
Emenda, Rio! 

Debate colaborativo sobre o destino das emendas ao orçamento federal 

- mandato do Deputado Federal Marcelo Freixo 

 

Edital de projetos na área de Cultura & Comunicação 

 

1) O mandato do Deputado Marcelo Freixo receberá projetos na área 

de Cultura & Comunicação no período de 8 de Agosto a 20 de 

Setembro de 2019, que poderão ser contemplados por intermédio 

de Emendas Individuais do Deputado ao Orçamento Federal para 

2020. 

 

2) As organizações da sociedade civil interessadas deverão encaminhar 

seus projetos por meio do link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd16YVgl_Vz2Ql6YbRN

WRyYcTUd8w7eng35hyxNCLNry_tH7g/viewform, e ao fazê-lo 

manifestam concordância expressa com esse Edital. 

 

3) Os projetos encaminhados serão analisados pela equipe do 

mandato e aqueles que cumprirem as exigências do presente Edital 

e da legislação para o recebimento de emendas serão considerados 

tecnicamente aptos e publicados nas redes sociais do mandato para 

consulta pública. Ao encaminhar seu projeto, a organização da 

sociedade civil interessada concorda manifestamente com essa 

publicidade e concorda que seu projeto seja divulgado nas redes 

para debate e comentários dos cidadãos. 

 

4) Após a consulta pública, a equipe do mandato, em conjunto com 

especialistas indicados, selecionará, com base nos critérios de 

viabilidade e impacto social, no mínimo 5 projetos que serão 

contemplados para indicação de recebimento de emendas ao 

orçamento federal. Projetos para as Zona Norte e Oeste do 

município do Rio de Janeiro terão preferência. 

 



5) As organizações interessadas deverão conhecer e cumprir todas as 

exigências legais para recebimento de emendas, incluindo, mas não 

se limitando, as seguintes: 

 

a. Capacidade gerencial para executar o projeto; 

b. Capacidade gerencial para prestação de contas perante o 

Governo Federal; 

c. 03 anos de experiência e sua área; 

d. Experiência e acesso ao Sistema de Convênios da 

Administração Pública Federal. 

 

6) Caso seu projeto seja selecionado pelo mandato para receber 

Emendas ao Orçamento Federal, cabe à organização interessada a 

responsabilidade exclusiva pelos trâmites necessários junto ao 

Governo Federal para concretizar o recebimento da Emenda, pela 

execução do projeto e pela posterior prestação de contas.  

 

7) Os projetos selecionados serão anunciados pelo mandato até o dia 

24 de Outubro de 2019 (data final alterada por meio de retificação 

ao Edital). Os projetos inscritos serão avisados por meio de 

comunicação eletrônica. 

 

  

 

 

 

 


