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Senhores Membros do Congresso Nacional, 

Encaminho a Vossas Excelências as informações previstas no art. 65, inciso I, da 
Lei nQ 13 .242, de 30 de dezembro de 2015. 

Brasília, 1 1 de maio de 2016. 



- )· 
'-( 

. ' ' J/ ,, 
EM n~ 00014/2016 SG 

,OOOJ0,QOI=J56 j.2otó- 83 
A c< 

Brasília, 11 de Maio de 2016 
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Excelentíssima Senhora Presidenta da República, 
C.arlas He riqu~el, -::ira 8ot6!ho 
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1. O Art. 64 da Lei n° 13.24 2, de 30 de dezembro de 2015, Lei de Dire zes e ' ias, 
LDO 2016, determina a execução obrigatória, orçamentária e financeira da pro aç tnciuí por 
emendas individuais na lei orçamentária, em montante correspondente a 1 ,2% da Receka C 
Líquida realizada no exercício anterior. 

2. Por sua vez, a LDO 2016, no art. 65, estabelece que, nos casos de impedimento 
técnica, as emendas individuais não serão de execução obrigatória e, nestes casos, o Pode Executivo 
(também o Poder Judiciário, o Ministério Público da União e a Defensoria Pública da U "ão) enviará 
ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento no prazo de até 120 (cento e vi e) dias após a 
publicação da lei orçamentária. 

3. Como a Lei n° 13.255, de 14 de janeiro de 2016, que estima a receita e fixa a despesa da 
União para o exercício financeiro de 2016, LOA 2016, foi publicada no Diário Oficial da União de 
15 de janeiro de 2016, o prazo para envio das justificativas de impedimentos que incidem sobre 
determinadas emendas individuais finaliza-se em 13 de maio de 2016. 

4. Assim sendo, com o intuito de atender ao disposto no art. 65, inciso I, da LDO 2016, 
houve a elaboração do relatório específico, que segue anexo, consolidando todas as informações 
referentes às emend_as individuais com impedimento técnico justificado. 

5. Para consolidar o relatório acima referido, os órgãos e entidades da administração pública 
federal promoveram a avaliação de todas as propostas vinculadas a emendas individuais, verificando 
a viabilidade de execução. 

6. Com vista a sistematizar todo o trabalho a ser realizado pelos órgãos e entidades da 
administração pública federal, foram editadas a Portaria Interministerial MPOG/SEGOV n° 38, de 05 
de fevereiro de 2016, que dispõe sobre procedimentos e prazos para apresentação e registro das 
emendas individuais, com indicação de impedimento de ordem técnica no Sistema Integrado de 
Planejamento e Orçamento - SIOP, e a Portaria Interministerial MPOG/SEGOV/MF/CGU n° 39, de 
05 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre procedimentos e cronograma para operacionalização das 
emendas individuais ao orçamento no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse -
SICONV, imprescindíveis para atender ao prazo de 120 dias previsto no inciso I do art. 65 da LDO 
2016 e para avaliação da totalidade das propostas vinculadas a emendas individuais. 

7. O valor das Emendas Parlamentares Individuais, aprovado na LOA 2016, do Poder 
Executivo, soma o total de R$ 9.097.010.733,00, que representa 1,2% da RCL esperada para 2016. 
Ao se refazer o cálculo com base na RCL realizada em 2015, conforme estabelecido no art. 64 da 
LDO, o valor teve redução para R$ 8.094.272.905,00. Quando considerado o disposto no § 3° do art. 
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57 da LDO 2016, o valor calculado para execução obrigatória soma o total de R$ 6.651.872.292,00. 
Desse valor, após análise técnica efet_uada junto aos Ministérios, foi considerada com impedimento 
técnico a importância de R$ 2. 170.823.798,00. 

8. Portanto, submeto à consideração de Vossa Excelência o relatório consolidado das 
programações orçamentárias referentes a emendas individuais, com as justificativas de impedimento 
técnico que incidem sobre cada uma delas. 

Respeitosamente, 

Assinado eletronicamente por: Ricardo Jose Ribeiro Berzoini 




