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Arcabouço Legal

• Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014
Art. 52. É obrigatória a execução orçamentária e financeira, de forma

, da programação incluída por emendas individuais

• Emenda Constitucional nº 86/2015
Art. 166
§ 9º As emendas individuais (...) serão aprovadas no limite de 1,2% da

RCL prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade
deste percentual será destinada a .

§ 10 (...) vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos
sociais.

§11 É obrigatória a execução orçamentária e financeira das

programações a que se refere o§ 9º deste artigo, (...), conforme os critérios para
a execução da programação definidos na lei complementar prevista no
§ 9º do art. 165.

Cristalizou o
Orçam. Impositivo 

na Constituição

Inauguração do 
Orçam. Impositivo no 
ordenamento jurídico

50% para saúde



Arcabouço Legal

• Emenda Constitucional nº 95/2016: 
Art. 107 - ADCT, § 1º
II - para os exercícios posteriores, ao valor do limite referente ao exercício 

imediatamente anterior, corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA (...)

Art. 111. - ADCT
A partir do exercício financeiro de 2018, até o último exercício de vigência

do Novo Regime Fiscal, a aprovação e a execução previstas nos §§ 9º e 11 do
art. 166 da Constituição Federal corresponderão ao montante de execução
obrigatória para o exercício de 2017, corrigido na forma estabelecida pelo inciso II
do§ 1º do art. 107 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias .

Novo Regime Fiscal, 
atualização pelo IPCA

Desde 2018



Arcabouço Legal

• Emenda Constitucional nº 100/2019:
15 dispositivos consolidando o Orçam. Impositivo na Constituição

Art. 165
§ 9º Cabe à lei complementar:
III - dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de

procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e
técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de

caráter obrigatório, para a realização do disposto nos§§ 11 e 12 do art. 166.

§ 10. A administração tem o dever de executar as programações
orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários, com o propósito de
garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade.

LDOs estão suprindo 
parcialmente a
ausência da Lei 
Complementar

Todo o orçamento é 
impositivo



Arcabouço Legal

• Emenda Constitucional nº 100/2019:
15 dispositivos consolidando o Orçam. Impositivo na Constituição

Art. 166
§ 12. A garantia de execução de que trata o § 11 deste artigo aplica-se

também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de
bancada

§ 13. As programações orçamentárias previstas nos §§ 11 e 12 deste
artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem
técnica.

Execução obrigatória 
das emendas de 

bancada

Exceção imposta pelo 
impedimento técnico 

já constava em art. 
revogado da EC 86/15 



Arcabouço Legal

• Emenda Constitucional nº 100/2019:
§ 14. No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho de despesa que integre a
programação, na forma do § 11 deste artigo, serão adotadas as seguintes medidas: (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015)
I - até 120 (cento e vinte) dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo, o Poder
Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública enviarão ao Poder
Legislativo as justificativas do impedimento;
II - até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso I, o Poder Legislativo indicará ao
Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável; ]
III - até 30 de setembro ou até 30 (trinta) dias após o prazo previsto no inciso II, o Poder Executivo
encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação cujo impedimento seja
insuperável;
IV - se, até 20 de novembro ou até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso III, o
Congresso Nacional não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do
Poder Executivo, nos termos previstos na lei orçamentária.

§ 14. Para fins de cumprimento do disposto nos §§ 11 e 12 deste artigo, os
órgãos de execução deverão observar,

das programações e demais
procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos
montantes.

Cronograma do 
impositivo estava 

fixado na 
Constituição Federal

EC 100 leva-o pra 
LDO: flexibilidade



Arcabouço Legal

• Emenda Constitucional nº 100/2019:
15 dispositivos consolidando o Orçam. Impositivo na Constituição

§ 16. Quando a transferência obrigatória da União para a execução da
programação prevista nos §§ 11 e 12 deste artigo for destinada a Estados, ao
Distrito Federal e a Municípios, independerá da adimplência do ente federativo
destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins
de aplicação dos limites de despesa de pessoal de que trata o caput do art. 169.

§ 18. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá
resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de
diretrizes orçamentárias, os montantes previstos nos §§ 11 e 12 deste artigo
poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o
conjunto das demais despesas discricionárias.

bancadaindividual

Independente de 
adimplência e fora do 

cálculo do teto de 
pessoal

Emendas são 
contingenciáveis



Arcabouço Legal

• Emenda Constitucional nº 100/2019:

§ 19. Considera-se a execução das programações de caráter
obrigatório que observe critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma
igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da
autoria.

• Emenda Constitucional nº 102/2019: 
Art. 165
§ 11. O disposto no § 10 deste artigo, nos termos da LDO:
I - subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que 

estabeleçam metas fiscais ou limites de despesas e não impede o cancelamento 
necessário à abertura de créditos adicionais;

II - não se aplica nos casos de impedimentos de ordem técnica devidamente 
justificados;

III - aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias.

Execução equitativa 
das emendas: 3ª vez 

na Constituição

Todo orçamento é impositivo

Lógica das emendas 
a todo orçamento



Arcabouço Legal

• Emenda Constitucional nº 105/2019: Transferências Especiais
Art. 166-A
As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei

orçamentária anual poderão alocar recursos a Estados, ao Distrito Federal e a
Municípios por meio de:

I - ; ou
II - transferência com finalidade definida.

§ 1º Os recursos transferidos na forma do caput deste artigo não
integrarão a receita do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios para fins de
repartição e para o cálculo dos limites da despesa com pessoal ativo e inativo,
nos termos do§ 16 do art. 166, e de endividamento do ente federado, vedada,
em qualquer caso, a aplicação dos recursos a que se refere o caput deste artigo
no pagamento de:

I - despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos,
e com pensionistas; e

II - encargos referentes ao serviço da dívida.

Nova forma de 
transferência dos 

recursos de emendas 
individuais

Recurso de emenda 
parlamentar fora do 

cálculo de teto de 
pessoal, de 

repartição e de 
endividamento.

Vedado pagamento 
de pessoal (Art. 166 

§ 10 refere-se 
somente à saúde) e 

serviço da dívida. 



Arcabouço Legal

• Emenda Constitucional nº 105/2019: Transferências Especiais
§ 2º Na transferência especial a que se refere o inciso I do caput deste

artigo, os recursos:

I - serão repassados diretamente ao ente federado beneficiado,
independentemente de celebração de convênio ou de instrumento congênere;

II - pertencerão ao ente federado no ato da efetiva transferência
financeira; e

III - serão aplicadas em programações finalísticas das áreas de
competência do Poder Executivo do ente federado beneficiado, observado o
disposto no§ 5º deste artigo.

§ 5º Pelo menos 70% (setenta por cento) das transferências especiais
de que trata o inciso I do caput deste artigo deverão ser aplicadas em despesas
de capital, observada a restrição a que se refere o inciso II do§ 1º deste artigo.

Não pode pagar 
serviço da dívida

Transferência 
especial dispensa 

convênio

É como uma 
transferência 

bancária

70% deve ir para 
investimentos

E
Continua valendo o 
mínimo da saúde



Arcabouço Legal

• Emenda Constitucional nº 105/2019: Transferências Especiais
§ 3º O ente federado beneficiado da transferência especial a que se refere o
inciso I do caput deste artigo poderá firmar contratos de cooperação técnica para
fins de subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária na aplicação dos
recursos.

§ 4º Na transferência com finalidade definida a que se refere o inciso II do caput
deste artigo, os recursos serão:

I - vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar; e
II - aplicados nas áreas de competência constitucional da União.

Art. 2º No primeiro semestre do exercício financeiro subsequente ao da
publicação desta Emenda Constitucional, fica assegurada a transferência
financeira em montante mínimo equivalente a 60% (sessenta por cento) dos
recursos de que trata o inciso I do caput do art. 166-A da Constituição Federal.

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor em 1º de janeiro do ano
subsequente ao de sua publicação.

Em 2020, a execução 
das transferências 
especiais fechou 

junho com 91% de 
empenho



Arcabouço Legal

Constituição

LDOs

Decreto de programação orçamentária e financeira

LOAs

Portarias 
Interministeriais Anuais

Portarias de 
Crédito 
Anuais

Resolução 01/2006 Congresso Nacional 

Cumprir parte da função 
reservada à Lei 
Complementar: 
“critérios para a 
execução equitativa, 
procedimentos para 
impedimentos legais e 
técnicos, cumprimento 
de restos a pagar e 
limitação das 
programações”

Autorização para a 
abertura de créditos 
suplementares, 
incluindo RP6. 

Estabelecem as 
limitações de empenho 
e de pagamento ao 
longo do exercício, com 
impacto nas definições 
de beneficiários e nas 
priorizações das 
emendas individuais 

procedimentos e prazos 
para operacionalização 
da execução obrigatória

regras para formulação de emendas: até 25, 
uma para cada programação orçamentária

procedimentos e prazos 
para solicitação de 
alterações 
orçamentárias no 
exercício financeiro 

normas de execução 
orçamentária e 
financeira da 
transferência especial



Emendas são de 
execução 

obrigatória, mas 
sujeitas ao 

contingenciamento 

Execução 
EQUITATIVA: a partir 
de critérios objetivos 

e imparciais, 
independentemente 

da autoria

Execução = empenho 
E pagamento. 

Emendas 
Individuais na 

LDO 2020
(Arts 63 a 67)

Os demais Poderes, o Ministério 
Público da União e a Defensoria 
Pública da União exercerão, por 

ato próprio, seus 
remanejamentos.

Contagem dos prazos 
a partir da publicação 

da LOA
Não serão de execução 
obrigatória nos casos 
dos impedimentos de 

ordem técnica

Contingenciamento incide 
sobre a ordem de prioridade 

definida no SIOP pelos autores

Alocação de recursos 
somente em 
programação 
discricionária

Na LDO 2020



Art. 13. A Reserva de Contingência, observado o disposto no inciso III do caput do
art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, será
constituída, exclusivamente, de recursos do Orçamento Fiscal, que equivalerão no
Projeto e na Lei Orçamentária de 2020, a, no mínimo, dois décimos por cento da
receita corrente líquida constante do referido Projeto.

§ 3º O Projeto de Lei Orçamentária de 2020 conterá reservas específicas para
atendimento de:

I - emendas individuais, no montante equivalente ao da execução obrigatória do
exercício de 2017, corrigido na forma estabelecida no inciso II do§ 1º do art. 107
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; e

II - emendas de bancada estadual (...)

Na LDO 2020

Reserva de recursos 
para Emendas

IPCA



Art. 62-A. Para fins do disposto no inciso II do§ 11 do art. 165 e
no § 13 do art. 166 da Constituição, entende-se como
impedimento de ordem técnica a situação ou o evento de ordem
fática ou legal que obsta ou suspende a execução da programação
orçamentária.

Art. 62-B. As justificativas para a inexecução das programações
orçamentárias primárias discricionárias serão elaboradas pelos
gestores responsáveis pela execução das respectivas
programações orçamentárias, nos órgãos setoriais e nas unidades
orçamentárias, e comporão relatório que será divulgado pelo
Poder Executivo e enviado ao Congresso Nacional no prazo de
noventa dias, contado do encerramento do exercício financeiro
de 2020. (Incluído pela Lei nº 13.983, de 2020).

Na LDO 2020
todo orçamento 

discricionário

Emendas individuais e 
de bancada

Justificativas dos 
impedimentos de 

emendas não 
executadas compõe o 
relatório da Prestação 

de Contas da 
Presidência da 

República

Tipos de impedimento 
estão detalhados na 

Portaria Interministerial 
43/2020



Art. 67. Em atendimento ao § 14 do art. 166 da CF, (...), serão observados os
seguintes procedimentos e prazos, contados a partir da publicação da lei
orçamentária:

I - até 15 dias para abertura do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento -
Siop, indicação de beneficiários específicos e da ordem de prioridade pelos autores de
emendas, para fins de avaliação dos impedimentos e da aplicação dos limites de
execução;

II - até 125 dias para divulgação dos programas e ações pelos concedentes,
cadastramento e envio das propostas pelos proponentes, análise e ajustes das
propostas e registro e divulgação de impedimento de ordem técnica no Siop, bem
como sua publicidade em sítio eletrônico;

III - até 135 dias para que os autores das emendas solicitem remanejamento para
outras emendas de sua autoria, no caso de impedimento parcial ou total, ou para uma
única programação constante da lei orçamentária vigente, no caso de impedimento
total, com a indicação de beneficiários; e

IV - até 180 dias para viabilização das programações remanejadas, nos termos do
inciso III deste artigo.

Na LDO 2020

CRONOGRAMA, a 
partir da 

publicação da LOA



§ 1º Cabe ao Poder Executivo promover, por ato próprio, no prazo de até 30 dias, os
remanejamentos solicitados nos termos do inciso III deste artigo, e detalhar o cronograma
dos prazos previstos nos incisos deste artigo.

§ 2º Em havendo necessidade de limitação de empenho e pagamento, em observância
ao § 17 § 18 do art. 166 da Constituição Federal, os valores incidirão na ordem de
prioridade definida no Siop pelos autores das emendas.

§ 3º Inexistindo impedimento de ordem técnica ou tão logo seja superado, deverão os
órgãos e unidades adotar os meios e medidas necessários à execução das programações,
observados os limites de programação orçamentária e financeira do exercício.

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, a emissão da nota de empenho não deve superar
o prazo de até 30 dias, a contar da data prevista no inciso II do caput.

§ 5º No prazo de que trata o inciso II do caput, serão reservados, no mínimo, 10 dias para
que os beneficiários indicados possam enviar as propostas.

Na LDO 2020

Detalhamento do 
cronograma na 
Portaria 43/20

Até 125 dias: da divulgação do programa 
à publicização do impedimento

Sem impedimento 
ou superado > 

Empenho em 30 
dias, a partir do fim 

dos 125 dias pós-LOA

Contigenciamento
incide sobre 

priorização feita no 
SIOP



§ 6º Na abertura de créditos adicionais, não poderá haver redução do montante de
recursos orçamentários destinados na lei orçamentária, por autor, a ações e serviços
públicos de saúde.

Na LDO 2020

Respaldo na CF, Art. 
166, § 9º

No SIOP, 50% da 
Saúde é calculado a 

partir do valor 
indicado.

Enquanto perdurar o 
desequilibro, não 

será possível o 
ordenamento de 

prioridade



Da Autorização para a Abertura de Créditos Suplementares

Art. 4º

§ 7º Somente poderão ser cancelados valores incluídos ou acrescidos em 
decorrência da aprovação de emendas quando cumulativamente ocorrerem as 
seguintes condições:

I - impedimento técnico ou legal que impeça a execução da despesa;

II - solicitação ou concordância do autor da emenda;

III - destinação dos recursos à suplementação de dotações correspondentes a 
outras emendas do autor, no caso de impedimento parcial ou total, ou de uma 
única programação constante da lei orçamentária vigente, no caso de 
impedimento total; e

IV - não redução do montante das dotações orçamentárias destinadas nesta Lei, 
por autor, a ações e serviços públicos de saúde.

Na LOA 2020

Somente pode cancelar 
emendas com o 

cumprimento das 4 
condições, 

cumulativamente > 
Remanejamento via 

Portaria SOF

Para remanejar fora 
dessas condições  (sem 

impedimento ou 
criando nova 

programação) > janela 
de PL



Remanejamento entre emendas do 
mesmo autor 

ou 
para programação já existente na LOA

Impedimento parcial ou total

Remanejamento entre emendas do 
mesmo autor

ou 
para programação já existente na LOA

Na LOA 2020

Impedimento total

Tem que enviar todo o valor da emenda!

PORTARIA

Sem impedimento
PROJETO 

DE LEI
Sem impedimento

Tem que enviar todo o valor da emenda!

Remanejamento para programação 
NÃO existente na LOA Com ou sem impedimento

Tem que enviar todo o valor da emenda!



Total de emendas Cerca de 8.000

Quantidade de beneficiários Cerca de 27.000

Emendas de transferências especiais
(Órgão 73000 e Ação 0EC2) 210 2,39%

Valor emendas individuais RP6 9.468.630.152,00

Valor por parlamentar 15.940.454,00

IDUSO 0 3.457.294.619

IDUSO 6 (Saúde) 5.367.739.694 56,69%

IDUSO 8 (Educação) 643.419.497

Total de transferências especiais 649.325.464 6,86% (do Valor Total)

GND 4 (Investimento) 591.078.720 91,03%

Na LOA 2020



➢ Ministério da Economia e Secretaria de Governo da Presidência da
República.

➢ Procedimentos e Prazos:
• Para Indicação, Alteração e Priorização de Beneficiários;
• Para análise das emendas e cadastro dos Impedimentos de

Ordem Técnica;
• Para a proposição e implementação das medidas saneadoras;

➢ Regras para alterações orçamentárias, além do fluxo legal de
superação dos impedimentos técnicos

➢ Procedimentos quando há alteração no limite de empenho.

Na Portaria Interministerial 43/2020

JANELAS DE CRÉDITO 2020

1ª 

20/03 a 
30/03 apenas GND

2ª 

10/09 a 
20/09 PL e Portaria

3ª 

01/11 a 
10/11 Apenas Portaria

*março: janela extraordinária COVID

Em 2020, não houve 
contingenciamento



1 Incompatibilidade do objeto proposto com a finalidade da ação orçamentária;

2 Incompatibilidade do objeto proposto com o programa do órgão ou entidade executora

3 Falta de razoabilidade ou incompatibilidade do valor proposto;

4 Ausência de pertinência temática entre o objeto proposto e a finalidade institucional da entidade beneficiária;

5 Omissão ou erro na indicação de beneficiário pelo autor da emenda;

6 Não apresentação de proposta ou plano de trabalho ou apresentação fora dos prazos previstos

7
Não realização de complementação ou ajustes solicitados em proposta ou plano de trabalho, bem como 
realização de complementação ou ajustes fora dos prazos previstos;

8 Desistência da proposta pelo proponente;

9 Reprovação da proposta ou plano de trabalho;

10 Valor priorizado insuficiente para a execução orçamentária da proposta ou plano de trabalho.

11 Incompatibilidade de classificação de Grupo de Natureza de Despesa (GND);

12
Não indicação de instituição financeira para recebimento e movimentação de recursos de transferências 
especiais pelo ente federado beneficiário na Plataforma +Brasil; ou

13 Outras razões de ordem técnica devidamente justificadas.

60% dos 
impedimentos 

em 2019

Impedimentos de Ordem Técnica - Portaria Interministerial nº 43/2020 



Art. 24. Os Órgãos Setoriais do SPOF, inclusive aqueles em que a
execução ocorra por meio de instituições financeiras federais, na 
condição de mandatária da União, deverão realizar o registro no 
módulo Orçamento Impositivo do SIOP, até 20 de janeiro de 2021, 
de todas as justificativas para os beneficiários relativos às 
emendas individuais que permaneceram com impedimento de 
ordem técnica, especialmente os casos em que o empenho tenha 
sido inferior a cinquenta por cento.

Na Portaria Interministerial 43/2020

Para compor o Relatório 
da PCPR – Prestação de 
Contas do Presidente da 

República
(LDO, Art. 62-B)



Aaaa Becede











2019



Publicação da LOA (20/01)

Portaria Interministerial (04/02)

Parlamentar indica 
beneficiários e prioriza no 

SIOP

Órgão Setorial analisa 
propostas e registra 

impedimento, se houver

- 15/05 -

Caso não haja 
impedimento, executar

- 24/06 -

SOF publica impedimentos no 
site do Ministério da Economia e 

SEGOV comunica

- 25/05 -

Medidas Saneadoras

(remanejamentos)

- 03/06 -

Publicação da Portaria das 
medidas saneadoras 

- 03/07 -

Parlamentar insere os 
beneficiários dos saldos 
remanejados e atualiza 

priorização

Emendas Individuais
FLUXOGRAMA SIMPLIFICADO 



Parlamentar indica 
beneficiário no SIOP

(CNPJ principal do 
Estado, DF ou Município)

Plataforma +Brasil notifica 
beneficiário sobre o 

recurso

Beneficiário dá ciência da 
emenda e indica dados 

bancários

Plataforma +Brasil envia dados 
bancários ao SIAFI

Análise de impedimento 
técnico

(caso haja, entra no fluxo de 
saneamento das emendas)

Plataforma +Brasil gera 
minutas das notas de 

empenho e envia ao SIAFI

(beneficiário deve estar 
priorizado)

Secretaria do Tesouro 
Nacional emite notas de 

empenho

(cessa prazo de ajustes)

Execução financeira conforme 
rateio proporcional

(cálculo automático pela 
Plataforma +Brasil)

Transferências especiais 
FLUXOGRAMA SIMPLIFICADO 

SGP



Consulta Painel do Orçamento





Nome 
Deputado

Nome 
Deputado

Partido

Partido







Nome 
Deputado

Partido



Links úteis

Manual SIOP Emendas Individuais:  https://www1.siop.planejamento.gov.br/siopdoc/doku.php/impositivo

Dúvidas SIOP : https://siop.gov.br/atendimento/

Portaria Interministerial 43/2020 - Operacionalização das Emendas Individuais no SIOP: https://www.gov.br/economia/pt-
br/assuntos/orcamento/orcamento/orcamentos-anuais/2020/emendas

Comunicados SRI/SEGOV: https://www.gov.br/secretariadegoverno/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/comunicados-da-
secretaria-especial-de-relacoes-institucionais/comunicados

Painel do Orçamento Federal: 
https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS%2FExecucao_Orcamentaria.qvw&host=QVS%40pql
k04&anonymous=true

. Transferências especiais:
Manual Transferências Especiais Plataforma +Brasil: 
http://plataformamaisbrasil.gov.br/images/docs/CGNOP/transferencias_especiais/manuais/manual-transferencia_especial-
passo_a_passo.pdf

Portaria Interministerial 252/2020 - Execução Orçamentária e Financeira Transferências Especiais 2020: 
http://plataformamaisbrasil.gov.br/legislacao/portarias/portaria-interministerial-n-252-de-19-de-junho-de-2020

https://siop.gov.br/atendimento/
https://www.gov.br/secretariadegoverno/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/comunicados-da-secretaria-especial-de-relacoes-institucionais/comunicados
https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS%2FExecucao_Orcamentaria.qvw&host=QVS%40pqlk04&anonymous=true
http://plataformamaisbrasil.gov.br/images/docs/CGNOP/transferencias_especiais/manuais/manual-transferencia_especial-passo_a_passo.pdf
http://plataformamaisbrasil.gov.br/images/docs/CGNOP/transferencias_especiais/manuais/manual-transferencia_especial-passo_a_passo.pdf
http://plataformamaisbrasil.gov.br/legislacao/portarias/portaria-interministerial-n-252-de-19-de-junho-de-2020

