
• 
GAMARA DOS DEPUTADOS 

Oficio 005/2016 

A Sua Excelência .o Senhor 
Deputado ARTHUR LIRA 

Braslha 30 de nia10 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 a 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 
justíficatrvas 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 exercicio 
parlamentar no ano corrente e da impossibilidade de acesso ao Sistema de Indicação 
Legislativa - SILOR da Comissão Mista de Planos . Orçamentos Púbhcos e F1scahzação 
Financeira-CMO. 

Ao ensejo, renovo a V.Exa. protestos de elevada estima e d1stmta 
consideração. 





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 

38250009 26000 FABRICIO OLIVEIRA se PSB 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

UDESC - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 200.000,00 

Proposta Saneadora 

INDICAÇÃO E INCLUSÃO NO SILOR DA EMENDA SUPRACITADA, EM FUNÇÃO DA MESMA 

TER SIDO APRESENTADA PELO DEPUTADO SUPLENTE NO EXERCÍCIO DO MANDATO 
DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO DEPUTADO TITULAR. 

MODALIDADE DE APLICAÇÃO- 30 -TRANSFERÊNCIA ESTADUAL 

OBSERVAÇÃO: Nlo H aplica • vedaçlo d• anc•lamento, por •to pr6prto no lmbtto de cada Poder, do Mlnlst•rlo PClbllco da Unllo • d1 Dtfansorla P6bllc1 da Unllo, da valores 

lncluldos ou 1cra1cldos 1m decorrlncla d1 aprovaçlo das emendas manclanadu no caput, n1m os llmltH percentuais ftudos nesta artigo, quando 

cumulatJvamenta: 
1 - houver sollcttlçlo do partamenlllr autor da emenda ou lndlca;lo do Podar Leglslatlvoj 
li - suplementar progr1maçlo que, constante d11ta La~ tenha sido lncluldli ou tenha aofrldo 1cr61clmo em d1contncl1 de amand• lndlvldu•l •pNnnt.d• p•lo •utor Nf1rtdo no lnclso 1 dHtll p•riarafo; 

Ili - houv1r lmp1dlm1nto tlicnlco ou l1gal .t 11.1cuçlo d1 programaçlo orçamanüria que .. pNt1nda c1ncalu1 ou1 na 1u1lncl.I d1 lmptdlmento1 pramover~• o r1manej1m1nto enh grupos d• naturua da d11p1n, no 

lmbHo da •mesma emenda; 1 
IV -for pN11rvado o montante dt recursos orçam1ntirto1 d11tin1do1•aç611111rvlço1 pClbllco1 de saCld1 

DATA 



'"''egue "' cMO por_g)q~Al 5'5342 

ponto n•2/~3-J._J,5'5".J~ 
Recebido por 

em • .JlJ~ :!J ~ hs_JJ},Jil = 



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 

38250011 51000 FABRICIO OLIVEIRA se PSB 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

, , 
MUNICIPIO DE ARARANGUA 300.000,00 

Proposta Saneadora 

INDICAÇÃO E INCLUSÃO NO SILOR DA EMENDA SUPRACITADA, EM FUNÇÃO DA MESMA 
TER SIDO APRESENTADA PELO DEPUTADO SUPLENTE NO EXERCÍCIO DO MANDATO 
DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO DEPUTADO TITULAR. 

OBSERVAÇÃO: Nlo H aplica • ved1çlo de canc•lamento, por ato próprio no Amblto de cada Poder, do Mlnlst•rlo Pllbllco da Unllo • da Defensoria PC&bllca da Unllo, d1 valorws 
lncluldos ou acrescidos em decorrtncla da aprovaçlo d11 emendas mencionadas no caput. nem os llmitH p1rc1ntu1ls fixados nasta artigo, quando 
cumul1tlv1ment1: 
1 ·houver sollcltaçlo do parlamentar autor da emenda ou lndlcaçlo do Poder Leglslatlvoj 
li ·suplementar progr.maçlo que, constanta dHbl Lei, tenha sido lncluld1 ou tanha sofrido acrtsclmo am decorrtncla d1 am1nd1 lndtvldual apreHnlllda paio autor referido no Inciso 1 desta parigrafoj 
Ili ·houver lmpadlm1nto t•cnlco ou legal à axacuçlo da programaçlo orçam1ntirúl que se pretenda cancelar, ou, na auslncla da lmp1dlm1nto, promover•• o niman1jam1nto entre grupos de natureu da despesa, no 
lmbtto da emesma emenda; e 
IV. for preservado o montante de recursos orçamentàrios destinados a açOes • Hrvlços pQbllcos de saCld• 

DATA 

?íJ1rAI~ 





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 

38250004 36000 FABRICIO OLIVEIRA se PSB 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA- BRAÇO DO NORTE- CNPJ: 86437845/0001-64 4.000.000,00 

Proposta Saneadora 

INDICAÇÃO E INCLUSÃO NO SILOR DA EMENDA SUPRACITADA, EM FUNÇÃO DA MESMA 
TER SIDO APRESENTADA PELO DEPUTADO SUPLENTE NO EXERCÍCIO DO MANDATO 
DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO DEPUTADO TITULAR. 

MODALIDADE DE APLICAÇÃO - 50 - TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 
LOCALIDADE BENEFICIADA: MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC 

OBSERVAÇÃO: Nlo H aplica a v•daçlo d• cancelamento, por ato pr6prlo no lmbtto de cada Podar, do Mlnlst6rfo Píabllco da Unllo a da Oafensoriai PClbllca da Unllo, de valores 
lncluldos ou acniscldo1 •m decorrlncla da aprovaçlo das emendas manclon.dH no caput, n1m 01 llmftas percentuais fixados nesta artigo, quando 
cumulatJvamenta: 
1 - houver sollcltliçlo do partamentar autor da emenda ou lndlcaçlo do Pod1r Legislativo; 
11- supl1ment.r prognimaçlo que, constante desta Lal, tenha sido lnclulda ou tinha sofrido acrtsclmo em deconincla de emenda Individual apresentada pelo autor n1ferldo no Inciso 1 dHte parigrafoj 
111 - houver Impedimento t6cnlco ou legal à exacuçlo da programaçlo orçamentàrla que se pretenda cancelar, ou, n. auslncia da Impedimento, promover~• o ramane]amento entra grupos de natureza da despesa, no 
lmblto da •mesma emenda; e 
IV -for preservado o montante da recursos orçamentirlos destinados a aç6111 •serviços p(lbllcos de sa(lde 

DATA 

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 

38250005 55000 FABRICIO OLIVEIRA se PSB 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

, 
MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO 100.000,00 

Proposta Saneadora 

INDICAÇÃO E INCLUSÃO NO SILOR DA EMENDA SUPRACITADA, EM FUNÇÃO DA MESMA 
TER SIDO APRESENTADA PELO DEPUTADO SUPLENTE NO EXERCÍCIO DO MANDATO 
DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO DEPUTADO TITULAR. 

REABERTURA DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO FORMULÁRIO DE MÉRITO SOCIAL, 
PELO BENEFICIÁRIO. 

OBSERVAÇÃO: Nlo H •plica • v1daçlo de cancelamento, por ato próprio no lmblto d• c1d1 Poder, do Mlnlsttrlo Pllbllco da Unllo 1 d1 Defensort. P6bllca d1 Unllo, de valores 
lncluldos ou mcrw1cldo1 em d.contncla da aprovaçlo dH emendas rmmclanadas no caput, nem 01 llmlHs p1rc1ntual1 fixados neste artigo, quando 
cumulativamente: 
1-hauvar sollcltaçlo do parlamentar autor da am1nda ou lndle11çlo do Poder Legislativa; 
li· supl1m1ntar programaçlo que, canstant• desta Lei, tinha sido lnclulda ou tenha sofrido acr6sclma em dacorrtncla da amend• lndlvldu•l •present.d• pelo •utor referido no Inciso 1 dHtll P•rigrafoj 
111 - houver Impedimento t6cnlco ou leg•l A exacuçlo d• program•çlo orçmnendrla que sa pretend• cancelar, ou, n• •uslnclm de lmpadlmento, promover-se o remanejamento entnt grupos de natureza da despesa, no 
lmbtto da amesma emendai • 
IV ·for preservado o mont.nta da recursos orçamendrios dHtlnados 1 ações • Hrvlços pClbllcos de HCld1 

DATA 





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 

38250008 56000 FABRICIO OLIVEIRA se PSB 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

, 
MUNICIPIO DE COCAL DO SUL 300.000,00 

Proposta Saneadora 

INDICAÇÃO E INCLUSÃO NO SILOR DA EMENDA SUPRACITADA, EM FUNÇÃO DA MESMA 
TER SIDO APRESENTADA PELO DEPUTADO SUPLENTE NO EXERCÍCIO DO MANDATO 
DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO DEPUTADO TITULAR. 

LOCALIDADE BENEFICIADA: 42042 - MUNICÍPIO DE COCAL DO SUUSC 

OBSERVAÇÃO: Nlo se •pllc1 a Y•daçlo d• c.m:•lam1nto1 por ato próprio no lmbtto de .:ada Pod1r, do Mlnls"rlo PCibUco d1 Unllo 1 d1 Dtf1n1orta POblle11 d1 Unllo, de valoras 
lncluldo1 ou 1cra1cldo1 em d1corrtncl1 d1 aprovaç:lo daa 1m1nd11 mencionadas no caput, nem 01 llmlt11 p1rc1ntuala ftxmdo1 nnt1 artigo, quando 
cumulallvam1nt1: 
1 ·houver sallcllliçlo do parlamentar autor d11m1nd1 ou lndlcaçlo do Poder L1gl1l1tlvoj 
li .1upl1m1ntar programaçlo que, constlnta desta Lei, t1nh8 sido lncluld1 ou t1nh1sofrido1cni1clmo em d1corrtn1:l1da1m1nda Individual •pre11ntada p•lo autor raf•rldo no Inciso 1 dHte parigrafoj 
Ili· houver lmp•dimento t6cnlco ou l.g•I à H•cuçlo da programaçlo orçam•ntl.rt. qu• n pretenda cancelar, ou, na audncla d• lmp•dlm.nto, promover4• o remanejamento entre grupos d1 natureza da dHpHa, no 
lmblto da 1mHINI 1m1nd•i • 
IV· for pre11rv1do o montant. d1 recursos orç1m•ntl.rio1 dHUnadoa a aç6H 11ervlço1 p'8bllco1 de 11Cld• 

DATA 

IP/iGiNAl 
~ 





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 

38250008 56000 FABRICIO OLIVEIRA se PSB 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

, , 
MUNICIPIO DE CRICIUMA 1.000.000,00 

Proposta Saneadora 

INDICAÇÃO E INCLUSÃO NO SILOR DA EMENDA SUPRACITADA, EM FUNÇÃO DA MESMA 
TER SIDO APRESENTADA PELO DEPUTADO SUPLENTE NO EXERCÍCIO DO MANDATO 
DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO DEPUTADO TITULAR. 

LOCALIDADE BENEFICIADA: 42046 - MUNICÍPIO DE CRICIÚMA/SC 

OBSERVAÇÃO: Nlo se aplica a v•daçlo d1 canc1lllmento, por ato próprio no lmbHo d1 cada Poder, do Mlnlst•rlo PClbllco da Unllo 1 da D1f1n1on. PClbllca da Unllo, de valoras 
lnclufdos ou acr.scldos em dacorrtncla d1 aprovaçlo das amandas mencionadas no caput, nem 01 llmH11 perc1ntu1t1 fixados neste artigo, quando 
cumul1Uvam1nta: 
1 - houver sollcltaçlo do parlamentar autor da emenda ou lndlcaçla do Poder L•glslatlvoj 
11- suplementar programaçlo qu11 constante dHta Lei, tenha sido lnclulda ou tenha sofrido 1ertsclmo 1m decorrtncla d11m1nda lndlvldu1l 1pre11ntllda pelo autor nferido no lnc:lso 1 dastll partgrafoj 
Ili - houver Impedimento ttc:nlc:o ou l1g1I à axec:uçlo da programaçlo orçamentiria que H pretenda c:1nc:al1r, ou, na aullnc:la de Impedimento, promover-se o nm1n1jamento entre grupos de natunz.a da d11p111, no 
lmblto da am11m. emendai e 
IV -for preservado o montllnta de recursos orçamentirtos destinados a aç6as 1 serviços pClbllc:os de uClde 

DATA 

[""PAGiNAl 
L__g_J 
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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 

38250001 55000 FABRICIO OLIVEIRA se PSB 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

, 
MUNICIPIO DE IÇARA 200.000,00 

Proposta Saneadora 

INDICAÇÃO E INCLUSÃO NO SILOR DA EMENDA SUPRACITADA, EM FUNÇÃO DA MESMA 
TER SIDO APRESENTADA PELO DEPUTADO SUPLENTE NO EXERCÍCIO DO MANDATO 
DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO DEPUTADO TITULAR. 

OBSERVAÇÃO: Nlo H aplica a vedaçlo de c:11ncalam•nto, por ato próprio no lmblto de cada Pod•r, do Mlnlst6rlo PClbllco d1 Unlla • d1 011f1n1orla PClbllc1 da Unllo, de valoras 
lncluldos ou acr'Hcldos •m decorrlncla da aprovaçlo das •m•ndH mencionadas na c;aput, nem 01 llmHH percentuais fixados neste artigo, quando 
cumulativamente: 
1 - houver sollcltaçlo do parlamentar 1utar da emenda ou lndlcaçlo do Podar Leglslatlvoi 
11 -1uplem1ntar programaçlo que, constante desta l.11, tenha sido lnclulda ou tenha sofrido acrtsclmo em decorrtncla da enwnd• lndlvldu.I •prasenb:d1 pilo •utor referido no lncllo 1 d11te p1rigrafoi 
111- houver lmp1dlmento t6cnlco ou l1gal l ex1cuçlo d• programaçlo orçam1ntiria qu1 H pretenda c•nc1l1r, ou, n1 audnclll d1 lmp1dlm1nto, promover-SI o r.m•n•J1m1nto 1ntn grupos d1 naturna d• d11pes•, no 
lmblto da 1m1Sma em1nd1j e 
IV -for preservado o montante d1 recursos orçam1ntirlos d11tin•dos • •çOH 1 Hrvlços pClbllcos da HClda 

DATA 

~ 
LJL_J 



Lntregue n3 CMO porfu~553L/ 2_ 

ponto n,dl~~~ if.[JJ};?. 
Recebido p" . ----
.,~.2ll ~_} ±° Jfa,_!.!! ;):!! 



FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS 
INDIVIDUAIS PARA PARLAMENTARES AUTORES 

(fora do exercício 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL - LOA 2016 

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

38250004 36000 FABRICIO OLIVEIRA se PSB 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

HOSPITAL SAO ROQUE- JACINTO MACHADO- CNPJ: 85666774/0001-09 231.000,00 

Proposta Saneadora 

INDICAÇÃO E INCLUSÃO NO SILOR DA EMENDA SUPRACITADA, EM FUNÇÃO DA MESMA 
TER SIDO APRESENTADA PELO DEPUTADO SUPLENTE NO EXERCÍCIO DO MANDATO 
DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO DEPUTADO TITULAR. 

MODALIDADE DE APLICAÇÃ0-50-TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 
LOCALIDADE BENEFICIADA: MUNICÍPIO DE JACINTO MACHADO/SC 

OBSERVAÇÃO: Nlo 11 apllca • vedaçlo de nm:•lllmento, por ato próprio no lmblto de c1da Poder, do Mlnl1t6rto P6bllco da Unllo 1 da Def1n1orta PC.bllca da Unllo, d1 v1lorH 
lncluldo1 ou 1c,.1cldo1 em decorrtncla da 1prov1çlo dH emendH manclonadas no ceput. n1m 01 llmltes p1rc1ntual1 ftudo1 neste 1rtlgo, quando 
cumulatlvem1nta: 
1- houver 1ollclta;lo do parlamentar autor da emenda ou lndlc1çlo do Podar L1gl1latlvo; 
li -1upl1m1ntar programaçlo que, constante dHtll lAI, lanha sido lnclulda ou tenha sofrido acr6sclmo em decontm:la da •manda Individual apresentada pelo autor r.ferldo no Inciso 1 deste pari.grafoj 
Ili· houver Impedimento t6cnlco ou legal à execuçlo da programaçlo orçamendrla que H pratenda cancelar, ou, na austnclll d• Impedimento, promover•• o ramanajamento entre grupos d• natureza da despesa, no 
lmbtto da emesma emendai • 
IV - for preservado o montante de racursos orçamendrtos destinados a aç6H • sarvl;os pübllcos d• saüde 

DATA 





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 

38250008 56000 FABRICIO OLIVEIRA se PSB 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

, 
MUNICIPIO DE NOVA VENEZA 350.000,00 

Proposta Saneadora 

INDICAÇÃO E INCLUSÃO NO SILOR DA EMENDA SUPRACITADA, EM FUNÇÃO DA MESMA 
TER SIDO APRESENTADA PELO DEPUTADO SUPLENTE NO EXERCÍCIO DO MANDATO 
DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO DEPUTADO TITULAR. 

LOCALIDADE BENEFICIADA: 42116- MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA/SC 

OBSERVAÇÃO: Nlo 11 •plk• a vedaçlo de cancelamento, por ato próprio no lmbito de cada Pod1r1 do Mlnlst,rlo P6bllco da Unllo • da Dafansorta Pllblica da Unllo, de valorH 

Jni;:luldos ou acre1cldo1 am dacontncla da aprovaçlo das amandH m1nclonadas no caput, nam 01 limites p1rc.ntu.l1 fixados nHla artigo, quando 

eumui.dv1rnent1: 
1 • houver sollcltaçlo do partam1ntar autor da emenda ou lndlcaçlo do Podar legltlatlvo; 
li • 1upl1mentar programaçlo que, constante duta l.91, tenha sido lnelulda ou tenha sofrido acr61clma tm dtcorrtncla d11mtnd1 lndivldu1l 1pr111nt.d1pilo1utar ref.,tdo no •ncl1a 1 dute p1r6grafoj 

Ili • hauver lmp1dim1nta t•cnlca au l1g1l .ti ex1cuçlo da programaçlo orçM11ntirl1 que se prwt1nd1 c1nc1l1r, ou, na austncla d1 lmp1dlm1nto1 promavtr·H o rwm1n1j1m1nto entre grupos dt naturti.a da d11p1n, no 

lmbito da 1muma 1menda; 1 
IV. for prwservado o mont.nte d1 r1curso1 orçam1ntirlo1dutinadoa11ç6u 1 aervlços pl'.lbllcoa dt 11Cld1 

DATA 

fPAGiNAl 
l____Qg__J 
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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 

38250010 22000 FABRICIO OLIVEIRA se PSB 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO SUL 131.000,00 

Proposta Saneadora 

INDICAÇÃO E INCLUSÃO NO SILOR DA EMENDA SUPRACITADA, EM FUNÇÃO DA MESMA 
TER SIDO APRESENTADA PELO DEPUTADO SUPLENTE NO EXERCÍCIO DO MANDATO 
DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO DEPUTADO TITULAR. 

LOCALIDADE BENEFICIADA- 42156 - SANTA ROSA DO suu se 

OBSERVAÇÃO: Nlo n apllca a vedaçlo d• cance1amanto1 por ato próprio no lmblto de cada Poder, do Mlnl1ttrio PC.bllco da Unllo • da Oaf1n1orili P6blle11 da Unllo1 da valorH 
lncluldos ou acrucldos am dacorrtncla da aprovaçlo du anMnda1 mencionadas no caput, mim as UmltH percentuais fixadas nt11te artigo, quando 
cumulativamente: 
1 ·houver 101fclt.çlo do parlamentar autor da em.nela ou lndlcaçlo do Podar Leglslatlvo; 
li· suplementar programaçlo qu., constante desta Lei, tenha sida lnclulda ou tenha sofrido acrfsclmo em dacorrtncla d' 1m1nd1 lndfvldual •pr11sentad• pilo •utor reftrtdo no lncllo 1 dHtt p•rianifoj 
111- houver lmptdlm1nto ttcnfco ou l•gal à eX1cu;lo da programa;lo oryamentiria que H pr11t1nda cancelar, ou, na audncla d• lmpedlm1nto1 promover~• o r11mantjamtnto tntrw grupos d• natul'lza d• dHptH, no 
lmbtto da •m11ma emendai e 
IV -for preHrvado o montantt dt 1"1curso1 orç•mtntirtos d11tfnado1aa;6111 11rvl;o1 pC.bllcos de HC.de 

DATA ASSINATURA 

íPAGiNAl 
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 

38250004 36000 FABRICIO OLIVEIRA se PSB 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

FUNDACAO MEDICO SOCIAL RURAL SAO SEBASTIAO-TREZE DE MAIO - CNPJ: 83249714/0001-65 200.000,00 

Proposta Saneadora 

INDICAÇÃO E INCLUSÃO NO SILOR DA EMENDA SUPRACITADA, EM FUNÇÃO DA MESMA 
TER SIDO APRESENTADA PELO DEPUTADO SUPLENTE NO EXERCÍCIO DO MANDATO 
DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO DEPUTADO TITULAR. 

MODALIDADE DE APLICAÇÃO - 50 - TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 
LOCALIDADE BENEFICIADA: MUNICÍPIO DE TREZE DE MAIO/SC 

OBSERVAÇÃO: Nlo H aplica a v•daçlo da cancalam1nto1 por ato próprio no lmblto da cada Poder, do Mlnlst6rlo PClbllco da Unllo • da Dafensort• PClbllca da Unllo, de valoras 
lncluldos ou acntscldos am decorrtncla da aprovaçlo das emendas manclonadu no caput, nem os llmHH parc1ntual1 fixados n11te artigo, quando 
cumulatlvamante: 
I ·houver sollcltaçlo do parlamentar autor da emenda ou lndlcaçlo do Podar Laglslatlvoj 
li -1upl1mentar programaçlo que, constant. dHta UI, t1nhm sido lnclulda ou tenha sofrido acrtsclmo em decorrtncla de am11nda Individual 1prvsentada pelo autor raferldo no Inciso 1 desta part.grafoj 
Ili - houver Impedimento "cnlco ou l•gal A execuçlo da programaçlo orçamenUiria que se pl'9tanda cancelar, ou, na auslnc .. de Impedimento, promover-se o raman1Jamento 1nlr8 grupos d1 natul'9D da d11pesa, no 
Amblto da •mesma emenda; 1 
IV ·for prasarvado o montante de recursos orçamandrlos destinados a açOes • serviços pClbllcos de Hllde 

DATA 

íPAGiNAl 
l___QLJ 





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 

38250004 36000 FABRICIO OLIVEIRA se PSB 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA-TUBARÃO - CNPJ: 83883306/0012-13 360.000,00 

Proposta Saneadora 

INDICAÇÃO E INCLUSÃO NO SILOR DA EMENDA SUPRACITADA, EM FUNÇÃO DA MESMA 
TER SIDO APRESENTADA PELO DEPUTADO SUPLENTE NO EXERCÍCIO DO MANDATO 
DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO DEPUTADO TITULAR. 

MODALIDADE DE APLICAÇÃO - 50 - TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 
LOCALIDADE BENEFICIADA: TUBARÃO/SC 

OBSERVAÇÃO: Nlo H •pllca 1 ved1çlo d• c1nc•lam1nto, por ato próprio no lmblto da eada Poder, do Mlnl1t6rto PQbUco da Untlo • da Defansortli PQbUca da Unllo, de valorw1 
Jncluidos ou ac,.acldas em d1corrtncl1 d1 aprovaçlo da& emendas manclon11dH no eaput, nem oa llmttes perc1ntu1l1 findos nHta artigo, quando 
cumul1Uv1manta: 
1 • houver 1ollclt1çlo do partamenlllr autor da amanda ou lndh;açlo do Pod8r L1gt1l1tlvoi 
li - 1upl1m1ntar program1çlo que, constante dHta Lll, linha sido lnclulda ou tenha sofrido acr'sclmo em decorrtncla de 1m1nd1lndlvldu1l1prwHntada pelo autor ,.rartdo no Inciso 1 dHta parigrafoj 
Ili· houver Impedimento t'cnlco ou l1gal i execuçlo da prog,.maçlo orçamentirta que se pretenda cancelar, ou, na austncla de Impedimento, promover .. • o reman1j1m1nto 1nt:re grupos de natuniu da dHpeaa, no 
tmbito da em11ma em1ndli • 
IV. for pre1trV1do o montante de nicursos orçamentirtos d11dn1do1a1ç6es • 1ervlço1 pCibllco1 da 11Cid• 

DATA 

~ f(l5j(p 

íPAGiNAl 
l___fil_J 
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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 

38250008 56000 FABRICIO OLIVEIRA se PSB 

Beneficiários 
Nome Valor (RS 1,00) 

, 
MUNICIPIO DE TURVO 250.000,00 

Proposta Saneadora 

INDICAÇÃO E INCLUSÃO NO SILOR DA EMENDA SUPRACITADA, EM FUNÇÃO DA MESMA 
TER SIDO APRESENTADA PELO DEPUTADO SUPLENTE NO EXERCÍCIO DO MANDATO 
DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO DEPUTADO TITULAR. 

LOCALIDADE BENEFICIADA: 42188 - MUNICÍPIO DE TURVO/SC 

OBSERVAÇÃO: Nlo se •pllca • Y•daçlo de c1nc11lm1nto, por ato pr6prlo no lmblto d• cada Poder, do Mlnl1t6rio PC.bllco da Unllo 1 da Def1n1ort. PClblic. da Unllo, d1 v1lor.1 
lncluldo1 ou u:re1cldo1 em d1corrtncla da aprovaçlo dH 1m1ndu mencionadas no caputi nem 01 llmHH percmntuals fixados ntslll artigo, qu1ndo 
cumulatlvament1: 
I • houvar 101h;ltaçlo do parlamentar autor da 1m1nda ou lndlcaçlo do Poder l1gl1l1tlvo: 
li· 1upl1menur progr11m1çlo que, constant. dHtl Liii, tenh1 sido lnclulda ou lllnhll sofrido 1crt1clmo 1m d1corrtncla de 1mend1 lndtvldu•l •prmuntlid• P•lo •utor Nf•rido no Inciso 1 dHte p•rigrmfo; 
Ili • houv•r lmp•dlm•nto Uicnlco ou legal• H•cuçlo d• proarmm•çlo orçm11.ntària qu• se prwt•nda c•nc•lar, ou, n• •u1lncia d• lmp•dim.nto, promov.r.s• o rmm•n•J•m•nto •ntnt grupos d• natureza da dHpHa, no 
Amblto d• •mHma em.nd•i • 
IV -for pr.servado o montantli de recursos orçam•ntllrioa dastlnadoa • aç6H • s.,vlço1 pCabllcos de saCade 

DATA 





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 

38250003 26000 FABRICIO OLIVEIRA se PSB 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 500.000,00 

Proposta Saneadora 

INDICAÇÃO E INCLUSÃO NO SILOR DA EMENDA SUPRACITADA, EM FUNÇÃO DA MESMA 

TER SIDO APRESENTADA PELO DEPUTADO SUPLENTE NO EXERCÍCIO DO MANDATO 

DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO DEPUTADO TITULAR. 

PROPOSTA SANEADORA PRETENDIDA: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 26246 -UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
REALIZAÇÃO PRETENDIDA: EXPANÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA CATARINA 
MODALIDADE DE APLICAÇÃO- 90-APLICAÇÃO DIRETA 
GND:4 
FUNCIONAL: 12.364.2080.8282.7156 

OBSERVAÇÃO: Nlo H aplica a vedaçlo d• c:ancelrimento, por ato pr6prlo no lmbtto de cada Poder, do Mlnl1t6rlo PClbllco da Unllo • d1 D1f1naorla Pllbllca da Unllo, da valorH 

lncluldos ou acra1cldo1 em d1contncl1 da aprovmçlo dH amandH m11nclon1d11 no ctiput, n.m 01 llmtt11 parcantuals ftudo1 nHW artigo, quando 

cumulatJv1ment1: 
1- houver solh::lblçlo do parlamentar autor dll 1m1nd1 ou tndlcaçlo do Podar L1gl1latlvoj 
li .1upl1mentu programaçlo que, constante d11t1 Lei, tanhll 1ldo lnclulda ou t1nh1 sofrido acr61clmo em dacontnclll d11mend1lndtvldual1pr111ntad1pito1utor raf1rtdo no Inciso 1 dHtl p1r6g111foj 

111- houv•r lmpKlm•nto t•cnlco ou 141gat l ar.•cuçlo ~ prog111m1çlo orçamantt.rll que M p,.t•nda c1nc1l1r1 ou, na au .. ncll d1 lmp•dlm1nto, promover•• o ,.manejamlnlo 1ntrw grupos d1 natur.za da dt•pen1 no 

lmbho da •mHm11•mendli1 
IV -for pre11rv1do o monUlnte d1 recursos orç1m1ntirtos dHtlnado• a aç6H 1 serviços pClbllco1 d• HCld1 

DATA 

3Q_l{fi/ I b 

fPAGiNAl 
LQL.J 
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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 

38250007 26000 FABRICIO OLIVEIRA se PSB 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 500.000,00 

Proposta Saneadora 

INDICAÇÃO E INCLUSÃO NO SILOR DA EMENDA SUPRACITADA, EM FUNÇÃO DA MESMA 

TER SIDO APRESENTADA PELO DEPUTADO SUPLENTE NO EXERCÍCIO DO MANDATO 

DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO DEPUTADO TITULAR. 

PROPOSTA SANEADORA PRETENDIDA: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: -26246-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

REALIZAÇÃO PRETENDIDA: EXPANÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA CATARINA 
MODALIDADE DE APLICAÇÃO - 90 - APLICAÇÃO DIRETA 
GND:4 
FUNCIONAL: 12.364.2080.8282.7156 

OBSERVAÇÃO: Nlo H 1pJJc. • Y•da,10 de c1nc1~nto1 por 1to próprio no lmbtto de c1de Poder, do Mlnl1lirto Pllbllco d• Unllo • d8 D1fen1oria Pllbllca da Unllo, d• v1lotw1 

lncluldos ou 1cre1cldo1 em d1corrtncl1 da 1provaçlo du 1m1ndat menclonadH no uput, n.m os llmltH perç.nhuill fixado• Msta artigo, qu1ndo 

cumul1tlvam1nt1: 
1 • houv.r sollcltaçlo do partam1ntar 1utor da em1nd1 ou lndle11çlo do Podar Laglslatlvoj 

li • 1upl1mentlr programaçlo qu11 constlinta dHta UI, tenha sido lncluld• ou tenha sofrido acr6acfmo am dacorrlncla da 1menda lndtvldual aprH1ntada pelo autor '9ferldo no lncl10 1 dnta partgrafoj 

UI ·houver Impedimento t6cnlco ou legal li Hecu;lo da programa~o orçamenürta que M pretenda cancelar, ou, na audnci. de Impedimento, promover• o nmanljamento entre grupos de natureza d• dHpesa, no 

lmbho da •mesma emenda: • 
IV -for p'911rvado o montante d• '9CUrso1 or;amenürio1 d11tlnado1 1 aç611 • aervlço1 pQbllco1 de saCld• 



intregue na CMO porJ1>o. ~-55 34 Z 
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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 

38250006 26000 FABRICIO OLIVEIRA se PSB 

Beneficiários 
Nome Valor (RS 1,00) 

UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 2.000.000,00 

Proposta Saneadora 

INDICAÇÃO E INCLUSÃO NO SILOR DA EMENDA SUPRACITADA, EM FUNÇÃO DA MESMA 
TER SIDO APRESENTADA PELO DEPUTADO SUPLENTE NO EXERCÍCIO DO MANDATO 
DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO DEPUTADO TITULAR. 

PROPOSTA SANEADORA PRETENDIDA: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 26246 -UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
REALIZAÇÃO PRETENDIDA: EXPANÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA CATARINA 
MODALIDADE DE APLICAÇÃO- 90-APLICAÇÃO DIRETA 
GND: 4 
FUNCIONAL: 12.364.2080.8282.7156 

OBSERVAÇÃO: Nlo se •pllca • vedaçlo de canc1llm1nto1 por 1to pr6prlo no &mbtto da cada Poder, do Mlnl11•rto P'9bllco da Unllo • da D1f1n1orlll PClbUca da Unllo, dt v1lar111 
lncluldas ou 1cr111cldos em decorrtncla d1 apravaçlo dH emendas m1nclon1du no caput, nem 01 llmHH 1>9rcentuals flxado1 nt11t1 1rtf90, quando 
cumul1tlv1m1nte: 
1 • houver sollc:ltaçlo do parlamentar autor da emenda ou lndlcaçlo do Poder Leglslatlvoj 
li · 1upl1m1nt.r programaçlo que, constante dest. Lei, tenha sido lnclulda ou tenha sofrido 1cr61clmo 11m d1corrtncla d• •rMnda lndtvldu•l aprHentada pelo autor '9fertdo no lncllo 1 deste partgrmfoj 
Ili - houver Impedimento ücnlco ou legal A execuçlo da progr11maçlo orçamantiria que u prwtenda cancelar, ou, na auslncla da lmpedlmanto, promover ... • o remanejamento entre grupos de natureza da despesa, no 
lmbtto da •mesma emendai • 
IV - for preHrvado o montante d• rwcursos orçamantirtos destinados a aç6es • serviços pClbllcos d• saClda 

DATA 

íPAGiNAl 
l___QL_J 
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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 

38250004 36000 FABRICIO OLIVEIRA se PSB 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO- URUSSANGA- CNPJ: 86531803/0001-98 840.000,00 

Proposta Saneadora 

INDICAÇÃO E INCLUSÃO NO SILOR DA EMENDA SUPRACITADA, EM FUNÇÃO DA MESMA 
TER SIDO APRESENTADA PELO DEPUTADO SUPLENTE NO EXERCÍCIO DO MANDATO 
DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO DEPUTADO TITULAR. 

MODALIDADE DE APLICAÇÃO - 50 - TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 
LOCALIDADE BENEFICIADA: URUSSANGA/SC 

OBSERVAÇÃO: Nlo 11 aplica • vedaçlo de cancelarntlnto, por ato próprio no lmblto d1 cada Padu, do Mlnl1t6rto Pllbllco da Unllo 1 da Defen1ol1a P6bllea da Unllo, d1 valorH 
lnclufdas ou 1cnt1cldo1 am dacorrtncla da aprovaçlo dH 1mendH mencionadas no capLflt nem 01 Umttes 1>9rc1ntu1ls fl1ada1 nHta artigo, qU11ndo 
cumulativamente: 
1 - houver 1ollclt1çlo do partarn1ntllr .utar da emenda ou lndlcaçlo do Podar l1gl1lallvo; 
li -1upl1m1nt1r programaçlo qua, constlnta dHtli Lal, tenha sido lnclulda ou tenha sofrido 1cr61clma 1m dacorrtncla da amenda lndlvldual ap,.sentada pelo autor ,.ferido no Inciso 1 deste parigrafo; 
Ili ·houver Impedimento t6cnlco ou legal A execuçlo da program1çlo orçamenüria que A pretenda cancelar, ou, n1 aualncla de Impedimento, promover-si o ,.manejamtnto enn grupos de naturwu da de1p1sa1 no 
lmbtto da emeama 1m1nd1; 1 
IV. for prwservado o montante de recursos orçam1ndrtos de1ttn1doa a aç:6H 1 serviços pClbllcoa de 11Clde 

DATA 

?.(J/º51/P 





Ofício O 100 /2016 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado ARTHUR LIRA 

Brasília, O 1 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, 



t.ntregue na CMO por_U/cwuf~ 
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FORMULÁRIO DE AJUSTE DE, EMENDAS INDIVIDUAIS 
PARA PARLAMENTARES LICENCIADOS 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL- LOA 2016 

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

23920006 36000 Fernando Coelho Filho PE PSB 

Beneficiãrios 
Nome 

Valor (R$ 1,00) 

Fundo Municipal de Saúde de Cedro - CNPJ: 12.424.026/0001-46 300.000,00 SIM 

Proposta Saneadora 
Foi destinado ao Fundo Municipal de Saúde do município de Cedro/PE(CNPJ: 
12.424.026/0001-46) o valor de R$ 300.000 como DISPONIVEL que, no entanto não 
cadastraram proposta, ficando assim em impedimento técnico. Diante disto, MANTENHO a 
indicação do beneficiário, que se prontificará em cadastrar a proposta quando o respectivo 
sistema do ministério for reaberto. 

OBSERVAÇÃO: Nio se 1pllca a vedaç.lo de cancelamento, por ato próprio no tmblto de cada Poder, do Mlnlstjrio Pública da Unllo e da Dafen1orta Pública d• Uni.lo, de valores lncluldos ou acrescidos em decaf'T6ncla da aprovaçlo das emendas mencionada& no caput, nem 01 llmltes percentuais fixados neste 1rtJgo1 quando cumulattvamente: 
1- houver aollcltaçlo do parlamentar autor da emenda ou Indicação da Poder Leglslatlvoj 
11 ·suplementar prognnnaçlo que, constante desta Lei, tenha sido lncluida ou tenha sofrido ac:ri=sc:lmo em decantnc:la de emenda lndtvldual apresent.ada pe&o autor n:ferido no lnc:lao 1 dHt. parigrafo; 
IU -houver lmpedlmen1o 1éc:nlc:o ou legal à encuçlo da prognma;lo orçamentjrili que ae pn=1enda cancelar, ou, na auslncla de lmpedknento, promovero&e o remanejamento entre grupoa de natuni:u da dHpeaa, no Amblto d• emeama emenda: e 
IV - for preservado o montante de recursos orçamentários deatlnados a ações e serviço& públicos de saúde 

DATA 

_J_J_ 
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FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS INDIVIDUAIS 
PARA PARLAMENTARES LICENCIADOS 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL - LOA 2016 

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

23920006 36000 Fernando Coelho Filho PE PSB 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

Fundo Estadual de Saúde de Pernambuco - CNPJ: 11.430.018/0001-40 300.000,00 SIM 

Proposta Saneadora 

Foi destinado ao Fundo Municipal de Saúde do município de Belém de São Francisco/PE(CNPJ: 
02.324.776/0001-92) o valor de R$ 300.000,00 como DISPONIVEL, com isso cadastraram uma 
proposta no valor de R$ 209.025,00, restando um saldo de R$ 90.975,00, entretanto não 
atenderam os ajustes solicitados e também não apresentaram proposta com o saldo, ficando 
assim com impedimento técnico. Diante dos fatos apresentados, solicito a mudança de 
Modalidade de Aplicação de 41 para 31, e também o remanejamento do valor de R$ 
300.000,00, referente ao total destes valores impedidos, para o Fundo Estadual de Saúde de 
Pernambuco, CNPJ: 11.430.018/0001-40. 

OBSERVAÇÃO: Nlo se aplica a vedaçlo de cancelamento, por •to próprio no Amblto de e.ada Poder, do Mlnl1t•rio Pübllco da Unllo e da Defensoria Pública da Unlio1 de valares 
lncluklas ou 11cra1cldo1 em decorftncla da aprovaçJo dH emendas menc:ionadas no caput, nem 01 llmttes percentuais fixados nesta artlga1 quando 
cumulativamente: 
1-houver aolldtlçio do parlamentar autor da emenda ou Indicação do Poder LeglsLatlvo: 
li -1uplement..r programa~ que, constante desta Lei, tenha sido lnctulda ou tenha sofrido acreaçbno em decontnçla de emenda Individual apresentada paio autor referido no Inciso 1 de&te parágrafoj 
111 ·houver Impedimento "cnlco ou legal• execuçJo da program11c;io orçamentária que se pretenda cancelar, ou, na aus~ncla de lmpedhnento, promover ... e o remanejamento entre grupo& de natureza da detpeH, no .tmblto da emesma emenda; e 
IV• for preservado o montante de recursos orçamentários destinados a aç6ea e se:rvlços públicos de aaUde 

·-·- .. \. __ ..,, ·- ·~ 
IPAGiNAl 
l___Qg_J 



t.ntregue na CMO por w~~ 
ponto n2 J:P4 lí em,QLJ~ Jol~ 
Recebido por_._Âa.-.-4;;..ii;;._, ----
em,..!!L/..E.LJ~ às 1; 5tr 



FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS INDIVIDUAIS 
PARA PARLAMENTARES LICENCIADOS 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL- LOA 2016 

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

23920008 36000 Fernando Coelho Filho PE PSB 

Beneficiários 
Nome 

Valor (R$ 1,00) 

Fundo Estadual de Saúde de Pernambuco- CNPJ: 11.430.018/0001-40 500.000,00 SIM 

Proposta Saneadora 
Foi destinado ao Fundo Municipal de Saúde do município de Santa Filomena/PE(CNPJ: 
11.415.674/0001-73) o valor de R$ 500.000,00 como DISPONIVEL, com isso cadastraram uma 
proposta no valor de R$ 499.956, restando um saldo de R$ 44,00, entretanto não atenderam os 
ajustes solicitados e também não apresentaram proposta com o saldo, ficando assim com 
impedimento técnico. Com isso, solicito a mudança de Modalidade de Aplicação de 41 para 31, 
e também o remanejamento do valor de R$ 500.000,00, referente ao total destes valores 
impedidos, para o Fundo Estadual de Saúde de Pernambuco, CNPJ: 11.430.018/0001-40. 

OBSERVAÇÃO: Nlo ae •plica a vedaçlo de cancelamento1 por ato próprio no imblto de cada Podar, do Ministério Público da Unl6o e da Defensoria Pública da Unllo, de valores lnclufdos ou acrescidos em decorrfncla da aprovaçlo das emendas mencionada& no caput, nem os limites percentuais fixados neste artigo, quando cumulativamente: 
1 - houver sollcltaç:Jo do partamentar autor da emenda ou lndlc::açlo do Poder l1gl1Litlvo; 
11- suplementar prognamaiçlo que, conslllnte dHb Lel1 tenha sido lnclufda ou tenha sofrido ac::réaclmo em deçorrincla de emenda Individual apreaeni.da pelo autor referido no Inciso 1 dHte parágrafoj 
Ili· houver impedimento técnico au legal à execuçlo da progn1mação orçamV116ria que &e pretenda cancelar, ou, na audncla de Impedimento, promover-se o remaneJamento entre gNpol de naturu.a da deap11a1 no 6mblto da emeama emenda; e 
IV· for preservado o montante de recuraoa orçamentários destinados a aç6ea e serviços público1 de saúde 

íPAGiNAl 
L-ºLJ 



Lntreguc na CMO por W(}..!IAJ)J/V'!ft/: 
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FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS INDIVIDUAIS 
PARA PARLAMENTARES LICENCIADOS 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL- LOA 2016 

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

23920008 36000 Fernando Coelho Filho PE PSB 

Beneficiãrios 
Nome 

Valor (R$ 1,00) 

Fundo Municipal de Saúde de Lagoa Grande - CNPJ: 08.887.732/0001-57 300.000,00 SIM 

Proposta Saneadora 
Foi destinado ao Fundo Municipal de Saúde do município de Lagoa Grande/PE(CNPJ: 
08.887.732/0001-57) o valor de R$ 300.000 como DISPONIVEL que, entretanto cadastraram 
proposta, porém não atenderam os ajustes solicitados pelo ministério, ficando assim em 
impedimento técnico. Diante disto, MANTENHO a indicação do beneficiário, que se prontificará 
em adequar a proposta quando o respectivo sistema do ministério for reaberto. 

OBSERVAÇÃO: Nlo se apllc• a vedação de cancea.mento, por ato prdprio no tmblto de cada Poder, do Ministério Pllblico da Unllo e da Defensoria Pública da Unilo, de valores inclufdoa ou acrescidos em deconfncia da aprovaç.to das emendH mencionadas no caput, nem 01 limites pereentuals fixados neste artigo, quando cumulativamente: 
1 .. houver sollchaçio da parlamentar autor da emenda ou lndlcaçlo do Poder Leglslativoj 
li· suplementar prognnnaç.lo que, constante desta lei, tenha sido lncfulda ou tenha sofrido ac:~sclmo em decorriincla de emenda lndivldual ap~sentada pelo autor fl!lferido no inclaa 1 deste parjgrafoj 
IH• houver Impedimento t4:cnko ou legal• eirecuçlo da pmgnimaçio orçamenUrb que &e p~tenda uncel.ar, ou, na auüncla de lmpedlmll!nto, prumover...a o reman1jamanto ll!ntre grupo• de naturau da daapeu, no lmblto da emesma emend• i e 
IV - for preservado o montante de recursos orçamentários destinados a aç6es e serviços públicos de sallde 

-~-. ------··--· ... ~---·-'(•. ; 
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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 

38270001 22000 Dep. Flávio Nogueira PI PDT 

Beneficiários 
Nome 

Valor {R$ 1,00) 

COLÔNIA DO GURGUÉIA 180.000,00 

Proposta Saneadora 
Em virtude da desistência do beneficiário, indico como novo beneficiário a Secretaria de 
Desenvolvimento Rural do Estado do Piauí (CNPJ 06.553.572/0001-84), no valor de R$ 
180.000,00 (cento e oitenta mil reais). 

OBSERV~ÇÃO : Nlo H •p1h:1 a vadaçlo de panc1!1m1nto, por ato próprio no Amblto de cada Podar, do Mlnl1t6rto Público da União e da Defensoria PúbHca da Unllo, de valores lncluldoa ou acrHcldos em d1corrlncla da aprovação daa 1m1ndaa menclonadH no caput, nem 01 llmltH percantu1l1 flxado1 nHta artigo, quando cumulatlvamant1: 
I ·houver sollcltaçlo da parlamentar autor da emenda ou Indicação do Podar Leglslatlvaj 
U. 1uplementar programaçlo qu11 conatanta dHta Lei, tanh1 aldo lncluld• ou tenh• sofrido acRaclmo em decorrlncl1 de emenda lndlYldu1l apr .. enlld• pelo •utor referido no lnclao 1 dette parigrafo; UI .. houver Impedimento t6cnlco ou legal* uecuçlo da programaçlo orçamentdirla que•• pretenda cancelar, ou, na aullncla de Impedimento, promover•• o remanejamento 1ntr1 grupot d1 natureza da dHpeaa, no Amblto da ema1m1 emenda; e 
IV .. for pruervado o montante de recuraoa orç•mentárloa deatlnadoa 11çõas e aervlçoa públlcoa de tal'.lde 

DATA ASSINATURA LLLL--

-'-'-



Recebido por_ 1 

em,~ SJ3_J ..:lJw às 11 · O) 



FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS INDIVIDUAIS 
PARA PARLAMENTARES LICENCIADOS 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL - LOA 2016 

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

32080005 36000 FLORIANO PESARO SP PSDB 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

FUNDO MUNICIPAL DE OURINHOS 500.000,00 

FUNDO MUNICIPAL DE MARILIA 59,00 

FUNDO MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA 800.000,00 

Proposta Saneadora 

Manter os beneficiários, apesar do Impedimento técnico e a não apresentação das Propostas no 
prazo estabelecido, uma vez que as propostas cadastradas encontram-se em diligência, sendo 
necessário novo prazo para ajustes e indicações. 

-, 
_OBSERVAÇ.\,O: NJo se aplica a vedaç.to de cancelamento, por ato próprio no àmblto de cada Poder, do Mlnl•"rio PUbllco da Unlia e da Defensoria PUbllca da União, de valore• 
incluldos oU ~acn!'scldos em decorrincla da apravaç.ão das emendas menc:ionadas no caput, nem os llmttes percentuais fixados neste artigo, quando 
cumulativ.mente: 
1 ªhouver sollctbçio do partamentar autor da emenda ou lndlClçio do Poder Legislativo; 

auplementar programa~ ~ue, constante desta Lei, tenha sido lnclulda ou tenha sofrido acréscimo em decorrincla de emenda Individual apresentada pelo autor referida no Inciso 1 deste parágrafo; 
'""'- . ouver Impedimento técn'ICo pu legal à execução da programação orçamentária que se pretenda cancel.ar1 ou 1 na austnci.a de lmpedlmento1 promover-se o remanefamento entre gNpal de natureza da despesa, no 

'-......, 6mb _, a emesma emenda; e í':; ·~ 
1\( • 19'f! p,er.rado o montante ~rsos orçamentários destinados a aç6es e ser.rlços públicos de saúde 
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FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS INDIVIDUAIS 
PARA PARLAMENTARES LICENCIADOS 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL - LOA 2016 

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

32080006 36000 FLORIANO PESARO SP PSDB 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM 500.000,00 

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRACICABA 500.000,00 

Proposta Saneadora 

Manteremos os Beneficiários, apesar dos impedimentos técnicos, uma vez que as propostas 
cadastradas encontram-se em diligências após o fechamento do sistema do Ministério da 
Saúde. Sendo necessário novo prazo para ajuste. 

OBSERVAÇÃO: Não se aplica a vedação de cancelamento, por ato próprio no Amblto de cada Poder, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, de valore:s 
lncluldos ou acrescidos em decorrtncia da aprovação das emendas mencionadas no caput, nem os limites percentuais fixados neste artigo, quando 
cumulativamente: 
1-houver sollcltaçJo do partamentar autor da emenda ou lndicaçlo do Poder Leglslativoj 
li· suplementar programação que, constante deata Lei, tenha sido lnclulda ou tenha sofrido acréscimo em decorriincia de emenda individual apresentada pelo autor referido no Inciso 1 deste panigrafoj 
Ili· houver Impedimento técnico ou legal à execução da programaçlo orçamentária que se pretenda cancelar, ou, na audncla de impedimento, promover.se o remanejamento entre grupos de n•tureza da despesa, no 
ãmblto da emesma emendai e 
IV· for preserv•do o montante de recursos orçamentários destinados a aç6e:a e serviços públicos de saúde 

íPAGiNAl 
~ 



FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS INDIVIDUAIS 
PARA PARLAMENTARES LICENCIADOS 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL - LOA 2016 

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

32080004 42000 FLORIANO PESARO SP PSDB 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 500.000,00 

Proposta Saneadora 

Manter o beneficiário, com alteração da GND 4 para GND 3, para que o mesmo possa 
apresentar o plano de trabalho. 

OBSERVAÇÃO: Não se aplica a vedaçAa de cancelamento, por ato próprio no imbito de cada Pader, do Mlnls1eno PUblico da UnlJo e da Defensoria Plibllca da Uni.to, de vatoni1 
lncluldos ou acrescidos em decorrilncia da aprcvaçlo das emendas mencionadas no caput, limites percentuais fixados neste artigo, quando 
cumulativamente: 
1-houver 10Uctuçlo do partamentar autor da emenda ou lndlceçio do Poder l.eglslatlvoj 
li· suplementar programação que, constante desta Lei, tenha sido lnchllda ou tenha sofrido acréscimo em decorrfncili de emenda Individual apresentada pelo autor referido no inciso 1 deste parágrafo; 
Ili -houver Impedimento técnico ou legal à execução da programaçlo orçamentária que se pretenda cancelar, ou, na audncla de impedimento, promover-se o remanejamento entre grupos de natureza da despesa, no 
imblto da emeama emendai e 
IV· for prnervado o montante de recursos orçamentários destinados a ações e serviços públicos de saúde 

DATA 



FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS INDIVIDUAIS 
PARA PARLAMENTARES LICENCIADOS 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL - LOA 2016 

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

32080002 36000 FLORIANO PESARO SP PSDB 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

FUNDO MUNICIPAL DE MARILIA 300.000,00 

FUNDO MUNICIPAL DE INDAIATUBA 200.000,00 

FUNDO MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA 125,00 

Proposta Saneadora 

Manter os beneficiários, apesar do Impedimento técnico e a não apresentação das Propostas no 
prazo estabelecido, uma vez que as propostas cadastradas encontram-se em diligência, sendo 
necessário novo prazo para ajustes e indicações. 

OBSERVAÇÃO: N.lo se aplica a vedação de cancelamento, por ato próprio no .lmbtta de cada Poder, do Ministério PUbllco da UnlJo e da Defensoria Pclbllca da Unl.101 de vafone:s 
lncluldo1 ou acrescidos em decorftncla da apraveçjo dH emendas mencionadas no caput, nem os llmttes percentuais fixados neste artigo, quando 
cumulativamente: 
1 - houver sallcltaçio do parlamentar autor da emenda ou lndlClçio do Poder Legislativo; 
li - suplementar programaçlo que, constante desta Lel1 tenha sido lnchJlda ou tenha sofrido acréscimo em decorr6ncla de eme:nda Individual apresentada pela autor referido no inciso 1 deste parágrafo; 
Iliª houver Impedimento técnico ou legal à execução da programação orçamentária que se p~tenda cancelar, ou, na aulincla de impedimento, promover-se o remanejamento entre gn.1pos de natureza da despeH1 no 
lmblto da emesma emendai e 
IV a for preseNado o montante de recursos orçamentários destinados• aÇ4les e serviços públicos de HÜde 

íPAGiNAl 
LJLJ 



FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS INDIVIDUAIS 
PARA PARLAMENTARES LICENCIADOS 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL - LOA 2016 

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

32080002 36000 FLORIANO PESARO SP PSDB 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

FUNDO MUNICIPAL DE VOTUPORANGA 250.000,00 

Proposta Saneadora 

Manter o beneficiário, apesar do Impedimento técnico, uma vez que a proposta cadastrada 
encontra-se em diligência, sendo necessário novo prazo para ajustes e indicações. 

OBSERVAÇÃO: Não se aplica a vedação de cancelamento, por ato próprio no Ambito de cada Poder, do Ministério Público da União e da Defensoria Püblica da União, de valares 
lncluidos ou acrescidos em deconfncla da aprovação das emendas mencionadas no caput, nem limites percentuais fixados neste artigo, quando 
cumulattvamente: 
I ·houver solicttaçlo do parlamentar autor da emenda ou indicação do Poder Legislatlvoj 
11- suplementar programação que, constante de.ta Lei, tenha sido lnclufda ou tenha sofrido acréscimo em decorrlincla de emenda Individual apresentada pelo autor referido no Inciso 1 deste panigrafoi 
111- houver Impedimento técnico ou legal à execução da programaçlo orçamentária que se pretenda cancelar1 ou, na audncla de lmpedlmento1 promover-se o remanejamento entre grupos de natureza da despesa, no 
4mblto da emesma emendai e 
IV - for preservado o montante de recursos orçamentários destinados a aç6es e serviços públicos de saúde 

DATA 

IPAGiNAl 
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FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS INDIVIDUAIS 
PARA PARLAMENTARES LICENCIADOS 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL - LOA 2016 

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

32080003 36000 FLORIANO PESARO SP PSDB 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

FUNDO MUNICIPAL DE BARRETOS 100.000,00 

Proposta Saneadora 

Manter o beneficiário, apesar do Impedimento técnico, uma vez que a proposta cadastrada 
encontra-se em diligência, sendo necessário novo prazo para ajustes e indicações. 

OBSERVAÇÃO: Nio se aplica a vedação de cance.lamcnca, por ato próprio no Jmblto de e.ada Poder, do Ministério Públlco da Unlio e da Oetenaori.1 Püblica da Unllo, de valore.a 
lnckddos ou acrescidos em decorrf:ncla da apravaçla das emendas mencionadas no caput, nem os lilnhes percentuais fixados neste ar1lgo, quando 
cumulattvamente: 
1 ·houver r.ollcltaçlo do partamentar autor da emenda ou lndlc.1ç:lo do Poder Leglalatlvoj 
li· suplementar programaç,lo que, constante desta Lei, tenha sido lnclulda ou tenha sofrido acréscimo em decarrincla de emenda Individual apre.sentada pelo autor referido no Inciso 1 deste parâgrafoj 
111 ·houver impedimento t6cnlco ou legal à execuç:la da pragramaçlo orçamentária que se pn!lenda cancelar1 au 1 na audncla de lmpedhnenta, pramover.se o remanefamenta entre grupos de natun!:za da despesa, na 
Amblto da emesma emenda; e 
IV· far preaeNado o montante de recursas orçamentários destinadas a aç6ea e aeNlças públicos de saúde 

íPAGiNAl 
~ 


