectar e em 

funcionamento contínuo e concomitante. Com essa estabilidade operacional e 

sincronismo devido, permitir-se-á que os serviços integrados incorram em melhorias 

contínuas, pelo próprio uso da demanda. 

Extrapolando o campo da tecnologia, as cidades inteligentes devem objetivar o 

atendimento dos interesses coletivos e conferir evolução dos fatores sociais, dentro 

dos requisitos do interesse público. 

 

1.4 Função do poder público 

Como base dessa discussão, é imperativo que se faça a ligação entre o Direito 

Constitucional e o Direito Administrativo, em relação aos direitos sociais vinculados 

ao interesse público para a atuação do ente governamental. 
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Em uma esfera de princípios e direcionamentos, a ordem constitucional 

assevera que a Administração Pública1, na figura de seus operadores, atue dentro de 

um padrão e foco, aderentes a uma lista de diretrizes condizentes com os interesses 

sociais e públicos, em vista da função dos atributos do Estado. 

São princípios da Administração Pública: 

a) Legalidade: o administrador público está em sua atividade funcional, vinculado 

aos direcionamentos da lei e busca do bem coletivo; 

b) Moralidade: moral jurídica no dever de cumprir a lei em sentido pleno, 

procurando sempre o melhor resultado para a administração; 

c) Impessoalidade: obrigação de somente praticar atos para o seu fim legal, não 

havendo que se vincular a outros interesses, sejam privados ou pessoais; 

d) Publicidade: divulgação oficial do ato administrativo para o conhecimento 

público e geral, conferindo transparência à atividade estatal; alguns casos 

muito específicos de sigilo se justificam; 

e) Eficiência: a atividade administrativa deve ser concretizada visando boas 

condições finais e performance funcional – não apenas operacional, mas, 

também, de caráter social e qualitativo, tendo em vista os requisitos públicos 

em sua finalidade social. 

No espectro de direitos sociais amparados pela Constituição Federal – com 

espaço para aprimoramento via instrumento legislativo e estatal, para melhor 

aplicabilidade –, o próprio normativo superior ampliou essa tutela, criando novos 

direitos e garantias da sociedade ante a atividade da Administração Pública. 

Sem perda de finalidade ou propósito, a Administração deve respeitar os 

princípios da transparência e publicidade, para que a sociedade2, em sentido amplo, 

possa conferir e ter ciência dos atos praticados.  

Com esses atributos, a sinergia do Direito Administrativo com o Direito 

Constitucional toma novas dimensões nos direitos sociais e coletivos vinculados aos 

instrumentos que o ente governamental possui, para implantar, efetivar as políticas e 

                                            

1 O caput do Artigo 37 da Lei Maior enumera os princípios básicos da Administração Pública. 
2 O caput do Artigo 37 da Lei Maior enumera os princípios básicos da Administração Pública. 
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cumprir seu papel. Inclusive, abre possibilidades de meios diferenciados de fomento 

e operacionalização dessas frentes sociais, como no caso concreto relacionado a este 

trabalho, que será apresentado mais adiante, ainda nesta sessão. 

 

1.5 Legislação aplicada ao caso concreto 

No caso concreto, a legislação aplicada ao caso da mobilidade urbana para 

pessoas com deficiência visual seguiu a legislação do município de São Paulo, 

especificamente o Decreto nº 59.210, de 6 de fevereiro de 2020, Portaria Secretaria 

Municipal da Casa Civil (CC) nº 1, de 9 de março de 2021, e o Decreto nº 57.575, de 

29 de dezembro de 2016.  

Em breve síntese, o Decreto nº 59.210/2020 e a Portaria nº 1/2021 são 

responsáveis por possibilitar a transferência de recursos de uma conta orçamentária, 

denominada dotação, para uma Secretaria Municipal; no caso em tela, para a 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano (SMDH). O Decreto nº 57.575, de 

2016, estabelece a formalidade necessária para a efetivação das parcerias entre o 

poder público e a administração indireta.   

Além da Legislação Municipal, algumas legislações federais fazem referência 

a contratos administrativos, como a Lei Federal nº 8.666/93, que foi revogada no ano 

corrente pela Lei Federal nº 14.133/21 e a Lei Federal nº 13.019, de 2014.  

As alterações legislativas têm dinâmica apta a acompanhar a modernização de 

conceitos e otimizar as modalidades de licitação. Define que o contrato administrativo 

– da mesma forma que o acordo entre partes, sendo o ente público e o ente privado 

– acarreta obrigações mútuas aos polos. Surge, então, a configuração de convênio 

como um elemento derivado, estendendo as prerrogativas da Administração. De 

qualquer forma, conflui para o contrato de concessão como regra geral, para o caso 

do Direito Administrativo vigente. 

Um ponto importante, do ponto de vista legal, é que não se aplica diretamente 

aos contratos de concessão, cuja disciplina é dada pela Lei Federal nº 8.987/95. 

Em relação às prerrogativas da Administração nos contratos, existem limites e 

parâmetros (quantitativos e qualitativos) para as alterações unilaterais, incluindo 

acordo das partes.  
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Conforme a nova Lei, os contratos poderão ser alterados nas situações 

específicas: quando houver modificação do projeto ou das especificações, para 

melhor adequação técnica a seus objetivos; quando for necessária a modificação do 

valor contratual, em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu 

objeto, nos limites permitidos pela Lei. As alterações unilaterais não poderão 

transfigurar o objeto da contratação. 

Do ponto de vista financeiro e de montantes relativos, a lei é objetiva na 

definição dos limites quantitativos, fixando que, nas alterações unilaterais, o 

contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos 

ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato. No caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os 

acréscimos será de 50% (cinquenta por cento). É importante frisar que essa alteração 

não se confunde com a atualização monetária do valor. 

Dentro de um rol de exemplos de mudanças qualitativas, a natureza de 

modalidades é ainda mais ampla, pois, apesar de não poder haver alteração do objeto, 

os componentes potenciais de revisão se tornam uma combinação sujeita a diferentes 

cenários, dependendo da condição do objeto do contrato. A alteração unilateral 

qualitativa tem, como ponto de partida, uma questão operacional ou estratégica, que 

implica na revisão do valor financeiro; nesse caso, fica inviável estipular limites 

relativos ou objetivos, no sentido de uma regra geral. As mudanças qualitativas têm 

caráter muito diverso e seria contraproducente a própria lei estipular limites objetivos.  

Presume-se que a alteração não seja um valor que modifique a ordem de 

grandeza do orçamento global, e tenha caráter localizado, para que o desenho 

detalhado do objeto e o orçamento sejam devidamente precisos. Isso no sentido em 

que haja variações razoáveis frente à média provável previamente estipulada, em 

outras palavras, uma margem de desvio dentro de uma lógica adequada.  

Algumas partes adjacentes têm a prerrogativa de validação e análise em caso 

de revisões, através de organismos de controle, como os Tribunais de Contas, ou o 

próprio Ministério Público. 

Como se observa na Lei, há a hipótese de alterações sincronizadas entre as 

partes. Nesse caso, deve-se avaliar se a entidade privada não visa resultados que 
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configurem benefício específico de seu interesse, em detrimento do resultado coletivo 

e social, apesar de não haver limites objetivos expressos nesse sentido.   

Busca-se, em linhas gerais, o equilíbrio econômico-financeiro para ambas as 

partes; apesar das prerrogativas do ente estatal, o polo privado tem de possuir boas 

condições econômicas e operacionais, para a consecução do trabalho objetivado.  

Alguns fatos, que extrapolam a área da relação contratual, podem emergir no 

contexto geral, impactando, de forma exógena, essa esfera das partes, gerando 

desequilíbrio significativo à parte prestadora. Esse fato exógeno pode advir de 

definições do próprio ente estatal, pelo denominado “fato do príncipe”.  

Nessa reflexão, é necessário ponderar que a existência de um fato imprevisível 

perpassa por cenários probabilísticos, frente à possibilidade e/ou à amplitude de sua 

ocorrência, que se vincula ao princípio da inevitabilidade do evento, configurado pela 

teoria da imprevisão. Em termos de pertinência, a imprevisibilidade legitima a busca 

pelo reequilíbrio econômico-financeiro, à medida em que se faz justo distribuir 

eventuais riscos e prejuízos. 

Ainda nessa linha de raciocínio, deve ser segregado o que é risco do negócio 

empresarial – que deve ser absorvido pela atividade do ente privado – do que é caso 

fortuito ou de força maior. No caso desse último, a visão da teoria deve ser sempre 

considerada dentro da pertinência probabilística e fática do evento. 

No outro polo de categorização, o ente privado deve absorver eventuais 

adversidades inerentes ao próprio risco da atividade empresarial, o qual não legitima 

o reequilíbrio. Esse tipo de incerteza faz parte dos atributos da própria atividade e 

definição da atividade do empresário, permitindo-o legitimar a escala de lucros e 

margens de suas atividades de mercado. 

 

1.6 Exemplo do que é praticado - Modelo geral 

O que se busca é o entendimento sobre a conversão de orçamentos 

direcionados a projetos dentro dos moldes padronizados, em face da proposta a ser 

estruturada nesse trabalho. De antemão, uma breve descrição do modelo geral e do 

papel do Estado nesse tipo de conversão para, em caráter comparativo, ter a 

dimensão dos benefícios do modelo proposto.  
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Para análise do modelo geral de contratação da Administração, é preciso 

adentrar no serviço público e seu papel nos contratos administrativos. 

Na base do Direito Administrativo, existe uma dualidade para justificar sua 

atividade e existência – além dos próprios pressupostos –, perpassando por conceitos 

da função do Estado no seu substrato ideológico. Em face do arcabouço legal, 

vinculado a tutelar a atividade do ente governamental perante a sociedade – assim 

como sua própria estrutura –, a base disso tudo se configura pelo Estado de Direito. 

O que direciona o legislador para conduzir e ampliar o tecido normativo para 

embasar o Estado em suas funções junto à sociedade tem sua atividade limitada pela 

própria estrutura normativa auto aplicada. 

O direito público não pode ser pautado pela soberania. O Estado é o ente 

responsável, em sua função social, pelo instrumento do serviço público em sentido 

amplo3. 

Dessa configuração, surge a dicotomia entre a dualidade da definição e as 

finalidades do serviço público, em face do conceito de atividade econômica. Na 

sinergia entre os Direitos Administrativo e Constitucional, essa dicotomia ocorre até 

mesmo no próprio texto legal. 

A Carta Magna confere que o Estado é titular do serviço público e, ao mesmo 

tempo, não pode se esquivar de cumpri-lo, sob qualquer que seja a justificativa. Nessa 

dualidade, o mesmo Estado pode prestar atividade econômica, desde que seja de 

interesse social à nação e esteja autorizado por lei. 

Esse tipo de dicotomia está na pauta de divergências ideológicas há muito 

tempo no campo das escolas econômicas e o papel do Estado, mas, em termos 

conceituais, não se apresenta uma lista expressa de serviços públicos na 

Constituição. Em termos gerais, são atividades prestadas universalmente à 

sociedade, para atingir o interesse público e coletivo, mas, em sentido objetivo, não 

são elencadas as definições estanques. 

Essa dicotomia extrapola significados estanques, observados em casos 

clássicos, como educação e saúde, deveres do Estado. No entanto, há uma gama 

                                            

3https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/altosestudos/pdf/cidades_inteligentes.pdf. p. 308. 
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considerável de serviços prestados por entes privados nesses dois segmentos, sem 

precisar de concessão ou permissão do ente público. Dessa forma, subentende-se 

que essas atividades são exemplos de que há liberdade na iniciativa privada. 

Assim, a concessão é um instrumento de gestão dos serviços públicos, e pode 

abranger as seguintes modalidades: 

 

a) A concessão e a permissão de serviços públicos (Lei 
Federal nº 8.987/95); 
b) A concessão patrocinada e a concessão 
administrativa – as denominadas parcerias público-
privadas (Lei Federal nº 11.079/04); 
c) O contrato de gestão como instrumento de parceria 
com as chamadas organizações sociais, disciplinadas, 
em âmbito federal, pela Lei Federal nº 9.637/98. 

 

1.7 Modelo específico de acesso aos recursos 

A aquisição de financiamento público deve observar os requisitos legais e 

regras procedimentais, uma vez que a Administração Pública é o ente emissor de 

recursos financeiros. 

Na mesma esteira, haverá a ampliação das figuras de concessões, à medida 

em que ficará mais provável que o Estado não tem condições operacionais ou 

econômicas de efetivar a prestação desses serviços. 

O contrato de concessão de serviço público confere caráter especial na figura 

do que envolve atividade do Estado, porque o objeto desse tipo de contrato é sua 

configuração essencialmente estatal. Como já mencionado anteriormente, o Estado 

tem o inerente dever de, dentro de um padrão mínimo no nível de atendimento, prestar 

serviço público.  

O Modelo Geral foi tratado no capítulo anterior, verificando-se os modelos de 

gestão dos serviços públicos, que podem ser por meio de concessão ou permissão, 

concessão patrocinada ou concessão administrativa e parceria público-privada.  

Todos esses modelos de gestão conferem ao particular a prerrogativa de 

executar determinado serviço ou benfeitoria pública que, em tese, deveria partir da 

Administração, mas, por qualquer motivo, foi transferida. Assim, diversos projetos de 

melhorias e mobilidade são desenvolvidos por particulares, que se lançam em busca 

de financiamento público para concretizar seus projetos.  
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No caso concreto que está sendo abordado neste estudo, para o Projeto Smart 

Place, foi realizado um termo de fomento, instrumento pelo qual são formalizadas as 

parcerias entre o agente público e a Organização da Sociedade Civil (OSC), no valor 

de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). O Projeto Smart Place consiste na criação de 

um bairro universitário inteligente, que utiliza o conceito de cidades inteligentes no 

auxílio de idosos, de pessoas com deficiência visual ou algum outro tipo de 

comorbidade ou deficiência resultante em mobilidade reduzida. 

Há que se trabalhar o conceito derivado de serviço público, no qual o Estado 

se põe a exercer tarefas consideradas como obrigações inerentes, de forma que na 

medida em que mais se acentua sua atividade, mais haverá a necessidade de 

infraestrutura operacional de suporte. 

Ao extrapolar certos limites, será necessário compartilhar essa prestação dos 

serviços com um ente privado. Diante disso, propõe-se a criação de um Manual de 

Procedimentos sobre o fluxo da captação de verba proveniente de emenda 

parlamentar para financiamento de projetos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  O B J E T I V O  
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2.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um manual com os procedimentos para captação de verba pública 

municipal para projetos de Tecnologia Assistiva e Inclusão em Cidades Inteligentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  M É T O D O S  
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3.1 Método proposto com base cruzada 

 

Este estudo foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), conforme o protocolo nº 5287290518 

(Anexo 1). 

Foi desenvolvido no Laboratório de Inovação de Tecnologias em Saúde (LITS), 

do Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da Escola Paulista de 

Medicina/Universidade Federal de São Paulo, no período de julho de 2018 a julho de 

2021. 

 

3.2 Elaboração do Manual 

 

Para a elaboração do manual, foram coletados dados documentais das Leis 

Municipais referentes à legislação relacionada às Emendas Parlamentares: 

DECRETO nº 59.210, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 - Estabelece 

procedimentos e prazos para a operacionalização de ações governamentais com 

recursos oriundos de emendas parlamentares (Anexo 2). 

PORTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL - CC nº 01, DE 09 DE 

MARÇO DE 2021 (Anexo 3) - Determina forma e requisitos para as dotações 

orçamentárias correspondentes às Emendas Parlamentares acolhidas pela Câmara 

Municipal de São Paulo. 

 

3.2.1 Configuração do Manual 

 

O manual foi elaborado visando atender a um perfil de leitor não especialista, 

porém, mantendo o rigor jurídico necessário. 

O formato de impressão é para um manual de tamanho padronizado A4 

(297x210mm), sem variações de contraente 16 pontos, com uma diagramação de fácil 

leitura. 

 

 

https://app-plpconsulta-prd.azurewebsites.net/Forms/MostrarArquivo?TIPO=DEC&NUMERO=59210&ANO=2020&DOCUMENTO=Ficha
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3.2.2 Diagramação do Manual 

 

A diagramação do manual foi elaborada segundo De Magalhães e De Souza, 

(2014). Um olhar sobre as metodologias projetuais de design gráfico, formatado no 

tamanho padronizado A4 (297x210mm), sem variações de contraente 16 pontos.  

 Foi elaborada uma ficha representativa do Modelo Geral (Anexo 4). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  R E S U L T A D O S  

 



R e s u l t a d o s  | 21 

 

4.1 Manual 

4.1.1 Registro na Câmara Brasileira do Livro 

Foi registrado na Câmara Brasileira do Livro (CBL (Figura 01) 

Título:  MANUAL DIRECIONAL. À entidades sem fins lucrativos para captação 

de verbas públicas municipais para o financiamento de projetos de pesquisa..  

Subtítulo: Não consta.  

Formato:  Livro Digital.  

Veiculação:  Digital.  

ISBN: 978-65-00-50037-0  

 
Figura 01 

 

 

 

 

 



R e s u l t a d o s  | 22 

 

4.1.2 Registro no Repositório Institucional  

Registro do Manual no Repositório Institucional da Universidade Federal de 

São Paulo. (Figura 2) 

 
Figura 02 

 

Disponível em:  

https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/65356 
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4.1.3 Manual Direcional 

O “Manual direcional às entidades sem fins lucrativos para captação de verbas 

públicas municipais para o financiamento de projetos de pesquisa para Tecnologia 

Assistiva” foi elaborado em tamanho A4 (297x210mm) com fonte Arial 16 pontos  

As Figuras abaixo ilustram as páginas do manual.  
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5  D I S C U S S Ã O  
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5.1 Modelo geral 

 

Nessa dissertação, há que se visitar o conceito de interesse público, que, em 

primeira análise, seria o exercício da função do ente público através das normas de 

Direito Administrativo, segundo Carvalho Filho (2009), que assegura a prevalência dos 

princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público.  

Em certa medida, em abordagem teórica, considera-se que a Constituição 

Federal (Assembleia Nacional Constituinte, 1988) assegura a prevalência dos direitos 

fundamentais sobre o conceito do interesse público, mas prevalece no Direito 

Administrativo, de acordo com Carvalho Filho (2009), a supremacia e indisponibilidade 

do interesse público no regime jurídico.  

Sendo um conceito jurídico indeterminado, como exposto por Rozas (2019), na 

prática, gera implicações diretas muito objetivas, balizando as decisões norteadas 

pelas exigências da comunidade. 

Dessa forma, a dicotomia, ainda que seja de fundo ideológico quanto ao papel 

do Estado na sociedade, o interesse público não se confunde com o interesse do 

Estado, na medida em que interesse é público – atribuição do Estado –, e o Estado 

se baliza por essa diretriz, onde seu interesse é delimitado pela força de seu escopo 

legal e linha mestre. 

Dessa forma, o conceito de interesse público, além de amplo, pode tomar 

diferentes medidas qualitativas, em função de sua abordagem e foco, o que se figura 

é a segmentação dos interesses e sua relativização inclusive no tempo, pelo seu 

dinamismo, possibilitando assim que ações de inclusão, tecnologias sociais e 

tecnologia assistida, cidades inteligentes e inclusivas, entre outros, possam ser 

custeadas por verbas parlamentares. 

 

5.2 Manual 

 

Este trabalho tem o propósito de apresentar um manual de fomento a projetos 

sociais via emenda parlamentar, como uma diretriz geral para outras naturezas de 

projetos de interesse coletivo, sendo necessário seu delineamento jurídico. 
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 Com base na doutrina e efetividade do Direito Administrativo (Carvalho Filho, 

2009), com foco nos elementos apresentados no Modelo Geral e específico, que 

possibilita maior eficácia da nova operacionalização de fomento de projetos de cunho 

social, foi descrito o procedimento em caráter categorizado tecnicamente acessível do 

ponto de vista funcional, juntamente com a proposta do Modelo Geral de solicitação 

de verbas (Anexo 4). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  C O N C L U S Ã O  
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Foi possível elaborar, de forma simples, um manual com os procedimentos para 

captação de verba pública municipal para projetos de Tecnologia Assistiva e Inclusão 

em Cidades Inteligentes. 

A elaboração do Manual Direcional, fornecerá aos pesquisadores e para 

sociedade em geral, um roteiro simples do processo de captação de verbas públicas 

municipais. 
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Anexo 1 – Comitê de Ética em pesquisa 
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Anexo 2 – Decreto Nº 59.210, de 6 de fevereiro de 2020 

 

 
 
 

DECRETO Nº 59.210, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

Estabelece procedimentos e prazos para a operacionalização de ações 
governamentais com recursos oriundos de emendas parlamentares. 

BRUNO COVAS, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei, 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer procedimentos e prazos para 
operacionalização de ações governamentais com recursos oriundos de emendas 
parlamentares; 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade de garantir a efetiva entrega, à 
sociedade, dos bens e serviços decorrentes de emendas parlamentares individuais, 
independentemente de sua autoria; 

CONSIDERANDO a prevalência dos princípios que regem a Administração 
Pública, previstos no artigo 37 da Constituição Federal, especialmente os relativos à 
legalidade, à eficiência e à publicidade na destinação de recursos do orçamento 
municipal, D E C R E T A: 

Art. 1º Este decreto dispõe sobre os procedimentos e prazos para a 
operacionalização das emendas parlamentares individuais apresentadas e aprovadas 
pelos vereadores ao Projeto de Lei Orçamentária Anual. 

Art. 2º O regime de execução estabelecido neste decreto tem por finalidade 
garantir a efetiva entrega, à sociedade, dos bens e serviços decorrentes de emendas 
parlamentares individuais, independentemente de sua autoria, bem como o controle 
da legalidade, a eficiência e a devida transparência da alocação do orçamento 
municipal. 

Art. 3º Os parlamentares autores das emendas individuais deverão apresentar, 
à Casa Civil, as respectivas propostas atinentes às ações previstas, conforme modelo 
constante do Anexo Único deste decreto, contendo as seguintes informações: 

I - identificação do autor da emenda e da organização da sociedade civil 
indicada, quando for o caso, com a justificativa pela sua escolha; 

II - indicação do órgão executor do objeto da emenda, bem como a dotação 
orçamentária oferecida para realizá-la; 

III - razões que justifiquem a celebração da parceria, quando for o caso; 

IV - descrição completa do objeto a ser executado; 

https://app-plpconsulta-prd.azurewebsites.net/Forms/MostrarArquivo?TIPO=DEC&NUMERO=59210&ANO=2020&DOCUMENTO=Ficha
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37
https://app-plpconsulta-prd.azurewebsites.net/Forms/MostrarArquivo?ID=1805&TipArq=1&msclkid=669e268ec12111ecab7fd329178a4ce6#anexo1
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V - descrição das metas a serem atingidas, qualitativa e quantitativamente; 

VI - plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pelo concedente 
e, se for o caso, a contrapartida financeira do proponente; 

VII - cronograma de desembolso. 

§ 1º A Casa Civil deliberará acerca do enquadramento da proposta apresentada 
ao limite previsto na Lei Orçamentária Anual e, se for o caso, a enviará para análise 
preliminar da Secretaria competente pela ação proposta. 

§ 2º A Secretaria responsável pela análise preliminar da proposta deverá se 
manifestar no prazo máximo de 15 (quinze) dias, à Casa Civil, sobre a sua 
aceitabilidade ou não, observado o disposto no artigo 4º deste decreto. 

§ 3º A emenda destinada à execução de eventos deverá ser apresentada à Casa 
Civil com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data de início de sua realização. 

Art. 4º As Secretarias responsáveis pela operacionalização dos projetos, 
serviços e/ou bens a serem custeados pelos recursos advindos das emendas 
apresentadas na forma do artigo 3º deste decreto deverão analisar as propostas 
apresentadas sob o ponto de vista técnico, opinando pela viabilidade ou não de sua 
execução. 

Parágrafo único. As ocorrências de impedimento de ordem técnica à execução 
da despesa e seus respectivos valores deverão ser comunicadas à Casa Civil, como: 

I - incompatibilidade do objeto proposto com o programado órgão ou entidade 
executora; 

II - inadequação do objeto proposto às disposições da Lei Federal nº 13.019, de 
31 de julho de 2014, quando for o caso; 

III - falta de razoabilidade do valor proposto, incompatibilidade desse valor com 
o cronograma de execução do projeto ou, ainda, proposta de valor que impeça a 
conclusão de uma etapa útil do projeto; 

IV - ausência de pertinência temática entre o objeto proposto e a finalidade 
institucional da entidade beneficiária, quando for o caso; 

V - não indicação fundamentada de público-alvo pelo autor da emenda; 

VI - proposta apresentada em desacordo com as normas estabelecidas neste 
decreto; 

VII - desistência do autor da proposta ou da organização da sociedade civil 
indicada; 

VIII - reprovação da proposta; 

IX - valor insuficiente para a execução da proposta; 

X - outras razões de ordem técnica devidamente justificadas. 

Art. 5º A Casa Civil somente encaminhará, à Secretaria competente para sua 
execução, a emenda parlamentar que atender às exigências deste decreto, quanto 
aos procedimentos e prazos fixados, e desde que o formulário constante do Anexo 
Único deste decreto esteja devidamente preenchido pelo vereador proponente. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm
https://app-plpconsulta-prd.azurewebsites.net/Forms/MostrarArquivo?ID=1805&TipArq=1&msclkid=669e268ec12111ecab7fd329178a4ce6#anexo1
https://app-plpconsulta-prd.azurewebsites.net/Forms/MostrarArquivo?ID=1805&TipArq=1&msclkid=669e268ec12111ecab7fd329178a4ce6#anexo1
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Art. 6º As Secretarias poderão editar normas complementares específicas, no 
âmbito de sua competência, para fins de execução deste decreto. 

Art. 7º Incumbe à chefia de gabinete dos órgãos da Administração Direta a 
responsabilidade pelas tratativas relacionadas ao acompanhamento da execução das 
emendas parlamentares individuais, na conformidade deste decreto. 

Art. 8º Na hipótese de a análise preliminar referida nos §§1º e 2º do artigo 3º 
deste decreto ser favorável à implantação da ação proposta, caberá a Casa Civil 
solicitar, à organização da sociedade civil indicada, quando for o caso, a 
documentação necessária à celebração da parceria, observado o disposto na Lei 
Federal nº 13.019, de 2014 e no Decreto nº 57.575, de 29 de dezembro de 2016. 

Art. 9º Este decreto entrará em vigor na dada de sua publicação. 
 
 
 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 6 de fevereiro de 2020, 

467º da fundação de São Paulo. 
BRUNO COVAS, PREFEITO 

ORLANDO LINDÓRIO DE FARIA, Secretário Municipal da Casa Civil 
RUBENS NAMAM RIZEK JUNIOR, Secretário Municipal de Justiça 

MAURO RICARDO MACHADO COSTA, Secretário de Governo Municipal 
Publicado na Casa Civil, em 6 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

  

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm
https://app-plpconsulta-prd.azurewebsites.net/Forms/MostrarArquivo?TIPO=DEC&NUMERO=57575&ANO=2016&DOCUMENTO=Atualizado
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Anexo 3 – Portaria Secretaria Municipal da Casa Civil - CC Nº 01 de 09 de Março 

de 2021. 

 

Determina forma e requisitos para as dotações 
orçamentárias correspondentes às Emendas 
Parlamentares acolhidas pela Câmara Municipal de 
São Paulo, nos termos da Lei 17.544 de 30 de 
dezembro de 2020 e do Decreto 59.210/2020 

 

PORTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL - CC Nº 01 de 09 de 
Março de 2021. 

Determina forma e requisitos para as dotações orçamentárias correspondentes às 
Emendas Parlamentares acolhidas pela Câmara Municipal de São Paulo, nos termos 
da Lei 17.544 de 30 de dezembro de 2020 e do Decreto 59.210/2020 

JOSÉ RICARDO ALVARENGA TRÍPOLI, Secretário-Chefe da Casa Civil, no uso de 
suas atribuições legais, e 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer normas complementares para a 
execução orçamentária do exercício em curso; 

CONSIDERANDO a necessidade de orientar e padronizar procedimentos, objetivando 
a racionalização e eficiência, 

RESOLVE: 

Art. 1º As dotações orçamentárias correspondentes às Emendas Parlamentares 
acolhidas pela Câmara Municipal de São Paulo, nos termos do que dispôs a Lei 
17.544 de 30 de dezembro de 2020, alocadas nos diversos órgãos da Administração 
Direta do Poder Executivo, obedecerão à forma e requisitos constantes da presente 
Portaria. 

Art. 2º O vereador interessado protocolizará o formulário de execução de emenda 
parlamentar constante do ANEXO ÚNICO do Decreto 59.210/2020, observado as 
seguintes orientações: 

I – Campo 1 – Identificação do Vereador, preenchimento obrigatório; 

II – Campo 2 – Órgão Executor, objeto a ser realizado, Dotação Orçamentária e Valor 
oferecido, preenchimento obrigatório; 

III – Campo 3 – Dados cadastrais da Organização da Sociedade Civil, preenchimento 
apenas para Celebração de Parcerias e Contratações Artísticas; 

IV – Campo 4 – Dados do Representante Legal, preenchimento apenas para 
Celebração de Parcerias e Contratações Artísticas; 

V – Campo 5 – Objetivo da Ação Proposta, Justificativas e Metas, preenchimento 
obrigatório; 

VI – Campo 6 – Público-Alvo, preenchimento apenas para Celebração de Parcerias e 
Contratações Artísticas; 

https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-17544-de-30-de-dezembro-de-2020
https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-17544-de-30-de-dezembro-de-2020
https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59210-de-6-de-fevereiro-de-2020
https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-17544-de-30-de-dezembro-de-2020
https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59210-de-6-de-fevereiro-de-2020
https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-17544-de-30-de-dezembro-de-2020
https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-17544-de-30-de-dezembro-de-2020
https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59210-de-6-de-fevereiro-de-2020
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VII – Campo 7 – Custo Global e Cronograma de Desembolso Proposto, preenchimento 
apenas para Celebração de Parcerias; 

VIII – Campo 8  - Plano de Aplicação, preenchimento apenas para Celebração de 
Parcerias; 

IX – Campo 9 – Informações Complementares, preenchimento apenas para 
Celebração de Parcerias; 

 

Art. 3º A Casa Civil receberá o formulário de execução e o encaminhará para consulta 
de viabilidade técnica no Órgão apontado no inciso II do artigo 2º da presente Portaria. 

Art. 4º O Órgão responsável pela execução do objeto deverá responder à Casa Civil 
em até 15 (quinze) dias após o recebimento da consulta de viabilidade técnica, 
conforme § 2º, Art. 3º do Decreto 59.210/2020, mesmo que a resposta seja negativa. 

Art. 5º Caso a análise de viabilidade técnica seja positiva, o Órgão indicado para a 
execução deverá preencher o ANEXO II desta Portaria em sua integralidade e remetê-
lo à Casa Civil, que autuará processo SEI e encaminhará para a Secretaria Municipal 
da Fazenda, que providenciará a liberação dos recursos orçamentários e respectiva 
cota orçamentária, retornando o processo ao Gabinete da Casa Civil. 

Art. 6º A Casa Civil encaminhará o processo ao Órgão indicado no inciso II do art. 2º 
desta Portaria, que providenciará a execução do objeto nos mesmos autos de 
liberação de recurso ou em autos a esses vinculados no SEI, respeitando os casos 
previstos no artigo 15 do Decreto 60.052, de 14 de Janeiro de 2021. 

Art. 7º Ficam os Órgãos de que trata o inciso II do art. 2º desta Portaria responsáveis 
por enviar mensalmente, até o último dia útil de cada mês, o relatório da execução 
das emendas parlamentares ao Gabinete da Casa Civil. 

Art. 8º Os Vereadores deverão apresentar os ofícios de cancelamentos e alterações 
das emendas parlamentares diretamente ao Gabinete da Casa Civil. 

Art. 9º Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 
 

São Paulo, 09 de março de 2021. 

JOSÉ RICARDO ALVARENGA TRÍPOLI, Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

 

 

 

  

https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59210-de-6-de-fevereiro-de-2020
https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-60052-de-14-de-janeiro-de-2021
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Anexo 4 – Modelo geral 

 

Anexo Único integrante do Decreto no. 59.210, de 06 de fevereiro de 2020 

1 - INDENTIFICAÇÃO DO VEREADOR 

Nome do Vereador 
autor da emenda: 

 

 

2 – ÓRGÃO EXECUTOR E DOTAÇÃO OFERECIDA NA LOA 

Órgão executor:  

Objeto a ser realizado:  

Dotação oferecida:  

Valor oferecido:  

 

3 - DADOS CADASTRAIS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

Razão Social:  

Endereço:  

Bairro:  

CEP:  

Cidade/UF:  

Telefone:  

CNPJ:  

Site Oficial:  

Email Corporativo:  

 

Justificativa de escolha da entidade: 

 

 

 

4 - DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 

Nome:  

CPF:  

Telefone:  

Celular:  

E-mail:  
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5 - OBJETIVO DA AÇÃO PROPOSTA, JUSTIFICATIVAS E METAS 

Objetivo geral  

Justificativa  

Metas e resultados  

 

6 - PÚBLICO-ALVO 

 

 

7 - CUSTO GLOBAL E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PROPOSTO  

Valores em R$ 

PERÍODO PREFEITURA PROPONENTE OUTROS TOTAL 

MÊS 1     

MÊS 2     

MÊS 3     

MÊS 4     

MÊS 5     

MÊS 6     

TOTAL     

 

8 - PLANO DE APLICAÇÃO  

ITEM PREFEITURA PROPONENTE OUTROS TOTAL 

1 - Recursos humanos     

2 - Material de consumo     

3 – Equipamentos     

4 - Outros     

TOTAL     

 

9 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

 

 

São Paulo, ___ de setembro de 2021. 

_______________________________________________ 
Vereador(a) 
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