
CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO RELATÓRIO PRELlMINAF
DO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda - 00001
PLN 00712015
RELATÓRIO PRELIMINAR

IDENTIFI CAÇÃO DA MATÉRIA: Projeto de Lei nO0712015- CN

TEXTO

DE

Inclua-se o segu inte inciso 11 ao item 9 da Parte Especial do Parecer
Preliminar ao PLOA 2016:

111 - Complementação de programações classificadas como ações e serviços
públicos de saúde e prioritárias para assegurar a continuidade das atividades
doSUS

JUSTIFICAÇÃO

Essa emenda visa permitir ao Relator Geral complementar as programações
do Ministério da Saúde necessárias para continuidade de atividades essenciais do
'istema Único de Saúde, em especial a ação referente a média e alta complexidade

(ação 8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta
Complexidade) que se encontra com déficit de R$ 5,4 bilhões na proposta enviada
pelo Executivo.

[ CQ DIGO



CONGRESSO NACIONAL
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EMENDA AO RELATÓRIO PRELlMINA
DO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda - 00002
PLN 007/2015
RELATÓRIO PRELIMINAR

IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA : Projeto de Lei n' 0712015- CN

TEXTO

Dê-se ao item 27.1 da Parte Especial do Parecer Preliminar ao PLOA
2016 a seguinte redação :

27.1. Previamente à fase de relatoria setorial, o relator-geral fica autorizado
promover os cancelamentos de dotação indicados pelo Poder Executivo no
limites propostos no Ofício nº 213j2015-MP, ressalvados os afetos a ações
serviços públicos de saúde.

JUSTIFICAÇAO

Os recursos alocados aos proced imentos de média e alta complexidade na
proposta orçamentária envida pelo Executivo é insuficien te para ate ndimento do
-xercício de 2016, sendo necessá ria a complementação mínima de R$ 5,4 bilhões

conforme informação do Ministéri o da Saúde.
Dessa forma, não se justifica permitir novos cor tes a dotações já insuficientes.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR
DO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda - 00003
PLN 007/2015
RELATÓRIO PRELIMINAR

1 DE 1

_ _ =p AG,""NA"--__

- CN I 1'---_Projeto de Lei nOIDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA :

TEXTO

Altere-se a redação do item 17 e do subitem 17.lI l.a da Parte Especial do Relató rio Preliminar
do PLOA 2016 , nos termos a seguir, e insira-se, consequentemente, após o item 17,
renumerando-se os demais e ajustando-se os valores correspondentes constantes do Anexo 11
do Relatório, a seguinte redação para o item 18:

"17 Do montante de que trata o item 15, serão deduzidos os valores abaixo para o atendimento
das seguintes despesas:

(...)
11 1. emendas de relator-geral , apresentadas nos termos dos itens 8 e 9 deste parecer, a fim

de:
a) compatibilizar a meta fiscal com a estabelecida no substitutivo do PLDO 2016: R$
30.528.137.322 (trinta bilhões, quinhentos e vinte e oito milhões, cento e trinta e sete mil e
trezentos e vinte e dois reais);

(. .. )

18. O saldo da reserva de recursos, após dedução do valor indicado no item 17, corresponde
R$ 5.000.000.000 (cinco bilhões de reais), será repart ido nos termos do art. 57 da Resolução n
1, de 2006-CN."

JUSTIFJCAÇAO

Essa emenda tem por objetivo oferecer recursos aos Relatores e às Bancadas Estaduais para
o atend imento de emendas coletivas , a fim de permitir o aperfe içoamento do PLOA 2016
recebido pelo Congresso Nacional.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS , ORÇAME

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR
DO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda - 00004
PLN 00712015

RELATÓRIO PRELIMINAR

IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA : Projeto de Lei nO 07/2015- CN DE

TeXTO

Inclua-se o seguinte inciso II ao item 9 da Parte Especial do Parecer
Preliminar ao PLOA 2016 :

/lI - Complementação de programações classificadas como ações e serviços
públicos de saúde e prioritárias para assegurar a continuidade das atividades
doSUS

JUSTIFICAÇÃO

Essa emenda visa permitir ao Relator Geral complementar as progra mações
do Ministério da Saúde necessárias para continuidade de atividades essenciais do

~ Sistema Único de Saúde, em especial a ação referente a méd ia e alta complexidade
(ação 85 85 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta
Complexidade) que se encontra com déficit de R$ 5,4 bilhões na proposta enviada
pelo Executivo .
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAM E

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR
DO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda - 00005
PLN 007/2015

RELATORIO PRELIMINAR

IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA : Projeto de Lei nO07/2015- CN

TE XTO

Dê-se ao item 27.1 da Parte Especial do Parecer Preliminar ao PLOA
2016 a seguinte redação:

27.1. Previamente à fase de relatoria setorial, o relator-geral fica autorizado
promover os cancelamentos de dotação indicados pelo Poder Executivo no
limites propostos no Ofício nº 213/ 2015-MP, ressalvados os afetos a ações
serviços públicos de saúde.

JUSTlFICAÇAo

Os recursos alocados aos procedimentos de mé dia e alta complexidade na
proposta orçamentária envida pe lo Executivo é insuficie nte para atend ime nto do

-- exercício de 2016, sendo necessária a complementação mínima de R$ 5,4 bilhõ es
conforme informação do Minist ér io da Saúde.

Dessa forma, não se justifica pe rmitir novos cortes a dotações já insuficientes .

ASSINATURA
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINARI"'"
DO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda - 00006
PLN 007/2015
RELATÓRIO PRELIMINAR

IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA : Projeto de Lei n' 712015 - CN

TexTO

Incluir, no item 9 ("Com fundamento no art. 144, 111 , da Resolução n? 1,
de 2üüG-CN, fica o relator-geral autorizado a apresentar emendas
para:") do título II ("Das Emendas de Relator") da Parte Especial , o
seguinte texto , renumerando os subitens conforme a necessidade:

111. alocação de recursos em programações que tenham caráter
nacional e se destinem á estruturação, á ampliação e à
modernização de meios para o combate à corrupção, à prevenção
e à repressão de atos ilícitos e à fiscalização do cumprimento da
lei.

I '"'''-"
'[ A finalidade da inclusão do texto proposto no item 9 da Parte

Especial do Relatório Preliminar é atribuir ao Relator-Geral a
possibilidade de viabilizar adequadamente dotação orçamentária
para as ações destinadas ao combate à corrupção, à repressão de
ilícitos e à fiscalização do cumprimento da lei.

[

CÓDIGO ]
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR [
DO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emanda , 00007
PLN 007/20 15
RELATÓRIO PRELIMINAR

PÁGINA

J

IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA : Projeto de Lei n' 7/2015 - CN

TEXTO

1 DE 1

Insira-se o inciso 11I no item 9 da Parte Especial do Relatório Prelim inar do PLOA
2016, nos termos a seguir:

1- "9. (...)
111 . alocação de recursos em programação com caráter nacional destinada à

concessão de subvenção econômica ao prêmio do seguro rural (Lei nO 10.823 ,
de 2003)."

JUSTIFICAÇAO

Essa emenda tem por objetivo garantir recursos para que , em 2016, o seguro
1rural possa ser utilizado. Com efeito , o cenário agropecuário brasileiro do final de

2015 tem sofrido bastante com intensos efeitos do fenômeno EI Nino, o que
provavelmente ainda perdurará no início de 2016, ampliando os riscos de
produção e ocasionando aumento do endividamento rural.

Por essa razão, faz-se necessário assegurar recursos para o suporte dos
agricultores, de modo a permitir a continuidade de suas atividades,
proporcion ando, consequentemente. o fortalecimento da agricultura bras ileira.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO RELATÓRIO PRELlMINA~

DO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda. 00008
PLN 007/2015

RELATÓRIO PRELIMINAR

PÁGINA

IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA : Projeto de Lei nO7/2015 - CN

TEXTO

1 DE 1

Insira-se o inciso 111 no item 9 da Parte Especial do Relatório Prel iminar do PLOA
2016, nos termos a seguir:

"9. (00 ')
111. alocação de recursos destinados ao atendimento do projeto ASTROS do

Comando do Exército brasileiro. "

JUS TlFICAÇAO

Essa emenda tem por objetivo garantir a alocação de recursos ad icionais para
que , em 2016, o projeto ASTROS do Exército brasileiro tenha a continuidade
desejada e necessária. O referido projeto é de grande importância no contexto do
desenvolvimento de tecnologia brasileira de defesa e está alinhado ao
cumprimento da missão constitucional de Defesa Nacional, em consonância com
as diretrizes da Estratégia Nacional de Defesa .

t-. /~
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS , ORÇAM

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR
DO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

- - -."0_0 . _ ......... r- r- I C"I""A I 17A r Ãn

Emenda - 00009
PLN 007/2015

RELATÓRIO PRELIMINAR

pAGINA

IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA: Projeto de Lei nO7/2015 - CN 1 DE 1

TEXTO

Altere-se a redação do item 17 e do subitem 17.III .a da Parte Especial do Relatório Preliminar
do PLOA 2016 , nos termos a seguir, e insira-se , consequentemente, após O item 17,
renumerando-se os dema is e ajustando-se os valores correspondentes constantes do Anexo 11

_ do Relatório, a seguinte redação para o item 18:

"17 Do montante de que trata o item 15, serão deduzidos os valores abaixo para o atendimento
das seguintes despesas:

(... )
111 . emendas de relator-geral, apresentadas nos termos dos itens 8 e 9 deste parece r, a fim

de:
a) compatibilizar a meta fiscal com a estabelecida no substitutivo do PLDO 2016: R$
31.528.137.322 (trinta e um bilhões, quinhentos e vinte e oito milhões, cento e trinta e sete
mil e trezentos e vinte e dois reais);

(... )

18. O saldo da reserva de recursos, após dedução do valor indicado no item 17, corresponde
R$ 2.000.000.000 (dois bilhões de reais ), será repartido nos termo s do art. 57 da Resolução n
1, de 2006-CN."

01/12/2015 1--- - ------ - - - - - -------- - - - - - - -

I JUSTIFICAÇAo

Essa emenda tem por objetivo oferecer recursos aos Relatores e às Bancadas Estaduais para
o atendimento de emendas colet ivas, a fim de permiti r o aperfeiçoamento do PLOA 2016
recebido pelo Congresso Nacional.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS , ORÇAMENTOS Pt"IRI J(~n" c I:IN"" .~. - õ -

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR
DO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda·00010

PLN 007/2015
RELATORIO PRELIMINAR

IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA : Projeto de Lei nO7/20 15 - CN 1 DE 1

TEXTO

Insira-se o inciso 111 no item 9 da Parte Especial do Relatório Preliminar do PLOA
2016, nos termos a seguir:

- "9. (...)
111. alocação de recursos destinados à realização de ações conjuntas de

abastecimento de água , esgotamento sanitário, drenagem urbana ou resíduos
sólidos urbanos no município de Xambioá."

01/12/2015 1----------------------------

JUSTIFICAÇAO

Essa emenda tem por objetivo viabilizar a alocação de recursos para intervenções
conjuntas de canalização e abastecimento de água , esgotamento sanitário,
drenagem urbana ou resíduos sólidos urbanos, com vistas à ampliação da saúde
e qualidade de vida da população local.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS , ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR [
DO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda· 00011
PLN 007 /2015
RELATÓRIO PRELIMINAR

PÁGINA

DEProjeto de Lei n' 01- 12 O/f- CN I IL _IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA :

TEXTO

Inclua-se na Parte Especial do Parecer Preliminar do Projeto de Lei Orçamentária para 2016
(PLOA2016) o seguinte item:

PARTE ESPECIAL
11- Das Emendas de Relator
9 .
I. .
11. .
111. alocação de recursos em programações que tenham caráter nacional e se dest inem:

a. Manutenção do Sistema Integrado de Prevenção da Violência e Criminalidade.

JUSTlF ICAÇAO

A emenda visa permitir a suplementação de recursos na ação (8124), Manutenção do Sistema
Integrado de Prevenção da Violência e Criminalidade, Ministério da Justiça , Fundo Nacional de
Segurança Pública, em função dos grandes eventos esportivos que serão realizados em 2016
no Brasil.



EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR
DO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

CONGRESSO NACIONAL
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Emenda - 00012
PLN 007/2015
RELATÓRIO PRELIMINAR J

IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA : Projeto de Lei nO 7/2015· CN

TEXTO

PAGJNA~---,

C-1-D~1

r-- DATA

CÓDIGO

~68

Insira-se o inciso 11 no item 9 da Parte Especial do Relatório Prelim inar do PLOA de 2016 , nos
termos a seguir:

"9. (...) :

111 . alocação de recursos destinados ao apoio á implementação do Programa de
Aceleração do Crescimento no âmbito do Fundo nacional de aviação Civil."

I JUSTlFlCAÇAo

~ Essa emenda tem por objetivo viabil izar a alocação de recursos adic ionais para o suporte do
PAC no Fundo nacional de aviação Civil e a todas atividades necessárias á gestão dos
respectivos empreendimentos, no âmbito do próprio órgão.

JCARLOS HENRIQUE GAG:I~DO~)
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS , ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR [
DO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda - 00013
PLN 007/2015

RELATÓRIO PRELIMINAR J
IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA : Projeto de Lei nO 712015 - CN

TeXTO

Inclua-se o seguinte inciso ao item 9 da Parte Especial do Parecer Preliminar, renumerando-se
os demais, se necessário:

111. alocação de recursos em programações que se dest inem ao Transporte; á Educação e
Cultura ; á Saúde; á Integração Nacional ; á Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Agrário; ao
Desenvolvimento Urbano; ao Turismo; á Ciência , Tecnologia e Comunicações; ás Minas e
Energia ; ao Esporte; ao Meio Ambiente , á Fazenda e Planejamento; á Industria, Comércio e
Micro e Pequenas Empresas, ao Trabalho, Previdência e Assistência Social ; á Defesa e
Justiça; á Presidência, Poder Legislativo , Poder Judiciário, MPU, OPU e Relações Exteriores:

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda tem por objetivo tornar mais fácil a adequação do orçamento,
permitindo ao relator que faça alterações no texto referentes ás respectivas áreas temát icas
que foram criadas no ãmbito da Comissão Mista de Planos , Orçamentos Públicos e

~ Fiscalização . Diante do gravíssimo quadro de crise econômica e consequente
contingenciamento de recursos, a presente medida se torna necessária, poss ibilitando que o
relator-geral possa, de forma imediata, proceder com modificações no texto do parece r
preliminar, o que consequentemente contribuirá para aprovação da peça orçamentária.

NOME DO PARLAMENT AR
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR [
DO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda - 00014
PLN 007/2015
RELATÓRIO PRELIMINAR

]

IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA : Projeto de Lei n' 7/2015 - CN

TEXTO

Inclua-se o segu inte inciso ao item 9 da Parte Especia l do Parecer Preliminar, renumerando-se
os dema is, se necessário:

111 . alocação de recursos em programações que se destinem:

a) a viabilizar as eleições de 2016 por meio eletrônico

b) a estrututuração, ampliação e modernização das infraestruturas aeroportuárias

JUSTIFICAÇÃO

o contingenciamento de recursos determinado pela União para cada área do
Poder Judiciário, incluindo a Justiça Eleitoral , poderá torna r inviável que as eleições previstas

_ para 2016 sejam realizadas através da urna eletrôn ica, caracter izando um verdadeiro
retrocesso ao procedimento de votação , no caso , uma conquista legitima de toda a sociedade
brasile ira. Trata-se o sistema de votação eletrônica de modelo pioneiro e de referência mundial ,
dotando o processo eleitora l de uma maior segura nça juridica. Dessa forma, não é conceb ível
tamanho retrocesso, visto que um pontua l cont ingenc iamento de recursos poderá ocas ionar
gravissimas consequências ao futuro da nação.

Outrossim, se faz necessária a possibilidade de o relator-geral incluir emendas
referentes à estruturação , ampl iação e modern ização das infraestruturas aeroportuárias, uma
vez que as obras já iniciadas carecem de recursos para sua conclusão, bem como há muito
urge a adequação estrutural desse setor , tanto para a adequação ao fluxo de passageiros,
como para maior capacidade operacional aerov iária.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR [
DO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda - 00015
PLN 007/2015
RELATÓRIO PRELIMINAR J

PÁGINA

IDENTIF ICAÇÃO DA MATÉRIA : Projeto de Lei nO7/2015 - CN 1 DE 1

TEXTO

Insira-se o inciso 111 no item 9 da Parte Especial do Relatório Preliminar do PLOA
2016, nos termos a seguir:

- "9. (...)
111. alocação de recursos em programação com caráter nacional destinada à

implantação do Sistema de Defesa Estratégico ASTROS.

JUSTIFICAÇÁO

Esta emenda tem por objetivo garantir recursos adicionais em 2016 para
implantação do Sistema de Defesa Estratégico ASTROS, que visa equipar o

- Exército Bras ileiro com um sistema de mísse is de longo alcance, com eficiência
para emprego no apo io à Força Naval Brasileira na defesa da Plataforma
Continental e na manutenção da hegemonia regional na área de defesa terrestre,
e de foguetes guiados de precisão .

Referido projeto está em consonância com a Estratégia Nacional de Defesa,
justificando a necessidade de se assegurar recursos adicionais para seu
financiamento.

f__UF l[ PARTIDO ]
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR [
DO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda. 00016
PLN 007/20 15
RELATÓRIO PRELIMINAR J

IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA: Projeto de Lei n' 7/2015 - CN

TEXTO

PÁG INA

C~DE 1-~

NOME DO PARLAME NTAR

Insira-se o inciso III no item 9 da Parte Especial do Relatório Prelim inar do PLOA
2016, nos termos a seguir:

- "9.(... )
11 1. alocação de recursos destinados ao fortalecimento da agropecuarra

sustentável, por meio da ampliação de melhoria da capacidade armazenadora da
Companh ia Nacional de Abastecimento. "

JUSTlFICAÇAO

Essa emenda tem por objet ivo viabil izar a alocação de recursos adicionais para a
construção de novas unidades armazenadoras, ou reforma de unidades

- existentes, a fim de aumentar a capacid ade estática da rede de armazenagem e
melhorar a efetividade da União na execução da Política de Garantia de Preços
Mínimos (PGPM ) e no equilíbrio da oferta de alimentos ao consumidor, visando
minimizar as oscilações de preços e os riscos de impacto sobre a inflação.
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EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR
DO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda - 00017
PLN 007/20 15
RELATÓRIO PRELIMINAR

PÁGINA

IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA : Projeto de Lei n' 7/201 5 - CN

TEXTO

Inclua-se no item 8 do Parecer Preliminar:

8. As emendas de relator , em conform idade com o art. 144, I e 11 , da
Resolução n° 1, de 2DD6-CN, destinam-se a:

b. correção necessária ao cumpr imento de mandamen tos constitucionais e legais, em especial quanto a:
b1 - adequar a aplicação da contribuição do salário-educação (fonte 113), no ãmbito do Ministério da
Educação, nos termos do art. 212, § 5°, da Constitu ição clc art. 71, IV, da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei nO9.394, de 20 de dezembro de 1996);

"Quanto à aplicação dos recursos decorr entes da arrecadação da contribuição do salário-educação (fo nte 113 ), verifi ca-se a
uti lização no financiamento da ação DOPI - Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica (PNAE). no valor de R$ 2,6
bi lhões. assim como a reclassificação da mencionad a ação, no valor de R$ 3,9 bilhões. da subfunção 306 - Alimentação e
Nutrição para subfunção 368 - Educação Básica. Nos termos do art . 2: J2, § 5°, da Cons tituição , a contribuição soci al do sa lário
educação const itui-se em fonte ad icional da educação básica públ ica. a ser apl icada na manutenção e dese nvol vimento do
ensino (M DE) . O art. 71. IV, da Lei de Diretri zes e Bases da Educação Nac ional (Lei n'' 9.394, de 20 de dezembro de 1996)
veda a inclusão de programas suplementares de alimentação, bem como outras forma s de assistência social. no rol de despesas
relativas ao ~1DE. Uma vez verificada a imposs ibilidade de adequação de fonte s no âmbito do MEC. visto que não há fontes de
livre utilização alocadas na educação básica, configura-se a necessidade de apl icação adiciona l de R$ 2.6 bilhões. decorr entes
da contribuição do salá rio-educação, em ações destin adas à educação bás ica e a correspondente recom posição de recursos
a locados em programa de a limentação escolar:' (ex tra ído da NT n° 57/20 15-CONOFiC D),
Conforme fundamentação acima. so licita-se. nesta emenda destinada à correção de erro e omissão de ordem
lega l/co nst itucional. a correta aplicação da fonte 113. vinculada a ações de manutenção e desenvolvimento do ensino da
educação bás ica. a utilização adic ional de fon tes compatíveis com a apl icação em alimentação esco lar e a adequada
reclassi ficação desta aplicação na subfunçâo 306 . unen e Nutrição.

ASSINATURA

ME P A R MENTA

Iç6~GQ I'------f--f-""--f-------'~I p"pS

1-1

_ :: ,'----- --------'

c



CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALlZACÃO

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR~
DO PROJETO DE LEI L
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda· 00018
PLN 007/2015
RELATORIO PRELIMINAR ]

IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA: Projeto de Lei nO 7/2015 - CN

TEXTO

Inclua-se o seguinte inciso 111 ao item 9 da Parte Especial do Relatório
Preliminar apresentado pelo Relator-Geral:

111. Alocação de recursos para a Adequação de Instalações de
Acostagem e Movimentação e Armazenagem de Cargas no Porto de
Recife.

JUSTI FICAÇAO

Esta emenda destina-se a permitir ao Relator-Geral apresentar emenda
que garanta o atendimento de recursos adequado a um projeto
estruturante de grande impacto regional que se refere a ampliação,
reforço e dragagem do Cais 07 ao 10, com o objetivo de possibilitar a
atracação de navios, em frente ao Terminal Marítimo de Passageiros
de Pernambuco.
Desse modo , o Porto do Recife necessita dispor de instalação
adequada e apropriada para atendimento aos passageiros oriundos e
destinados ao transporte aquaviário, órgãos intervenientes na atividade
portuária (ANVISA, SRF, DPF, etc.)
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR
DO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda . 00019
PLN 007/20 15
RELATORIO PRELIMINAR

pAGINA

IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA : Projeto de Lei nO712015 - CN 1 DE 1

TEXTO

Insira-se o inciso 111 no item 9 da Parte Especial do Relatório Prel iminar do PLOA
2016, nos termos a seguir:

"9. (...)
111 . alocação de recursos em programação destinada à implantação do

Hospital Universitário da Universidade Federal do Tocantins.

JUSTIFICAÇAO

Esta emenda tem por objetivo garantir recursos adicionais em 2016 para
implantação do Hospital Universitário da Universidade Federal do Tocantins. A
implantação deste projeto contribuirá para a área de saúde do estado de
Tocantins, trazendo melhorias no serviço de saúde e na formação dos
profissionais da área .

Nesse sentido, tendo em vista a insuficiência de valores constantes do PLOA
2016 encaminhado pelo Poder Executivo, é essencial que se assegurem recursos
adicionais para a implantação do Hospital Universitário da Universidade Federal
do Tocantins.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS , ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR
DO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda - 00020
PLN 007/2015
RELATÓRIO PRELIMINAR J

IDENTIFICAÇÃO DA MATERIA :

Inclua-se no item 8 do Parecer Preliminar :

Projeto de Lei nO7/2015 - CN

TEXTO

8. As emendas de relator, em conformidade com o art. 144, I e 11 , da Resolução nO1. de 2006-CN . destinam -se a:

b. correção necessária ao cumpr imento de mandamentos const itucionais e legais, em especial quanto a:
b1 - incluir dotações para vi abilizar a plena exec ução das metas do Plano Nac ional de Educação, nos
termos do art. 10 da Lei nO 13.005, de 25 de j un ho de 2014;
b2 - inclui r dotação relativa à implantação do Custo Aluno-Qualidade inicial (CAQi), nos termos da
est ratégi a 20.6 ele art. 10 da Lei nO 13.005, de 25 de junho de 2014.

o Plano Nacional de Educação - PNE (Lei n° 13C_~~~:.":~~O_ ,Jnho de 2015) estabelece politica de Estado para a
educação no decênio 2014-2024, fixando 20 metas a serem buscadas por União, Estados , Distrito Federal e
Municip ios, no exercicio de competência comum fixada na Constituição. A meta 20 do PNE, a fim de viabilizar o
cumprimento das demais metas , amplia o investimento público em educação pública de forma a atingir o patamar
de 7% do Produto Interno Bruto - PIB do Pais até 2019 e a 10% do PIB até 2024. Estabelece ainda o art. 10 do
Plano que o "plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais da União, dos Estados , do
Distrito Federal e dos Municipios serão formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações
orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratég ias deste PNE e com os respectivos planos de
educação, a fim de viabilizar sua plena execução". A estratégia 20.6 do PNE fixa para 2016 a implantação do Custo
Aluno-Qualidade inicial (CAQi), "referenciado no conjunto de padrões minimos estabelecidos na legislação
educacional e cujo financiamento será calculado com base nos respectivos insumos indispensáveis ao processo
de ensino-aprendizagem e será progressivamente reajustado atê a implementação plena do Custo Aluno Qualidade
-CAQ";
O total das dotações previstas para o Ministêrio da Educação no PLOA 2016, comparativamente ao PLOA 2015,
sofreu contenção orçamentária superior à média dos demais ministér ios, o que é incompatível com as metas
estabelecidas no PNE e com a priorização da área educacional estabelecida nos demais instrumentos de
planejamento governamental, a lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual, nos termos , respect ivamente ,
de seu substitutivo aprovado na CMO e do projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo. Assim , faz-se
necessário que a lei orçamentária contemple adequações em sua programação, a fim de que se cumpram as
determinações legais citadas .

[ COOIGO

li
NOME DO PARLAMENTAR

Iw[
PARTID O

JPROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE DEM

DATA ASSINATURA

~01/12/2015 I I



CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR [
DO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda - 00021
PLN 007 /20 15
RELATÓRIO PRELIMINAR

]

IDENTIFICAÇÃO DA MA TER IA :

Inc lua-se no item 8 do Pare cer Preliminar:

Projeto de Lei nO712015 - CN

TEXTO

8. As eme ndas de relator, em conformidade com o art . 144, I e 11 , da
Resolução nO1, de 2006-CN, des tinam-se a:

b. correção necessária ao cumprimen to de mandamentos constitucionais e legais, em especial quanto a:
b1 - adequar a aplicação da contribuição do salário-educação (fonte 113) , no ãmbito do Ministério da
Educação, nos termos do art. 212, § 5°, da Constituição clc art. 71, IV, da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei nO9.394 , de 20 de dezembro de 1996);

JUSTIFIC AÇAQ

"Quanto à apl icação do s recur sos decorrent es da arre cadação da contribu ição do sa lário-educação (fonte t 13), verifica-se a
uti lização no financiamento da ação OOPI - Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica (PNAE). no valor de RS 2.6
bilhões. assim corno a reclassificaçãoda mencionadaação. no valor de RS 3.9 bilhões. da subfunção 306 - A limentação e
Nutrição para subfunção 368 - Educação Básica . Nos termos do art. 2 12. § 5°. da Co nstituição. a contribuição socia l do sa lário
educa ção consti tu i-se em fonte ad iciona l da educação básica pública. a ser aplicada na manutenção e desenv ol vimento do ensino
(MDE). O art. 71. IV. da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 9.394. de 20 de dezembro de 1996) veda a
inclusão de programas suplementares de alimentação. bem como outras forma s de assistência socia l. no rol de despe sas re lativas
ao MDE. Uma vez verifi cada a impossibilidade de adequaçãode fontes no âmbito do MEC. visto que não há fontes de livre
utilização a locadas na educação básica. config ura-se a necessidade de aplicação adic iona l de R$ 2.6 bilhões. decor rentes da
cont ribuição do sa lário-educação. em ações destinadas à educação básica e a co rrespo nde nte recomposição de recursos a locados
em programade alimentaçãoescolar." (extraído da NT n° 57/20 I5-CONOF/CD ).
Conforme fundamen tação acima. so licita-se. nesta emenda destinada à co rreção de erro e omissão de orde m legal/constituciona l.
a correta ap licação da fonte I 13. vinculada a ações de manutenção c desenvolvimento do ensino da educação básica. a uti lização
ad icional de fontes co mpa t iveis co m a ap licação em al imentação escolar c a adequada recla ssificação desta ap licação na
subfunção 306 - A limentação e Nutrição.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

.~ ....

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR [
DO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda - 00022
PLN 007/2015
RELATÓRIO PRELIMINAR J

IDENTIFICAÇ ÃO DA MATÉRIA : Projeto de Lei nO7/2015 - CN

TEXTO

Altere-se o item 17-111 do Parecer Prelim inar:

17. O montante de que trata o item 15 será integra lmente dest inado ao atendimento de :

111 . emendas de relator-geral. apresentadas nos termos dos itens 8 c 9 deste parecer. a fim de compatibilizar a meta fiscal com a
estabelecida 110 substitut ivo do PLDO 20 16 e de atende r às demais determ inações: .

JUSTIF ICAÇÃO

Esta emenda tem como fina lidade ap rimo rar o texto do Parec er Prelim inar. de modo que os recursos disponibilizados ao
Relator-Geral. nos termos do item 17-111. possam ser util izado s nas fina lidades descritas nos itens 8 e 9. além da
com patibilização da meta fiscal. nos termos do art. 144. I e 11. da Reso lução n" I. de 2üü6-CN.

[ CODIGO NOME DO PARLAM ENTAR PARTIDO
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR [
DO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda - 00023
PLN 007/2015
RELATÓRIO PRELIMINAR j

IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA : I Projeto de Lei n' --cr{-_ /2015_- - I I
TEXTO

Inclua-se ao relatório Preliminar do PLN nO7/2015

9.111 alocação de recursos em programações que tenham caráter nacional e se destinem á área
da Saúde no valor correspondente a 52,6% da arrecadação da receita proveniente do tributo
CPMF.

JUSTIFICAÇAO

Essa emenda visa permitir ao relator-geral apresentar emendas em seu relatório, destinando
52,6% dos recursos da arrecadação da CPMF á área da saúde.

Tal alocação justifica-se visto que a antiga CPMF destinava 0,2% de seu percentual total de
0,38% para a Saúde.

Sendo assim, ao se reestabelecer a CPMF , será garantida a proporção dos recursos
orçamentários outrora destinados á saúde brasileira.

ASSINATURA
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS , ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR í:
DO PROJETO DE LEI L
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda - 00024
PLN 007/2015
RELATÓRIO PRELIMINAR

PÁGINA

IDENTIFICAÇÃO DA MAT-ÉRIA : Projeto de Lei nO7/201 5-- CN 1 DE 1

TEXTO

Altere-se a redação do item 17 e do subitem 17.lI l.a da Parte Especial do Relatório Preliminar
do PLOA 2016 , nos termos a seguir, e insira-se, consequentemente , após o item 17,
renumerando-se os demais e ajustando-se os valores correspondentes constantes do Anexo 11
do Relatório, a seguinte redação para o item 18:

"17 Do montante de que trata o item 15, serão deduzidos os valores abaixo para o atendimento
das seguintes despesas:

(...)
111. emendas de relator-gera l, apresentadas nos termos dos itens 8 e 9 deste parecer, a fim

de:
a) compatibilizar a meta fiscal com a estabe lecida no substitutivo do PLDO 2016 : R$
31.582.626.347 (trinta e um bilhões , quinhentos e oitenta e dois milhões, seiscentos e vinte
e seis mil e trezentos e quarenta e sete reais);

(...)

18. O saldo da reserva de recursos, após dedução do valor indicado no item 17, corresponde
R$ 2.000.000.000 (dois bilhões de reais), será repartido nos termos do art. 57 da Resolução n
1, de 2006-CN ."

I
'--

JUSTIFICAÇÃO

. ssa emenda tem por objetivo oferecer recursos aos Relatores e ás Bancadas Estadua is para
o atendimento de emendas coletivas , a fim de permitir o aperfeiçoamento do PLOA 2016
recebido pelo Congresso Nacional.

___JLÁZARO BOTELHO
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR~
DO PROJETO DE LEI L
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda - 00025
PLN 007/2015
RELATÓRIO PRELIMIN AR ]

IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA : Projeto de Lei n' 712015 - CN

TexTO

Acrescente-se o item 17.IV, na Parte Especial , com a seguinte redação :
"17.

IV. emendas de relator-geral , apresentadas á Reserva de Contingência - Primária , no
valor integral decorrente da receita proveniente da Contr ibuição Provisória sobre a
Movimentação Financeira - CPMF."

JUSTIFICAÇAO

A presente emenda pretende resguardar a peça orçamentária da incorporação de
receitas cuja concretização é dada como improvável no ambiente econômico-político
atual. A carga tributária já se apresenta extremamente elevada e a base de apoio ao
governo não consegue viabilizar o consenso em torno da matéria.

A alocação de recursos de receita que não se realizará no proxtrno ano, e a
depender do Congresso atual , em época nenhuma, em despesas que são essenciais á
sociedade prejudica o planejamento orçamentário e a efetiva entrega de bens e serviços
ás comunidades que mais necessitam.

Desta forma , propomos que a eventual alocação destes recursos cond icionados á
aprovação da PEC da CPMF sejam alocados em reserva de contingência específíca de
forma que viabilize o seu cancelamento , caso não se concretize no próximo exercicio,
sem preju ízo das despesas por ela financiada , eventualmente.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR~
DO PROJETO DE LEI L
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda. 00026
PLN 007/201 5

RELATÓRIO PRELIMINAR j

IDENTIFICAÇÃO DA MATERIA: Projeto de Lei nO

TEXTO

07 1 15 - CN 1 DE 1

Cancelamento do item 9. da Parte Especial do Relatório Preliminar que autoriza o
Relator-geral a apresentar emendas para: I. adequação de dotações em
decorrência da avaliação realizada com base nos itens 35.1 e 35.111 deste parecer

~, e, 11. cancelamento de dotações, nos termos do art. 52, 11 , "b", da Resolução n" 1,
de 2DD6-CN.

JUSTIFICAÇAO

A presente emenda tem como justificativa a manutenção das programações
encaminhadas pelo Governo no PLOA/2ü16.

I
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS , ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR I:
DO PROJETO DE LEI L:
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda - 00027
PLN 007/2015

RELATÓRIO PRELIMINAR

PÁGINA

IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA : Projeto de Lei n' 7/2015 - CN

TEXTO

1 DE 1

Suprima-se o Inciso 111 do item 27 da Parte Especial do Relatório Preliminar do PLON 2016

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda tem como propósito analisar com detalhe os ajustes necessários
propostos pelo Relator Geral e os possiveis cortes das programações encaminhadas pelo

- Governo
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS , ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR í:
DO PROJETO DE LEI L
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda· 00028
PLN 007 /2015
RELATÓRIO PRELIMINAR

IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA : Projeto de Lei nO7/2015 - CN

TEXTO

1 DE 1

Insira-se o inciso III no item 9 da Parte Especial do Relatório Preliminar do PLOA
2016, nos termos a seguir:

"9. (00 ')
111. alocação de recursos em programação destinada à construção de trecho

da BR-484, no estado do Espírito Santo.

JU STIFICAÇAO

Esta emenda tem por objetivo garantir recursos para construção de trecho da BR-
384, uma das principa is rodovias da região serrana do estado do Espírito Santo.
Esta obra auxiliará no desenvolv imento econômico e social da região , o que
justifica a essencialidade da aprovação desta emenda.

/11-..-/
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR1:,
DO PROJETO DE LEI L
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda - 00029
PLN 007/2015
RELAT6RIO PRELIMINAR

IDENTIFICAÇÃO DA MATE RIA : Projeto de Lei nO7/2015 - CN

TEXTO

1 DE 1

Insira-se o inciso III no item 9 da Parte Especial do Relatório Preliminar do PLOA
2016, nos termos a seguir:

"9. (... )
111. alocação de recursos em programação destinada a construção e

adequação de estradas vicinais no Estado do Espírito Santo.

JUSTIFICAÇAO

Esta emenda tem por objetivo garantir recursos adicionais em 2016 para
atendimento de programações que visam construir e adequar estradas vicinais no
Estado do Espírito Santo, a fim de promover o desenvolvimento econômico e
social de localidades desse Estado .

Nesse sentido, tendo em vista a insuficiência de valores constantes do PLOA
2016 encam inhado pelo Poder Executivo, é essencial que se assegurem recursos
adic ionais para atendimento de despesas para construção e adequação de
estradas vicinais no Estado do Espírito Santo.
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EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR [
DO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda · 00030
PLN 007/2015
RELATÓRIO PRELIMINAR

]

IDENTIFICAÇÃO DA MATERIA : Projeto de Lei nO7/2015 - CN 1 DE 1

TEXTO

Insira-se o inciso 11 1no item 9 da Parte Especial do Relatório Preliminar do PLOA
2016, nos termos a seguir:

"9. (...)
111. alocação de recursos em programação destinada ao Hospital Geral de

Cariacica, no estado do Espírito Santo.

JUSTIFICAÇÁO

Esta emenda tem por objetivo garantir recursos para Hospital Geral de Cariacica,
. no Espírito Santo, que atenderá ainda as cidades de Vila Velha e Viana ,
melhorando o acesso aos serviços de saúde e a qualidade de vida da população.

Nesse sent ido, resta-se justificada a essencialidade da aprovação desta emenda.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS , ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR~ Emenda . 00031

DO PROJETO DE LEI l PLN 007/2015

ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA RELATÓRIO PRELIMINAR

J

PÁGINA

IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA : Projeto de Lei n° 7/2015 - CN 1 DE 1

TEXTO

Insira-se o inciso 111 no item 9 da Parte Especial do Relatório Prelim inar do PLOA
2016 , nos termos a segu ir:

"9. (...)
111 . alocação de recursos em programação destinada à Universidade Federal

do Espírito Santo.

JUSTI FICAÇAO

Esta emenda tem por objetivo garantir recursos adicionais em 2016 para
atend imento de despesas da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES . A
UFES oferece 101 cursos de graduação. Na pós-graduação possui 53 cursos de
mestrado e 22 de doutorado. Possui um quadro de 1.630 professores e 19 mil
estudantes matriculados na graduação. Na pesquisa científica e tecnológica a
UFES possui cerca de 1.100 projetos em andamento, e na extensão universitária
desenvolve 840 projetos e programas com abrangência em todos os municípios
capixabas, contemplando cerca de 800 mil pessoas. A UFES também presta
diversos serviços ao público acadêmico e à comunidade, como serviços na área
de saúde por meio do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes. Nesse
sentido, tendo em vista a insuficiência de valores constantes do PLOA 2016
encaminhado pelo Poder Executivo, é essencial que se assegurem recursos
adicionais para a .endirnento de despesas da UFES./' rc.-.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR [
DO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda - 00032
PLN 00712015
RELATÓRIO PRELIMINAR

pAGINA

]
IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA : Projeto de Lei nO712015 - CN

TEXTO

1 DE 1

Insira-se o inciso li' no item 9 da Parte Especial do Relatório Preliminar do PLOA
2016, nos termos a segui r:

"9. (...)
111. alocação de recursos em programação destinada ao Instituto Federal do

Espírito Santo.

JUS TIFICAÇAO

Esta emenda tem por objetivo garantir recursos adiciona is em 2016 para
atendimento de despesas do Instituto Federal do Espírito Santo. Esses recursos
contribuirão para a promoção da educação profissional e tecnológica, por meio do
ensino, pesqu isa e extensão.

Nesse sentido, tendo em vista a insuficiência de valores constantes do PLOA
2016 encam inhado pelo Poder Execut ivo, é essencial que se assegurem recursos
adicionais para atend imento de despesas do Instituto Federal do Espírito Santo.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS , ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR [
DO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emend a - 00033
PLN 00712015
RELATÓRIO PRELIMINAR

l
PÁGINA

IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA : Projeto de Lei n' 07/2015- CN DE

TEXTO

Dê-se ao item 27.1 da Parte Especial do Parecer Preliminar ao PLOA
2016 a seguinte redação:

27.1. Previamente à fase de relatoria setorial, o relator-geral fica autorizado
promover os cancelamentos de dotação indicados pelo Poder Executivo no
limites propostos no Ofício nº 213/2015-MP, ressalvados os afetos a ações
serviços públicos de saúde.

JUSTlFICAÇAO

Os recursos alocados aos proced imen tos de média e alta complexidade na
proposta orçamentária envida pelo Executivo é insuficiente para ate ndimento do
exercício de 2016, sendo necessária a complementação mínima de R$ 5,4 bilhões
conforme informação do Ministério da Saúde.

Dessa forma, não se justifica permitir novos cortes a dotações já insuficientes.

/?~A
/ ( (vJ~

[ COOIOO

] R !!

NOME 00 PARLAMEN TAR
I~~ PARTIDO JFREITAS

ES PMDB

ASSINAT URA

G/-=;~JI-------



CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR~menda ' 00034

DO PROJETO DE LEI L ;~N 007/2015 LIMINAR

ORÇAMENTÁRIA ANUAL _PLOA RELATÓRIOPRE
l

IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA : Proje to de Lei nO 07/2015 - CN

PÁGINA

DE

TEXTO

Inclua-se o seguinte inciso II ao item 9 da Parte Especial do Parecer
Preliminar ao PLOA 2016:

III - Complementação de programações classificadas como ações e serviços
públicos de saúde e prioritárias para assegurar a continuidade das atividades
doSUS

JUSTIFICAÇAo

Essa emenda visa permitir ao Relator Geral complementar as programações
do Ministério da Saúde necessárias para continuidade de atividades essenciais do
Sistema Único de Saúde, em especial a ação referente a média e alta complexidade
(ação 8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta
Complexidade) que se encontra com déficit de R$ 5,4 bilhões na pro posta enviada
pelo Executivo.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS , ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR í:~
DO PROJETO DE LEI L
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda . 00035
PLN 007/2015
RELATÓ RIO PRELIMINAR

IDENTIFICAÇ ÃO DA MATÉRIA : Projeto de Lei nO7/2015 - CN

TEXTO

1 DE 1

Insira-se o inciso 111 no item 9 da Parte Especial do Relatório Preliminar do PLOA
2016, nos termos a seguir:

"9. (... )
111. alocação de recursos em programação destinada às obras na barragem

de Montanha - Espírito Santo.

JUSTIFICAÇÃO

Esta emenda tem por objet ivo garantir recursos para construção de barragem em
Montanha, no Espírito Santo. Trata-se de parcela de investimento na construção
de diversas outras barragens no Espírito Santo , que beneficiarão diversas
comunidades que enfrentam dificuldades na produção de alimentos por estarem
situadas em uma região que historicamente sofre com as secas.

Dessa forma , resta-se justificada a essencialidade da aprovação desta emenda .
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CONGRESSO NACIONAL
COMISS ÃO MISTA DE PLANOS , ORÇAM ENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR [
DO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda - 00036
PLN 007/2015
RELATORIO PRELIMINAR J

IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA: Projeto de Lei n'_07_U5_ - CN 1 DE 1

TEXTO

Acrescente-se ao Inciso 111 do ítem 27 da Parte Especial do Relatório Preliminar:

27. Cabe ao relator-geral proceder aos ajustes necessários:
I. ....;

11. ...;

111. ao alcance da meta fiscal estabelecida no substitutívo ao PLDO 2016, desde que
observadas as restrições constitucionais, excetuados cancelamentos de recursos provenientes
do Programa - Bolsa Família , não se aplicando a vedação indicada no item 11.11;

JUSTIFICAÇÁO

A presente emenda tem como justificativa a manutenção dos recursos previstos em 2016 para
o Programa Bolsa Família que se trata de um programa de transferência direta de renda,
direcionado às familias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o País, de

.modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza . Busca garantir a essas
famílias o direito à alimentação e o acesso à educação e à saúde

o Bolsa Família recebeu, em outubro do ano passado, aquele que é considerado o prêmio
Nobel da seguridade social denominado Award for Outstanding Achievement in Social Security,
concedido pela Associação Internacional de Seguridade Social. De acordo com o lpea, se o
Bolsa Familia fosse extinto , a pobreza passaria de 3,6% para 4,9%. Ainda segundo o estudo
daque la instituição , "cada real gasto com o Bolsa Família impacta a desigualdade 370% mais
que a previdência social " e faz a economia girar 240%.
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DO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FI!':r.41 17Af'ií,..

Emenda - 00037
PLN 007/2015
RELATÓRIO PRELIM INAR

PÁGINA

IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA: Projeto de Lei n" 0712015 - CN

TEXTO

1 DE 1

INCLUA-SE NO ITEM 27 DA PARTE ESPECIAL

v - à correção dos valores a serem distribuídos aos Estados a fim de
assegurar o oferecimento de serviços de saúde, bem como sua
qualidade, para os Estados da Região Nordeste.

i

JUSTlF ICAÇAo

Sabe-se que o índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos Estados
no Nordeste são os mais baixos dentre as Unidades da Federação.

Além do mais , o critério de distribuição dos recursos das Bancadas
Estadua is fortalecem essa diferença, motivo pelo qual , necessita-se
que o Relator Geral tenha liberdade para corrigir a distorção existente
nos últimos orçamentos e que fortalece uma política de centralização
de recursos nos Estados mais ricos da Federação.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO RELATÓRIO PRELlMINAF
DO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda· 00038
PLN 007/2015
RELATÓRIO PRELIMINAR

IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA : Projeto de Lei n'' 7/2015 - CN

TE XTO

pAGINA

DE -~

Acrescente-se o item 8.V, na Parte Especial, com a seguinte redação:

"8.As emendas de relator, em conformidade com o art. 144, I e 11, da Resolução nO1, de
2006-CN , destinam-se a:

V. alocação de recursos em programações que tenham caráter nacional e se destinem:

a. a realização do Fórum Mundial das Águas , no âmbito da unidade orçamentária 44205
- Agência Nacional de Águas, até o montante de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de
reais )."

JUSTIF ICAÇÃO

o Conselho Mundia l da Água promove, a cada três anos, o Fórum Mundial da
Água , o mais importante evento técnico relacionado ao tema da água no planeta . O
Fórum contribui para aumentar a importância desse tema na agenda política

_ internacional e cria um consenso para solucionar prob lemas relacio nados à água e
saneamento, contribuindo para a formu lação de políticas púb licas nas questões afeta s à
gestão integrada e ao uso racional dos recursos hídricos.

O próximo fórum será realizado no Brasil, na capital fede ral, Brasília, em 2018 . A
presente eme nda busca perm itir à Agência Naciona l de Águas - ANA promover a
prepa ração de eventos preliminares ao fórum, contribuindo para o aprofundamento dos
temas a serem tratados no evento mundial com a previsão de participação de mais de 30
mil pessoas ligadas à temática da melhor utilização e conservação dos recursos hídricos.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR [
DO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda - 00039
PLN 007/2015

RELATÓRIO PRELIMINAR J
PÁGINA

IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA : Projeto de Lei nO7/2015 - CN DE

TEXTO

Inclua-se o item II-V ao Parecer Preliminar:
lI. Ressalvados os casos decorrentes da correção de erro ou omissão de ordem técnica ou legal, é vedado
aos relatores propor cancelamento, ainda que parcial, de dotações consignadas para despesas:

V. classificadas na funç ão 12 - educação, sa lvo para remanejamentos no âmbito da mesma fun ção
ou do Órgão 26000 - Ministério da Educação.

JUSTlFICAÇAO

o Plano Nacional de Educação - PNE (Le i nO 13.005, de 25 de junho de 2015) estabelece politica de Estado para a
educação no decênio 2014-2024 , fixando 20 metas a serem buscadas por União, Estados, Distrito Federal e
Mun icípios, no exercício de competência comum fixada na Constituição. A meta 20 do PNE, a fim de viabilizar o
cumprimento das demais metas, amplia o investimento público em educação pública de forma a atingir o patamar
de 7% do Produto Interno Bruto - PIB do País até 2019 e a 10% do PIB até 2024. Estabelece ainda o art . lOdo
Plano que o "plano plurianual, as diretrizes orçamen tárias e os orçamen tos anuais da Uni ão, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municipios serão formulados de manei ra a assegurar a consignação de dotações
orçamentárias compativeis com as diretrizes, metas e estratégias deste PNE e com os respectivos planos de
educaç ão. a fim de viabilizar sua plena execução".
O total das dotações prev istas para o Ministério da Educação no PLOA 2016 , comparativamente ao PLOA 2015 ,
sofreu contenção orçamentária superior à média dos demais minis térios , O que é incompativel com as metas
estabelecidas no PNE e com a priorização da área educacional estabelecida nos demais instrumentos de
planejamento governamental, a lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual, nos termos, respectivamente,
de seu substitutivo aprovado na CMO e do projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo. Assim, faz-se
necessário que a área educacional tenha suas dotações preservadas de cancelamento quando da aprecíação do
projeto de lei orçamentária, a fim de que não se comprometa ainda mais as determinações legais citadas.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS , ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO RELATÓRIO PRELlMINARI
DO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda· 00040
PLN 007/2015
RELATÓRIO PRELIMINAR

J
DE

_ --""PÁ_GlNA=--_

.cN I I__Projeto de Lei n'IDENTIFICAÇÃ O DA MATÉRIA :

TEXTO

Inclua-se no item 9 da Parte Especial do Relatório Preliminar o inciso 111 com a
seguinte redação:

- " 11 1. Apoio às ações de combate e erradicação do Aedes aegypti , mosquito
responsável pela disseminação da dengue, zika e chikungunya. "

JUSTIFICAÇÃO

o Ministério da Saúde confirmou recentemente a relação entre o vírus Zika e o
surto de microcefalia na Região Nordeste. O achado reforça o chamado do
Minis tério da Saúde para uma mobilização nacional para conter o mosquito
transmissor, o Aedes aegypti , responsável pela disseminação da dengue, zika e
chikungun ya. O êxito dessa medida exige uma ação nacional , que envolva a
União, os estados, os municípios e a toda a sociedade brasileira . O momento é de
unir esforços para intensificar ainda mais as ações e mobilização. Nesse sentido,
apresentamos essa emenda no sentido de autorizar o Relator Geral a apresentar
emenda que venha a apoiar essas ações de combate e erradicação do mosquito
Aedes Aegypti em âmbito nacional.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR í:
DO PROJETO DE LEI L
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda - 00041
PLN 007 /2015
RELATÓRIO PRELIMINAR

]

IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA : Projeto de Lei n' 7/2015 - CN

TEXTO

Inclua-se o item J 1-V ao Parecer Preliminar:
I J. Ressalvados os casos decorrentes da correção de erro ou omissão de ordem técnica ou legal. é vedado
aos relatores propor cancelamento. ainda que parcial. de dotações consignadas para despesas:

V. classificadas na função 12 - ed ucação, sa lvo pa ra reman ejam entos no âm bito da mesm a fun ção
ou do Órgão 26000 - Mi nistério da Educação.

JUSTlFICACÃO

O Plano Nacional de Educação - PNE (Lei n' 13.005, de 25 de junho de 2015) estabelece política de Estado para a
educação no decên io 2014-2024 , fixando 20 metas a serem buscadas por União, Estados , Distrito Federal e
Municipios , no exercício de competência comum fixada na Constituição. A meta 20 do PNE, a fím de viabilizar o
cumprimento das demais metas , amplia o investimento público em educação pública de forma a ating ir o patamar
de 7% do Produto Interno Bruto· PIB do Pais atê 2019 e a 10% do PIB até 2024. Estabe lece ainda o art. 10 do
° íano que o "plano plurianual , as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais da União, dos Estados , do
Distrito Federal e dos Municípios serão formulados de mane ira a assegurar a consigna ção de dotações
orçamentárias compativeis com as diretrizes, metas e estratégias deste PNE e com os respectivos planos de
educação, a fim de viabilizar sua plena execução".
O total das dotações previstas para o Ministério da Educação no PLOA 2016, comparativamente ao PLOA 2015,
sofreu contenção orçamentária superior à média dos demais ministérios, o que é incompatível com as metas
estabeleci das no PNE e com a priorização da área educacional estabelecida nos dema is instrumentos de
planejamento governamental, a lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual, nos termos , respec tivamente,
de seu substitutivo aprovado na CMO e do projeto de lei encam inhado pelo Poder Executivo. Ass im, faz-se
necessário que a área educacional tenha suas dotações preservadas de cance lamento quando da apreciação do
projeto de lei orçamentária, a fim de que não se comprometa ainda mais as determ inações legais citadas .
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALlZACÃO

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR [
DO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda - 00042
PLN 007/2015
RELATORIO PRELIMINAR

PÁGINA

]
IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA Projeto de Lei nO07/2015- CN

TEXTO

DE

Inclua-se o seguinte inciso 11 ao item 9 da Parte Especial do Parecer Preliminar ao
PLOA 2016:

- programações classificadas como ações e serviços públicos de saúde
para conter o mosquito transmissor, o Aedes aegypti, responsável pela
disseminação da dengue, zika e chikungunya.

JUSTIFICAÇÃO

Essa emenda visa permitir ao Relator Geral incluir na programação do
Ministério da Saúde medida exige uma ação nacional, que envolve a União, os
estados, os municípios e a toda a sociedade brasile ira com vistas combater a

- Microcefalia que novos estudos confirmou a relação entre o vírus zika e a
microcefal ia, uma infecção que provoca má-formação do cérebro de bebês .

A região Nordeste é a região mais afetada pelo surto de microcefalia - no Brasil
todo já são mais de 1.248 casos notificados em 311 municípios em 14 Estados.
As notícias sobre o zika e os casos de microcefalia pegaram o país de surpresa e
por isso justifica a abertura de uma ação especifica para combater o mosquito
aedes aegypti.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS , ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR [
DO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda - 00043
PLN 007/2015
RELATORIO PRELIMINAR

]
PÂGINA

IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA: Projeto de Lei nO 07/2015- CN DE

TEXTO

Inclua-se o seguinte inciso 11 ao item 9 da Parte Especial do Parecer Preliminar ao
PLOA 2016 :

- Complementação de programações class ificadas como ações e serviços
públicos de saúde para Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas Públicos
de Abastecimento de Água em Municípios com população até 50.000 Habitantes.

JUSTIFICAÇÃO

Essa emenda visa permitir ao Relator Geral complementar na programação da
Fundação Nacional de Saúde as dotações necessárias para manter a
continuidade da execução dos projetos com vistas ating ir as ações de
<aneamento para prevenção e controle de doenças, e agravos ocasionados pela
falta ou inadequação nas condições de sanea mento básico em áreas de interesse
especia l, como assentamentos, remanescentes de quilombos e reservas
extrativistas.
Na programação para 2016, o PL encaminhado pelo poder executivo destinou
apenas 2% das dotações de anos anteriores.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR~
DO PROJETO DE LEI L
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda - 00044
PLN 007/2015
RELATORIO PRELIMINAR

IDENTIFI CAÇÃO DA MATÉRIA:

Insira-se o seguinte inciso no item 9:

Projetode Lei n' 0712015 - CN

TE XTO

9. Com fundamento no art. 144, 111 , da Resolução nQ 1, de 2006-CN, fica o relator-geral autorizado
a apresentar emendas para:

XXX - alocação de recursos em programações que tenham caráter nacional e se destinem á garantia
do cumprimento da missão constitucional de Defesa Nacional, em consonãncia com as diretrizes da
Estratégia Nacional de Defesa, bem como á proteção, à ocupação e ao desenvolvimento de áreas
localizadas nas faixas de fronteira, incluindo melhorias na infraestrutura local;

JUSTlFICAÇÀO

Esta emenda tem por objetivo garantir recursos adicionais em 2016 para adequação e
reaparelhamento das Forças Armadas no âmbito da Defesa Nacional, abrangendo as áreas de
defesa terrestre, maritima e aérea ,

NOME DO PARLAMENTAR

f-----'~[ PMDB



CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS , ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR~
DO PROJETO DE LEI L
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda - 00045
PLN 007/2015
RELATORIO PRELIMINAR

]

IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA : Projeto de Lei n' _07_U5_ - CN

TEXTO

pAGINA

c~~~

Suprima-se o item 21.2 da Parte Especial do Relatório Preliminar:

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda tem como justificativa a manutenção de recursos provenientes dos
cancelamentos efetuados pelos Relatores Setoriais nos seus relatórios e, consequentemente a
redução de cortes nas programações encam inhadas pelo Governo..

[COOICO J
~ DATA ]
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS , ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR~
DO PROJETO DE LEI L
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda - 00046
PLN 007/2015
RELATÓRIO PRELIMINAR

j

PÁGINA

IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA : 2015 - CN 1 DE 1 -.-J
TEXTO

Inclua-se o seguinte inciso ao item 9 da Parte Especial do Parecer Preliminar:

11 1. alocação de recursos em programações que se destinem:
a) a construção, estrututuração, ampliação e modernização de portos fluviais de pequeno

porte no estado do Pará.

JUST IFICACÃO

A emenda destina possibilitar ao Relator Geral alocar recursos para a construção,
estrututuração, ampliação e modernização de portos fluviais para cumprimento da Portaria
Interministerial n? 24, de 11 de fevereiro de 2015.

] I
NOME DO PARLAMENTAR

_ _ __ DEPUTADA SIMONE MORGADO
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EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR~
DO PROJETO DE LEI L
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda·00047
PLN 007/2015
RELATORIO PRELIMINAR ]

pAGINA

IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA : Projeto de Lei nO7/2015 - CN 1 DE 1

TEXTO

Insira-se o inciso 111 no item 9 da Parte Especial do Relatório Preliminar do PLOA
2016, nos termos a seguir:

"9. (...)
111. alocação de recursos em programação destinada à construção de Vila

Olímpica, no município de Viana , no Espírito Santo.

JUSTIFICAÇÃO

Esta emenda tem por objetivo garantir recursos para construção de Vila Olímpica,
no município de Viana , no Espírito Santo. Referida obra contribuirá
significativamente para a melhoria das condíções de vida da população local , o

- que justifica a apresentação desta emenda.

ASSINAT URA

NOME 00 PARLAMENTAR

r:iJF [ PARTIDO J
ES PMDB
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR [
DO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda - 00048
PLN 007/2015

RELATORIO PRELIMINAR J
PÁGINA

IDENTIFICAÇÃO DA MATERIA : Projeto de Lei nO7/2015 - CN 1 DE 1

TEXTO

Insira-se o inciso 11 1no item 9 da Parte Especial do Relatório Preliminar do PLOA
2016, nos termos a seguir:

"9. (...)
111. alocação de recursos em programação destinada à construção de

Ginásio de esporte, em Cariacica, no Espírito Santo.

JUSTIFICAÇAO

Esta emenda tem por objetivo garantir recursos para construção de Ginásio de
esporte, no municipio de Cariacica , no Espírito Santo. Referida obra contribuirá
significativamente para a melhoria das condições de vida da população local , o
que justifica a apresentação desta emenda.

ASSINATURA

NOME 00 PARLAMENTAR

~
F [ PARTIDO J
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR [
DO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

IDE NTIFICAÇÃO DA MATÉRIA :

TEXTO

PARTE ESPECIAL

Emenda· 00049
PLN 007/2015
RELATÓRIO PRELIMINAR ]

..................................................................................................................
9 .

111. alocação de recursos em programações que tenham caráter nacional e se
- destinem:

a. a transferências a estados, Distr ito Federal e município como compensação
pela não incidência do ICMS sobre bens e serviços destinados ao exterior, com
fundamento no art . 155, § 2°, X, "a", da Constituição da República e no art. 91
do ADCT;

b. á prevenção e ao combate da violência infanto-juvenil e ao uso de drogas, e á
promoção do desenvolvimento integral de jovens, inclusive mediante acesso ás
políticas educacionais e de desporto social e a formação de atletas.

JUSTlFICAÇAO

O art. 144, 111 , da Resolução nO 1/2üüG-CN acautela situações em que se
pode verificar oportunos aperfeiçoamentos promovidos pelos relatores no PLOA.
Para tanto , e de sorte a disciplinar o uso da prerrogativa, remete a
regulamentação pelo Parecer Preliminar, de sorte que, ano a ano, seja ver ificada
a conveniência em face do contexto e da assertividade da peça orçamentária.

Nesses termos, propomos outorgar as licenças expendidas nesta emenda,
a fim de propiciar ao Relator-Geral meios bastantes para que mais bem exerça as
suas competências.

Por deve r de delegação como Relator-Setorial da área , houvemos por bem
albergar , ademais do que já constava no processo orçamentário havido no
exercicio passado, o desenvolvimento integral dos jovens, por sua peculiar
exposição a riscos sociais, buscando promover o desenvolvimento integral ,
inclusive por meio de prática esportiva e formação de atletas, o que se robustece
de razão em ano olímpico. r-.

I
[ CÓDIGO JRoberto Rocha

NOME 00 PARLA MENTAR lf UF -
I- PARTIDO l

/ di MA PSB3811
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EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR~
DO PROJETO DE LEI L
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda · 00050
PLN 007/2015
RELATÓRIO PRELIMINAR

01 DE 01

_ ----'P""AGINA'-------,

07 12ü15-CN I LI --'Projeto de Lei nOIDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA:

TEXTO

Exclua-se do Anexo 11 - A.2 - Complemento para atendimento de
emendas Individuais:

ü5.151 .2ü58.2üXV.üüü1 - SISCEAB - Nacional R$ 26.597.249

JUSTIF ICAÇÃO

Esta emenda vi sa ev itar cancelamento de valores fundamentais para os sistema Cindactas
operaci onalizarem a segurança aérea e controle do espaço aéreo brasi le iro.

ASSINATURA

NOME DO PARLAMEN TAR
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR [
DO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda - 00051
PLN 007/2015

RELATÓRIO PRELIMINAR J

01 DE 01

r--_ -'='PÁ_GIN...A'--_

07 1 2015- CN I 1'- _Projeto de Lei n'IDENTIFICAÇÃO DA MATERIA :

TEXTO

Exclua-se do Anexo 11 - A.1 - Atendimento de Emendas de Bancada
Prioritárias a seguinte programação:

05.151.2058.123B.0001 - Desenvolvimento de Cagueiro Tático Militar
de 10 a 20 Toneladas (Projeto KC-X) - Nacional R$ 72.250.447

JUSTIFICAÇÃO

Os valores constantes do PLOA2016 são fundamentais para a conclusão desse projeto
est ratég ico, que encontra em sua fase final. O cancelamento proposto originalmente pelo
Relatório Preliminar prejudicaria de forma significativa o andamento do projeto, que se encontra
atualmente 87% concluido. Isso evitaria interrupção danosa, que aumentaria seus custos.

ASSINATURA



Emenda - 00052
PLN 00 7/20 15

RELATÓRIO PRELIMINAR

EMENDA AO RELATÓRIO PRELIMINAR
DO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

PÁG INA

IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA :

Alte re-se o item 17-111 do Parecer Preliminar:

Projeto de Lei n' 7/2015 - CN

TEXTO

loz DE 03 I

17. O montante de que trata o item 15 sem integralme nte destinado ao atendimento de:

111 . emendas de relator-g eral, apresentadas nos termos dos itens 8 e 9 deste parecer, a fim de compatibilizar a meta fiscal com a
estabelecida no substitutivo do PLDO 20 I6 e de at ender às demais de te rminações: .

Esta emenda tem como finalidad e aprimorar o texto do Parecer Prelimin ar, de modo que os recursos disponibil izados ao
Relator-Gera l, nos termos do item 17-111, possam ser utilizados nas finalidade s descritas nos itens 8 e 9, além da
compatibi lização da meta fiscal, nos termos do art. 144, 1e 11, da Resolução n° I, de 200ó·CN .

CÓplG O

DATA
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALI ZA ÇÃO

EMENDA AO RELATÓRIO PRELlMINAR[
DO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA

Emenda - 00053
PLN 007/2015
RELAT6RIO PRELIMINAR

PAGINA

IDENTIFICAÇ ÃO DA MATÉRIA : Projeto de Lei n' 7/2015 - CN 103 DEO.3
TEXTO

Inclua-se no item 8 do Parecer Preliminar:

8. As emendas de relator, em conformidade com o art. 144, I e 11 , da Resoluçã o nO1, de 2006-CN , dest inam-se a:

b. correção necessária ao cumprimento de mandamentos constitucionais e legais, em es pecial quanto a:
bl - incl uir dotações para viab iliza r a plena execução das metas do Pla no Nac io nal de Educação, nos
termos do art . 10 da Lei nO 13.005, de 25 de junho de 2014;
b2 - incl uir dotação relativa à im planta ção do Custo Al uno-Qualidade inicial (CAQi), nos termos da
estratégia 20.6 clc art . 10 da Lei nO13.005, de 25 de junho de 2014.

PARTIDO

ASSINATURA

O Plano Nacional de Educação - PNE (Lei nO13.005, de 25 de junho de 2015) estabelece política de Estado para
a educação no decênio 2014-2024, fixando 20 metas a serem buscadas por União, Estados , Distrito Federal e
Municipios, no exercicio de competên cia comum fixada na Constituição. A meta 20 do PNE, a fim de viabilizar o
cumprimento das demais metas , ampl ia o investimento público em educação pública de forma a atingir o patamar
de 7% do Produto Interno Bruto - PIB do País até 2019 e a 10% do PIB até 2024. Estabelece ainda o art. lOdo
Plano que o "plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais da União, dos Estados , do
Distrito Federa l e dos Municipios serão formulados de mane ira a assegura r a consignação de dotações
orçamentárias compativeis com as diretrizes, metas e estratégias deste PNE e com os respectivos planos de
educação, a fim de viabilizar sua plena execução". A estratégia 20.6 do PNE fixa para 2016 a implantação do Custo
Aluno-Qualidade inicial (CAQi), "referenciado no conjunto de padrões mln imos estabelecidos na legis lação
educacional e cujo financiamento será calculado com base nos respectivos insumos indispensáveis ao processo
de ensino-aprend izagem e será progressivamente reajustado até a implementação plena do Custo Aluno
Qualidade - CAQ";
O total das dotações previstas para o Ministério da Educação no PLOA 2016, comparativamente ao PLOA 2015,
sofreu contenção orçamentária superior à méd ia dos demais ministérios, o que é incompatível com as metas
estabelecidas no PNE e com a priorização da área educacional estabelecida nos demais instrumentos de
planejamento governamental, a lei de diretriz . ias e o plano plurianual, nos termos, respectivamente,
de seu substitut ivo aprovado na CMO e d rojeto de lei enc inhado pelo Poder Executivo. Assim , faz-se
necessário que a lei orçamentária con pie adequações em a programação, a fim de que se cumpra m as
determinações legais citadas .

t70.!J6b -<JIr=""'-CODIGO-1c:s::;;eC:=][@I-------'---'---
I-'-~: ,'---- ----'




