
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 

18810001 1 56000 

Nome 

Nome do Parlamentar licenciado 

1 Cesar Souza 

Beneficiários 

Municipio de Concordia 

Proposta Saneadora 

UF PARTIDO 

se PSD 

Valor (R$ 1,00) 

100.000,00 

Solicito a alteracao da emenda onde a Beneficiaria e a Prefeitura Municipal de Concordia, hoje 
alocada no Ministerio das Cidades para o Ministerio da Saude, orgao 36000, na acao 4525 
Apoio a Manutencao de Unidades de Saude na GND 3 

OBSERVAÇÃO: Não sa aplica 11 vedação de cancelamento, por ato próprio no Amblto de cada Poder, do Ministério Público da União e da Defensoria Públlca da União, de valores lncluldos ou acrescidos em decorrllncla da aprovaçio das emendas mencionadas no caput, nem os limites percentuais fixados neste artigo, quando cumulatlvamenta: 
I ·houver sollcltação do parlamentar autor da emenda ou Indicação do Poder Laglslatlvo; 
11 e suplementar programação que, constante desta Lei, tenha sido lnclulda ou tenha aofrido acréscimo em decorr6ncla de emenda Individual apresentada pelo autor referido no Inciso 1 dHte parigrafo; Ili -houver Impedimento t6cnlco ou legal• execução da programaç.lo orçamentdrla que se pratenda cancelar, ou, na audncla de Impedimento, promover-se o reman1J1mento entT• grupos de natureza da daapaaa, no lmbito da emaama emenda; a 
IV -for preservado o montante da recuraos orçamenblrios destinados a ações a serviços pUbllcos de saUde 

DATA 

-'-'-
fPAGiNAl 
~ 



u1tr2güL' na Cl\/10 P•Jl_~0 ~u lo _ .. 

ponto n2_.2f.(~ V.é:/ _i:!_m,_ 0/_J f!!JC, j~ 

Rc·cebido pc.r ....L\!'.!:"J)_tl I/ __ , ___ _ 
em,_J _j OfR l ...f.L às_L.6. -15 



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 

18810001 1 56000 Cesar Souza se PSD 

Beneficiários 
Nome 

Valor (R$ 1,00) 

Municipio de Criciuma 100.000,00 

Proposta Saneadora 
Nao irei efetuar alteracao pois o municipio ira sanar as diligencias. 

OBSERVAÇÃO: Não se aplica a vedaçio de cancelamento, por ato próprio no Amblto da cada Poder, do Mlnlst,rto Público da Unllo e da Defensoria Pública da União, de valores lncluldoa ou acrescidos em decorr6ncla da aprovação das emendas mencionadas no caput, nem 01 llmlles percentuais fixados neste artigo, quando cumulativamente: 
1- houver sollcltaçlo do pzir1am•ntar autor da emenda ou lndlcaçlo do Poder legislativo; 
li· suplementar programação que, constante daata Lei, tenha 1ldo lnclulda ou tenha sofrido acnisclmo em dacorrlncla de emenda Individual apreaentada pelo autor refarido no Inciso 1 daate parigrafo; 
Ili· houver Impedimento t6cnlco ou legal à erecuçlo da programação orçamentiria que se pretenda cancelar, ou, na audncla de Impedimento, promover-se o remanejamento entre grupoa da natureza da despesa, no lmblto da amesma emenda; e 
IV -for preaervado o montante da recursos orç.amenblrtos destinados a ações e serviços pübllcoa da saUde 
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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 

_1_a_a_1_oo_o_s-1-l~s_6_o_o~_sa_r_s_o_u_z_a~~~~~~~~~~-s_c~_P_s_o~-· 
Beneficiários 

Nome 
Valor (R$ 1,00) 

Munic pio de Palhoca 250.000,00 

Proposta Saneadora 
Nªo irei realizar altera ªo pois o municipio irJE sanar as diligCEncias. 

OBSERVAÇÃO: Nio se aplica a vedaçlo de cancelamento, por ato próprio no amblto d• cada Poder, do Ministério PLlbllco da Unlio e da Oefenaorta Pública da Unlio, de valores lncluldos ou acrescidos em decorréncla da aprovaçlo daa emendas mencionadas no caput, nem os Umltes percentuais fixados neste artigo, quando cumulativamente: 
J .. houver sollcltaçlo do parlamentar autor da emenda ou lndlcaçlo do Poder Leglslatlvo; 
li· suplementar programação que, constante desta Lei, tenha sido lnclufda ou tenha sofrido acréscimo em decorrincla de emenda Individual apresentada pela autor referida no Incisa 1 deste parjgrafoj Ili· houver Impedimento t'cnlco ou legal à execuçio da programaç.la orçamentj:ria que se pretenda cancelar, ou, na auaincla de Impedimento, promover-se o remanejamento entre grupos de natureu da deapesa, no àmblto da emesma emenda; e 
rv ·for presarvado o montante de recursos orçamentários deatlnadas a aç6ea e serviços pUbllcos de saUde 
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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 

18810008 1 Cesar Souza se PSD 

Beneficiários 
Nome 

Valor (R$ 1,00) 

Municipio de Penha 150.000,00 

Proposta Saneadora 
Nªo irei realizar altera ªo pois o municipio ira sanar as diligCEncias. 

OBSERVAÇÃO: Nio se aplica a vedaçlo de cancelamento, por ato próprio no lmblto de cada Poder1 do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da Unlla, de valores Incluídos ou acreacldos em decorrlncla da aprovação das emendH mencionadas no caput, nem os llm1tes percentuais nxados naste artigo, quando cumulattvamente: 
I ·houver 1ollcltação do partamentar autor da emenda ou Indicação do Poder Leglslatlvoj 
li· suplementar programação que, constante desta UI, tenha aldo lnclufda ou tenha sofrido acréscimo em decorr6ncla de emenda Individual apresentada paio aulor referido no Inciso f deate panlgrafoj Iliª houver Impedimento t6cnlco ou legal ti execução da programaçlo orçamentãria que aa pretenda cancelar, ou, na au16ncl1 de lmpadlmanto, promover-se o ramana)amanto entre grupo• da natureza da daapeaa, no tmbtto da emeama emenda; e 
fV ªfor preservado o montante de recurso• orçamentârlos destinados a aç6es e serviços públicos de saUde 
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