
Ofício /2016 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado ARTHUR LIRA 

Brasília, 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. 

Ao ensejo, renovo a V.Exa. protestos de elevada estima e distinta 
consideração. 

Atenciosamente, 

/ 



FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS 
INDIVIDUAIS PARA PARLAMENTARES AUTORES 

(fora do exercício do mandato) 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL- LOA 2016 

Nome do Parlamentar licenciado 

1 DELCIDIO DO AMARAL 

PARTIDO 

Beneficiários 
Nome 

Valor (R$ 1,00) 

FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - MS 719.000,00 

Proposta Saneadora 
Manter o proponente e o objeto indicados, dando continuidade na analise da proposta de n 
903517/16-011 
Fundo Especial de Saude 
CNPJ 03.517.102/0001-77 

OBSERVAÇÃO: Nlo M apllcll a vodaçlo de c:anc:o-ID, por ato próprio no lmbllo da cada Podat', do Mlnlat6rio Pllbllco da Unllo a da Dtllnsort. Pllbllca de Unllo, da valoru lncluido• ou .:ruc:ldoa em decorrtnda da aprvvllÇAG du emenda menclonedu no e11put. nem oa Omites permntuals ftudos nesta 1rt1go1 qu1111do cuna118tfvarrwnt.: 
f .. houver aolictt.çlo do p1rfilmentar autor â ..,...da ou ndlca$IO do Poder Leglallttvo; 
1 • aup-larprugramaçlo que, °""atonta -la IAI, tanlla sido lnclulda ou lanha sofrido acrMc:lmo am dacontncla de_... Individual a.,- pek>....., m.rldo no Inciso 1-la pe"9rafo; OI ·houvOt' lmpodlnwllD tlknlco ou lagal t ex-çlo da -romaçAoo-"'1aque sa .,_ .. -i.r, ou,,,. ......,ela de lmpodlmanto, _. ..... o,_,,.._ antro gNpoa da natu""" da des-, no lmbltD de.,....,_ emendai• 
rv - for p .... rvmo o montmnt. de recursos Ol"ÇalMftt6rios dutlnMos a ai;oOu • .. rvlçoa pGbUcos de Ulid• 

DATA 

-'-'-
iPAGiNAl 
~ 





Ofício n.0 0102/2016 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado ARTHUR LIRA 

Brasília, 01 de junho de 2016. 

Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 

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. 

Ao ensejo, renovo a V.Exa. protestos de elevada estima e distinta 
consideração. 



Entregue na CMO por ______ _ 

ponto n!l r!f',__J_J_ 

Recebido po4~ .. 
em. .,f 0 I i__J df) Í {,às R PtO<S' 



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 órgao Nome do Parlamentar licenciado UF PARTIDO 

38170004 36000 DONIZETI NOGUEIRA TO PT 

Beneficiãrios 
Nome 

Valor (R$ 1,00) 

PALMAS 5.653.004,00 

Proposta Saneadora 
Este ajuste visa transferir o valor total da emenda indicada anteriormente para a Secretaria da 
Saúde do Estado do Tocantins, pelo não atendimento dos ajustes solicitados pelo Ministério, 
dentro da proposta, para o município de PALMAS. 

OBSERVAÇÃO: Nlo H •plica a vedação de cancelamento, por ato próprio no Amblto de cada Poder, do Mlnl1t6rto Pübllco da Unllo e da Defensoria Públfça da Unllo, de valores lnclufdo& ou acre.cldo& em decorincla da aprovaçlo das emenda& mencionada& caput, 01 llmltes percentual& fixados neste artigo, quando 
cumulattvamente: 
1-houver sollcltação do parlamentar autor da emenda ou Indicação do Poder Leglslltivo; 
li - suplementar programtçlto que, constante desta Lei, tenha sido lnclulda ou tenha aofrklo ac"aclmo em decontncla de emenda individual apresentada pelo autor referido no fnclso 1 deate p1rigrafoj 
IA. houver lmpedlmento tKnlco ou f~al à execução da programaçlo on;amenttrta que se pretenda cancelar, ou, na au16ncla de lmpedlmento, promover..Y o remanejamento entre gNpo& de natureza da dHpeH, no 
lmblto da emesma emenda; e 
IV· for preservado o montante de recursos orçarnenbflrios destinados a ações e serviços púbHcos de saúde 

DATA 

fPAGiNAl 
l___QLJ 




