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Orientações para indicação orçamentária de recursos de emendas de relator (RP9) 

 

SINDORC (Sistema de Indicação Orçamentária) 

 

Em março de 2022, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização da Câmara dos Deputados criou um 

sistema para o recebimento das demandas orçamentárias de estados e municípios denominado SINDORC (Sistema de 

Indicação Orçamentária). 

O sistema substitui os ofícios enviados pelos parlamentares e público externo ao relator do orçamento, com solicitação de 

indicações para execuções das emendas de relator (RP9). Tal procedimento busca regulamentar a indicação de recursos de 

emendas parlamentares para que municípios consigam acessar recursos para os projetos desejados, inclusive aqueles 

relativos ao Plano de Ações Articuladas – PAR. 

Mesmo no caso de ações educacionais relacionadas a obras, veículos escolares, mobiliário e equipamento, entre outros, é 

fortemente recomendado que sejam adotados os procedimentos indicados a seguir, uma vez que o orçamento do exercício 

corrente depende, substancialmente, das emendas de relator. 

No caso de iniciativas do PAR 4, estas deverão ser, obrigatoriamente, ter sido enviadas para análise do FNDE, pelo SIMEC.  

Em se tratando de obras já iniciadas (concluídas, em execução paralisadas ou inacabadas) e que necessitam de recursos do 

FNDE, o procedimento de indicação orçamentária também deverá ser realizado pelo SINDORC, indicando-se o ID da obra a 

ser beneficiada. 
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Passo 1: Acessar o SINDORC pelo link https://sindorc.camara.leg.br/login 

 

 

 

 

 

https://sindorc.camara.leg.br/login
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Passo 2: Clicar em ACESSO EXTERNO. 
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Passo 3: Clicar em AVANÇAR.  

Atenção para a necessidade de possuir o NÍVEL OUTRO na plataforma GOV.BR. Para maiores informações, acesse: 

https://www.gov.br/governodigital/pt-br/conta-gov-br/saiba-mais-sobre-os-niveis-da-conta-govbr/saiba-mais-sobre-os-

niveis-da-conta-govbr 
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Surgirá a tela para acesso por meio da plataforma GOV.BR. Recomenda-se realizar o acesso pelo Certificado Digital do gestor 

municipal. 
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Passo 4: para o cadastro de uma nova solicitação clique em Nova Solicitação no canto inferior direito da tela. 

 

 

Observe que será possível acompanhar a situação de diversas solicitações cadastradas. 
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Passo 5: Preencha as informações na tela conforme solicitado. Recomenda-se que o cadastro seja feito no perfil do(a) 

prefeito(a) municipal, indicando o CNPJ da prefeitura. 
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Para demandas do Plano de Ações Articuladas (PAR), selecione: 

Órgão: 26000 – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 

Unidade Orçamentária (UO): 26298 – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

Identificador FNDE: informar o código de planejamento da iniciativa que consta no PAR. Em se tratando de obra 

informar o ID ou pré-ID. Exemplo: CE24022TREG1329532022 

Ação: 20RP – APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA 

Número da proposta: campo de livre indicação, podendo ser sequencial a depender da quantidade de propostas a 

serem cadastradas (01, 02, 03, 04...) 

Grupo de natureza da despesa (GND): 3 – Despesa corrente ou 4 – Investimento 

Observação: avalie, previamente a categoria de despesa relacionada ao tipo de iniciativa do PAR pretendida. No 

caso de obras (ampliações e construções de escolas e creches), mobiliário escolar, equipamentos, veículos 

escolares, entre outros, a GND será do tipo 4 – Investimento. 

No caso de eventos, capacitações, reforma de escolas, material didático, uniforme escolar, brinquedos 

didáticos, entre outros, o grupo de natureza de despesa será 3 – Despesas corrente (ou custeio). 

Modalidade de aplicação (MA): 40 – Transferências a municípios. 
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Valor: indicar, em R$, o valor pretendido para a proposta. 

Objeto: campo livre para descrição daquilo que se pretende utilizar os recursos para emenda. Atentar para o número 

reduzido de caracteres de texto que pode ser inserido! 

Justificativa: campo livre para justificar a necessidade dos recursos. Caso exista justificativa técnica consistente no 

SIMEC, utilize o mesmo texto. Atentar para o número reduzido de caracteres de texto que pode ser inserido! 

Documentação complementar: anexar arquivos que buscam ilustrar o objeto e a justificativa descritas acima. Em se 

tratando de iniciativas do PAR, anexar documento que identifique que a iniciativa foi cadastrada e tramitada para 

análise do FNDE. 

Tamanho máximo de arquivo permitido: 10MB. Extensões permitidas: pdf, doc, docx, rtf, xls, xlsx, ppt, pptx, zip, 

odt, ods, odp, fodt, fods, fodp 
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Passo 6: clique em .  

O sistema irá gerar um número de solicitação conforme a tela a seguir: 

 

FULANO DE TAL 
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Passo 7: Informar o número da solicitação para a assessoria do parlamentar que irá consolidar a demanda e encaminhar 

para o FNDE. 

Lembre-se que para cada iniciativa do PAR ou obra em andamento deverá ser feito um registro no 

SINDORC! 


