
FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS 
INDIVIDUAIS PARA PARLAMENTARES AUTORES 

(fora do exercício do mandato) 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL - LOA 2016 

Número da Emenda Número do Órgão Nome do Parlamentar licenciado 

23400004 36901 Senador Blairo Maggi 

Beneficiârios 
Nome 

Mirasol D'Oeste-Prefeitura-Cnpj: 11240344000191 

Proposta Saneadora 

Manter a Emenda ao Município Beneficiado 

UF PARTIDO 

MT PP 

Valor (R$ 1,00) 

150.000,00 

OBSERVAÇÃO: Nlo u aplica • vedaçio de cancelamento, par ato próprio no Amblto de Cllda Poder, do Mlnl11'rio Pllbllco da Unilo e de Defensoria Pllbllca da Unllo, de valore& 
lncluldoa ou .crescido& em decontncla da aprovaçlo da emenda& menc\onac:IH no e11put, nem os llmttes percentual& fixados neste artigo, qu.ndo 
cumulllttvamente: 
1 - houver aoUcttaçlo do parlamentar autor de emenda ou lndlcaçlo do Poder Leolslattvoi 
li -1uplement8r programaçAo que, conatanta dealll Lal, tenha aklo lnclulda ou tenha &ofrldo acrHclmo em decon6ncla de emenda Individual aprnentada pelo autor referido no bn:l&o 1 deste pa~nrfDi 
Ili -houver Impedimento tknlco ou legal li uecuçlo da prograln8Çlo orçament6rta que ae pretenda cancelar, ou, na auafncia de Impedimento, promover-se o ramanej•mento entre grupos de n•tuflll d• de1pes-, no 
Amblto da emesrn11 emendai e 
IV -for preurvado o montante de ntcursoa orçomentirios destinados• aç6H •serviços pllbllcos de ullde 

íPAGiNAl 
~ 



. .. 

intregUe na CMO por=f._d/:RJV T. /1 €~11!.M 
ponto n2-~/_em,g_"'LJ~_j.:l_L 
Recebido por __________ . 

em, _ ___}___/---' às. ____ _ 



FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS 
INDIVIDUAIS PARA PARLAMENTARES AUTORES 

(fora do exercício do mandato) 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL- LOA 2016 

Número da Emenda Número do Órgão Nome do Parlamentar licenciado 

23400004 36901 Senador Blairo Maggi 

Beneficiários 
Nome 

Nova Santa Helena-Prefeitura-Cnpj: 97523172000181 

Proposta Saneadora 

Manter a Emenda ao Municf pio Beneficiado 

UF PARTIDO 

MT PP 

Valor (R$ 1,00) 

150.000,00 

OBSERVAÇÃO: NID &e aplica a vedaçlo de cance,.mento1 por ato próprio no imblto de cada Poder, do Mlnl&t6rio PllbUco da Unllo e da Defensaria PllbUc• da Unllo, de vmlores 
lncluldo& ou acrucldoa em decontncie da aprovaçlo du emendu menclon8du no caput, nem o& limite& percentual& flxmdo1 nesta arttga, quando 
cumulativamente: 
I ·houver aoUcttaçlo do partamenblr autor da emenda ou lnd~ do Poder Legislativo; 
li~ auplement.r progr11maçlo que, constante desta Lei, tenha sido lnch.lfda ou tenha sofrido acNsclmo em dec:orrtncLI de emenda Individual apre1entada pelo autor ,.ferido no lnclao 1 deste par6grafDi 
IH. houver Impedimento t6cnlco ou legal• ex:ecuçlo da programaçlo orçament4ria que H pretenda cancet.r1 ou, n• audncla de Impedimento, promover-se o remanalamento entre gn1poa de natureza da despe .. , no 
lmbtto da emeama emendai e 
IV -for preservado o montante de recursos orçamentirtoa destinados a ações e serv~s SM)bllcos de sallde 

j"PAGiNAl 
~ 



FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS 
INDIVIDUAIS PARA PARLAMENTARES AUTORES 

(fora do exercício do mandato) 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL - LOA 2016 

Número da Emenda Número do Órgão Nome do Parlamentar licenciado 

23400001 22101 Senador Blairo Maggi 

Beneficiãrios 
Nome 

POCONE - PREFEITURA- CNPJ: 03162872000144 

Proposta Saneadora 

Manter a Emenda ao Município Beneficiado 

UF PARTIDO 

MT PP 

Valor (R$ 1,00) 

250.000,00 

OBSERVAÇÃO: Nlo H aplica • vedaçlo de c.1ncelamento1 por ato próprio no 6mbHo de cada Poder, do Mlnl1t6rto Pllbllco da Unllo e da Defensoria Pllblle11 da Unilo, de valores 
lncluldo& ou acrescidos em decorrtncla da aprovaçlo dH emendH mencionado no e.1put, nem os llmttes percentuais fb:Mlos neste artigo, quando 
cumulativamente: 
1- houver soUctt.çlo do parlamentar .utor da emenda ou lnd~ do Poder LealslM:lvoj 
li· suplementar programaçlo que, constante desta Lei, tenha sido lnctulda ou tenh sofrido acréscimo em decorrtncla de emenda Individual apresentada pelo autor referido no Inciso 1 deste parágrafoj 
Ili· houver Impedimento t6cnlco ou legal à execuçlo da prognunaçlo orçament4rt. que se pretenda cancelar, ou1 na audncia de Impedimento, promover-se o remanej1mento entre grupos de n1tureu da despeH, no 
.tmbtto da emesma emenda; e 
IV ~for preservado o montante de recursos orçament6rioa deatln1doa 1 aç6u e serviços p&lbllcos de uúde 

IPAGiNAl 
LJLJ 



FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS 
INDIVIDUAIS PARA PARLAMENTARES AUTORES 

(fora do exercício do mandato) 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL- LOA 2016 

Número da Emenda Número do Órgão Nome do Parlamentar licenciado UF PARTIDO 

23400002 56101 Senador Blairo Maggi MT PP 

Beneficiãrios 
Nome Valor (R$ 1,00) 

ALTA FLORESTA- PREFEITURA- CNPJ: 15023906000107 400.000,00 

Proposta Saneadora 

Manter a Emenda ao Municipio Beneficiado 

OBSERVAÇÃO: Nlo se aplica • ved8Ç.lo de c:ance1amtnto1 por ato pr6prto no imbtto de ema Poder, do Mlnl&t6rio PalbUc:o de Unilo e da Defensoria PllbUca da Unllo, de valoru 
lncluldoa ou acrascldoa em decorr6nclll da aprovaç.lo du em&ndu mencionada& no caput, nem os llmltes percentuais ft:Hdoa nesta artigo, quando 
cumul.ttvamente: 
1 • houver aollcttaçlo do partllmentar autor da emend1 ou lndlcaçlo do Poder LegJ11ativoj 
li - suplementar progrmmaçlo que1 constante desta Lei, tenha sido lnctulda ou tenha 10trido acré&clmo em decontncla de emenda Individual apresentada pelo autor referido no lncllo 1 deste panigrafDi 
Ili -houver Impedimento t6cnlco ou legal à execução da proaram.eçlo orçament6rill que ae pretenda cancellr1 ou, na auüncla de impedimento, promoveNe o remanefamento entra grupos de natureza da despeH1 no 
tmblto da e1M&m11 emendai e 
IV. for p'8&ervado o montante de recursos on;amentllrios destinados• aç6e& e serviços pilbllcos de ullde 

~ 
L9LJ 



FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS 
INDIVIDUAIS PARA PARLAMENTARES AUTORES 

(fora do exercício do mandato) 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL- LOA 2016 

Número da Emenda Número do órgão Nome do Parlamentar licenciado UF PARTIDO 

23400004 36901 Senador Blairo Maggi MT PP 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

TORIXOREU-PREFEITURA- CNPJ: 14023004000108 150.000,00 

Proposta Saneadora 

Manter a Emenda ao Município Beneficiado 

OBSERVAÇÃO: Nlo &e •PllCll • vedmçlo de cancalamento, por eto próprio no Ambtto de cad• Poder, do Mlnllt6rto Pllbllco d• Unllo • d• Defensoria Pllbllcli d• Unllo, de valore& 
lnduidoa ou acreacldoa em decorrlncia da aprovaçlo du em.ndaa mencionlldu no c.put, nem 01 llmtte1 percentuais fixados nesta artigo, quando 
curn1lattvamente: 
1-houver aollcttaçlo do patiamentlr autor da emenda ou lndaçAo do Poder Lagtalattvoj 
li· suplementar programaçlo que, constante dnta Lei, ~h sido inclulda ou tenh8 aofrido mcr6aclmo em decorrtncia de emanda Individual apre1ent.Ha pelo .utor referido no lnclao 1 ditste ~r6gndoj 
Ili· houver Impedimento tknico ou legal• uecu;Ao da programaçlo orçamen"ria qua ae pretenda cancelar, ou, na aulfncla d• lmpfflmento, promover-se o remanej•mento entr. gNpo& de natureza d• dnpeH, no 
lmblto d• emesma erriend•i e 
IV -for preaervado o montante de recurso& orçarnentirlos destinado& a aç6es e serviços p&lbllcos de aatlde 

íPAGiNAl 
L2LJ 



FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS 
INDIVIDUAIS PARA PARLAMENTARES AUTORES 

(fora do exercício do mandato) 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL- LOA 2016 

Número da Emenda Número do órgão Nome do Parlamentar licenciado 

23400004 36901 Senador Blairo Maggi 

Beneficiãrios 
Nome 

União do Sul - Prefeitura-CNPJ: 13579576000105 

Proposta Saneadora 

Manter a Emenda ao Município Beneficiado 

UF PARTIDO 

MT PP 

Valor (R$ 1,00) 

150.000,00 

OBSERVAÇÃO: Nlo &e apb a vedaçao de cancallimento, por ato próprio no lmbito de e.da Poder, do Mlnl&~rlo Póbllco da Unllo • da Defensoria Pllbllcll da Unllo, de v.toru 
lncluldo& ou acrescido& em decontncla da aprovaçlo da& emendas mencionada& no caput, nem D& limites percentual& ftx8dOI neste artlgo1 quando 
cumullrttvamenta: 
1 .. houver s.oliclta;lo do parllmentar autor da emenda ou lndlc:a;lo do Poder L.ealslmtivoj 
li · •uplementllr program.1çAo que, constante destll Lei, tenha 11do lnclulda ou tenha aofrido acrhclmo em decorrtncill de emenda Individual apresentada pelo autor referido no lnclao 1 deste parigrafoj 
Ili· houver Impedimento tKnlco ou legal à u:ecuçlo da prog111rnaçlo orçament6rll que se pretenda e11ncelar, ou, n11usàncla de Impedimento, promover..se o remane;lamento entre gNpoa de natureza da dupea11 no 
lmblto da emesm11 emendai e 
IV ·for pruervado o montante de recursos orçamentirios desttnados a aç6H e serviços pllbllcos de ullde 

DATA 

_l_J_ 

IPAGiNAl 
l__QL__J 



A Sua Excelência o Senhor 
Deputado ARTHUR LIRA 

Brasília, 23 de maio de 2016. 

Assunto: Mensagem nº 7, de 2015 - CN e nº 261, de 2016, na origem -
Impedimentos Técnicos. 

Excelentíssimo Senhor, 

Reporto-me à Mensagem nº 7, de 2016 - CN e nº 261, de 2016, na origem, 
que "Encaminha, em cumprimento ao art. 65, 1, da Lei nº 13.242, de 30 de 
dezembro de 2015, a relação de impedimentos de ordem técnica à execução das 
emendas orçamentárias individuais, referente ao Exercício de 2016". 

No que tange às programações orçamentárias derivadas de emendas 
individuais de minha autoria apresentadas em 2015 e constantes da lei 
orçamentária para 2016, cujas justificativas de impedimentos técnicos foram 
apresentadas pelo Poder Executivo por meio da referida mensagem, apresento 
em anexo as medidas saneadoras para superá-los por meio de atos próprios do 
Poder Executivo e dos beneficiários das emendas. 

Registro que o encaminhamento do presente ofício decorre do não 
exercício parlamentar no ano corrente e da impossibilidade de acesso ao Sistema 
de Indicação Legislativa - SILOR da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização Financeira-CMO. 

Certo da atenção de Vossa Excelência renovo meus votos de apreço e 
consideração. 

Atenciosamente, 

Ministro de Estado das · 



Comissão Mista de P'.snos, Orça.rn0n~s 
Públicos e Fiscaiização • CM.°;/ 

n::-cd;ldo em.$/.! 5 :JJ}:{ ls.í!!Jl... 
f\)t:_ . F'c.nto: 5,) 



FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS 
INDIVIDUAIS PARA PARLAMENTARES AUTORES 

(fora do exercício do mandato) 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL- LOA 2016 

Número da Emenda Número do Órgão 

24530001 1 36000 

Nome do Parlamentar licenciado 

1 BRUNO ARAÚJO 

PARTIDO UF 

PSDB PE 

Beneficiários 
Nome 

Valor (R$ 1,00) 

GAMELEIRA 164.360,00 

TAQUARITINGA DO NORTE 225.120,00 

GRAVATA 85.081,00 

Proposta Saneadora 
Manter indicações de beneficiários e seus respectivos valores conforme informações passadas 
no SIOP. 

OBSERVAÇÃO: Nlo H •plica • vedaçlo da cam~elamento, por ato próprio no lmblto d• cada Podar, do Mlnl•"rfo P!lblico da Unilo • da Daf9nsori• PllbUca da Unllo, de vmlor91 incluldos ou acrescidos em decontncia da apravaçlo das emendH mencionadH no caput, nem os limites percentuais fixados neste artigo, quando cumulativamente: 
I • houv.r sollcttaçlo do partam.ntar autor da emenda ou lndictiçlo do Poder Leglslatlvoj 
a· suplerMntar pragr.maçlo que, constante desta Lei, tenha sido lnctutda ou tenha sofrido acrúclmo em decontncla de emenda lndtvidual apruentada pelo autor referida na inciso 1 desN parjg,.fo; m. houver knpltdimtnto tkna ou legal ili • .Hcuçlo da progn11n9Çlo orv-men"ria que n pratanda cancelar, ou, N1 au16nclm da impedimento, promaver-H o n1manaj•mento •ntre gn.ipos d• natureZ11 da dHpes•, no lmblto da emesm11 emenda; e 
IV - for preservado o montante de recursos orçamendrios destinados a •çOes a serviços pUbHcoa de saúde 

---- / 

íPAGiNAl 
~ 



FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS 
INDIVIDUAIS PARA PARLAMENTARES AUTORES 

(fora do exercício do mandato) 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL- LOA 2016 

Número da Emenda Número do órgão Nome do Parlamentar licenciado UF PARTIDO 

24530003 1 36000 BRUNO ARAÚJO PE PSDB 

Beneficiários 
Nome 

Valor (R$ 1,00) 

CAMARAGIBE 210.870,00 

Proposta Saneadora 
Manter indicações de beneficiários e seus respectivos valores conforme informações passadas 
no SIOP. 

OBSERVAÇÃO: Nao H •plica • vediaçlo d• c•ncelamento. por elo prdprio no lmbito de cada Pocl.r. do Mlnisttrio Público da Unllo • da D•t.nsaria Pl}bHca da Unlio, de vektr.s lncluldo• ou •crescidos em decontncJ. da apravaçlo das emendas mencionlldms no c.put, nem os llmltH percantu.ls fix8dos neste artigo, quando cumulativamente: 
I ·houver soUcilllçlo do p.-rt.ment.r autor da emenda ou lndicmçlo do Poder Leglsllltivo; 
11- suplementar pragram1çlo que, constlnte dHta LAI, tenha stdo lnclulda ou t.nha sofrido acrWscimo em decorrtncbl de amenda lndtvklual apr•s.nblda pelo autor referido no lnclso 1 deste partg111fo; Ili -houver impedàtMnta 1'c:nlco ou legal• eucuçao de program8Çlo orçamentliria que se pret9nda cenC9lar, ou, mi auslncll de tmpecUtnanto, promover-se a NmlneJamenta entr. grupos d• natureza da despes•, no ambito d• •mesma emenda; e 
IV - for preservado o montllnte de recursos orçamenllhiaa destinadas a açOea e serviços públicas de saúde 

DATA 

-'-'-
fPAGiNAl 
l____QLJ 
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tntregue na CMO por '1AJ.bfl.t i?1«E-[o 

ponto n• l~.1!1.J..QSJ
 ~ 

Recebido po~=----,._r---
----

em. <X/i.J 5 I oPÃJ 1'às '[~ j ~ 



FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS 
INDIVIDUAIS PARA PARLAMENTARES AUTORES 

(fora do exercício do mandato) 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL- LOA 2016 

Número da Emenda Número do Órgão Nome do Parlamentar licenciado UF PARTIDO 

24530008 1 26000 BRUNO ARAÚJO PE PSDB 

Beneficiários 
Nome 

Valor (R$ 1,00) 

ANGELIM 184.905,00 

Proposta Saneadora 
Manter indicações de beneficiários e seus respectivos valores conforme informações passadas 
no SIOP. 

OBSERVAÇÃO: Nlo H •plica • vedaçlo de cancel8mento, por ato próprio no •mbito de cada Poder, do Mtnl•"rio Pllblico da Unllo • da Dat.nsorta PUblicli da Unllo, da v.lo,.s lnclufclos ou acretcldos em doc:ontnct. da 1provaçlo dH emendas mencfonadms no caput. nem os limites pernntuals fixados neste artigo, quando cumulativamente: 
I • houvar solicitaçlo do partam.nt.r autor da emenda ou lnd6emçlo do Poder Leglsl8tivo; 
U .. sup-.ntar programaçlo que, constante dHta Lei, tinha sido lncfukbl ou tllnha sofrido ac:Nsclmo em decorr6ncla de amendt Individual apruentada paio autar Nt.rido no Inciso 1 dute parign1fo; 
UI· houvar Impedimento tknico ou legal• •Hcuçlo da pragl'8nwçlo o~mentirta qu• se pre .. nda cancelar, ou, na austnda d• lmpedlrMnto, promov•r1• o ram11najlimenta •ntr9 grupos d• naturu.m d• dHpeH, no tmbltD da emesma •mend•; e 
IV. for preHrvado o montant• da ,.c:ursoa on;amenürioa destinados a açOu e aerviçoa púbUcoa da saúda 

DATA ASSINATURA 

_/_/_ ~ 
jPAGiNAl 
LJLJ 



FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS 
INDIVIDUAIS PARA PARLAMENTARES AUTORES 

(fora do exercício do mandato) 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL- LOA 2016 

Número da Emenda Número do órgão 

24530009 1 26000 

Nome do Parlamentar licenciado 

1 BRUNO ARAÚJO 

PARTIDO UF 

PSDB PE 

Beneficiários 
Nome 

Valor (R$ 1,00) 

SÃO JOÃO 328.721,00 

Proposta Saneadora 
Manter indicações de beneficiários e seus respectivos valores conforme informações passadas 
no SIOP. 

OBSERVAÇÃO: Nlo •• •pliCll • ved9Çlo de cancelamento, por •lD próprio no lmblto de e.d• Poder, do Mlni1Nrto Público da Unllo e da Det.nsorta Pública da Unllo, de valonis incluklas ou acre1ck101 em decorrtncbi da aprovmçlo das emendas mencionadas no caput, nem as limites s-n:entuals ftndos nute artigo, qu.ndo cumulativamente: 
I • houvu solicitaçlo do parllmtnt.r autor da emenda au lndk:açlo do Podtr Leglslltivo; 
a .. suptementar programaçla que, constante duta lAI, c.nha sklo lncluW. ou ttinha sofrido acrUclmo em dKOMnc:ia da amanda indMduaS apruentada pek> autor nfutda no Inciso t duta partgnifo; 
111 • houvar Impedimento t6cnico ou t.gal .6 uacuçlo da pragramaçlo orç11ment.6M que H pr9tllnd8 cancea.r, ou, na auslncfll de Impedimento, promover-se o rwm.Mjamento entni grupos de n1tur9u da dHpesa, no lmblto da emesma emende; e 
IV· for preservado o montante de rwcursos orçamenürioa destinado• a açOea e serviços pUblico• de saúde 

DATA 

_/_/_ 

f"PAGiNAl 
~ 



FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS 
INDIVIDUAIS PARA PARLAMENTARES AUTORES 

(fora do exercício do mandato) 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL- LOA 2016 

Número da Emenda Número do Órgão 

24530010 1 56000 

Nome do Parlamentar licenciado 

1 BRUNO ARAÜJO 

PARTIDO UF 

PSDB PE 

Beneficiários 
Nome 

Valor (R$ 1,00) 

CANHOTINHO 410.901,00 

Proposta Saneadora 

Manter indicações de beneficiários e seus respectivos valores conforme informações passadas 
no SIOP. 

OBSERVAÇÃO: Nlo H apffca • ved•çlo de c•ncelamento, por ato próprio no lmbito d• cada Poder, do Minls"rio Püblk:o da Unllo e da D•t.nsoria PllbHca da Unllo, d• vaforws 
lnctuldos ou acrascidos em dec:ontnclli da aprov9Çlo des amat1das mencionadH no c.mput, nem os limites perc:t1ntuals fixados neste ut~o, quando 
cumulativamente: 
I ·houver solicltaçAo do parlamentar autor da emenda ou lndAçAo do Podar Laglslativo; 
n ·suplementar programaç:.lo que, c:onst.nta desb Lei, tenha sido lnclulda ou tenha sofrido acrúi:lmo em decontncim da amenda Individual apnrs.ntada paio autor ntferido no Inciso 1 deste parjgrafoj 
m ·houver Impedimento t6cnico ou legal à uecuçAo da programac;lo orçam11nt6ria qu• se prwtand• cancelar, ou, na mustm;:la d• lmp9Cllmento, pramov.r1• o rwman•jam.nto •ntre grupos d• naturwza d• daspeH, na 
lmbito d• ernesma emenda; e 
IV -for preaarvado o montante de recursos orçamentários destinados a aç6es e serviços públicos de saúde 

DATA 

-'-'- / 
íPAGrNAl 
L_-ºS__J 



FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS 
INDIVIDUAIS PARA PARLAMENTARES AUTORES 

(fora do exercício do mandato) 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL- LOA 2016 

Número da Emenda Número do Órgão 

24530011 1 56000 

Nome do Parlamentar licenciado 

1 BRUNO ARAÚJO 

PARTIDO UF 

PSDB PE 

Beneficiários 
Nome 

Valor (R$ 1,00) 

SÃO BENTO DO UNA 328.695,00 

Proposta Saneadora 

Manter indicações de beneficiários e seus respectivos valores conforme informações passadas 
no SIOP. 

OBSERVAÇÃO: Nla H aplie11 a ved.-;:lo de canceS.mento, por ata próprio no flmbt&o de cada Podar, do Mlnlsdrio Pl.lblico da Uni&o • da o.r.naorta Pl.lblicli da Unlao, d• v.lontt 
inclukloa ou .c:naacidos em dec:orr6ncili da aprov11Çlo das emendas mencionedH no caput. nem os UmJtu percentuals fbmdos nuw artigo, quendo 
cumulatlva m11nta : 
1- houver soUctt.çlo do J)8rtamen .. r autor da emenda ou indlc:açAo do Poder Leglalatfvo; 
1 ·suplementar prognimaçlo que, constante desta UI, tenha sido tnctulda ou tenha sofrido acr6sclmo em deccmtncia da emenda lnclivklual apruantada paio autor referido no inciso 1 deste parjgr11fo; 
m -houver Impedimento tKnico ou legal• HKuçlo da progn1rnar;lo orçamentirt• que H prwr.nd• cancelmr, ou, nm auslncl• d• knpHlmento, pramower-se o rwmanejamento entre grupos d• n1turwza da dHpua, no 
tmbito da emesmm emenda; e 
IV e for preHrvlldo o montante de recursos orçamentários destinados a açOes e Hrviços pllblicos de sallda 

----
IPAGiNAJ 
~ 


