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2. Tipo de Emenda: Aditiva 

 
3. Justificativa: 

 
A concretização de um objetivo fica comprometida sem a existência de um indicador 
capaz de diagnosticar a situação presente e mensurar os eventuais avanços e 
retrocessos obtidos a partir das ações realizadas, sejam elas patrocinadas pelos 
Tribunais de Contas, seus parceiros ou jurisdicionados. 
 
O acompanhamento deste indicador permitiria: 

a) A identificação do nível de participação das microempresas e empresas de 
pequeno porte nas contratações públicas dos jurisdicionados;  

b) O estabelecimento de metas a serem alcançadas pelos jurisdicionados;  

c) A comparação entre os indicadores obtidos pelos jurisdicionados;  

d) A avaliação do impacto produzido no indicador em decorrência de ações que 
visem o incremento na participação das microempresas e empresas de 
pequeno porte nas contratações públicas do jurisdicionado. 

 
Do ponto de vista técnico, pode ser definido um padrão para intercâmbio de 
informações entre o jurisdicionado e os Tribunais de Contas, que concentrariam as 
informações. As informações concentradas pelos Tribunais de Contas poderiam ser 
validadas junto a Receita Federal ou Juntas Comerciais para a identificação das 
microempresas e empresas de pequeno porte. Esta estratégia permitiria tanto a 
automação do processo como a produção de dados confiáveis para a apuração do 
índice. 
 

4. Item modificado: emenda aditiva. 
 

5. Redação Proposta: 
 

- Apurar, anualmente, com base em informações fornecidas pelos sistemas de 
execução financeira dos jurisdicionados indicador que corresponda ao percentual 
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dos recursos despendidos em decorrência de contratações públicas destinadas, 
respectivamente, às microempresas e as empresas de pequeno porte. 

 


