
• SENADO FEDERAL 
Gabinete da Senadora Maria do Carmo Alves 

Brasília-DF,20 de maio de 2016. 

A Sua Excelência o Senhor 

Deputado Federal ARTHUR LIRA 

Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 

Senhor Presidente, 

Encaminho a Vossa Excelência, em anexo,os Formulários de 
Ajuste de Emendas Individuais para Parlamentares Licenciados, haja vista que 
estou impossibilitada de acessar o Sistema de Indicação Legislativa 
Orçamentária - SILOR por me encontrar licenciada do mandato de Senadora da 
República para o exercício do cargo de Secretária da Família e da Assistência 
Social no Município de Aracaju. 

Atenciosamente, 

Senad~doCes 
DEM-SE 

SENADO FEDERAL - Anexo II - Ala Senador Nilo Coelho - Gabinete 08 - 1 CEP 70165-900 Brasília DF 

Telefone: +55 (61) 3303-1306 lmaria.canno.alves@senadora.leg.br 
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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 

23310012 56000 MARIA DO CARMO ALVES 

Beneficiários 
Nome 

PROPRIÁ PREFEITURA MUNICIPAL 

Proposta Saneadora 

NÃO HÁ PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS. AGUARDAR UM EVENTUAL 
DESCONTINGENCIAMENTO. 

UF PARTIDO 

SE DEM 

Valor (R$ 1,00) 

50.000,00 

OBSERVAÇÃO: Nlo M aplica • vedaçlo de cancelamento, por ato próprio no lmbtto dt e11da Podar, do Mlnllbkto Público da Unllo e da Defensoria Pública da Unllo, de valoro 
lnclufdos ou actHcldoa em decontncll dli aprovaçlo du emandu manclonadaa no caput, nem OI llmttea percentual• ftudOli nHte 1rtlgo, qu1ndo 
cumulatfv1mani.: 
I ·houver aollcltaiçlo da parlamentar autor da emenda ou lndica;lo do Podar Leglllatlvo; 
li ·suplementar programaçlo que, eonatlnt. dnta Lei, tenhll aklo lnclufda ou t8tlM aofrtdo acrHc:lmo em decorrtncla de emenda lndtvldual apruentadl pelo autor r1fwrtdo no lncl•a 1 ~ta parigrafo; 
li . houvar lmpedlmtnto t6crdco ou legal t ax.c:uçla dl programaçlo orçamendrla qu. H pretenda cancelar, ou, ru1 aualnd8 chi Impedimento, promover ... o NmanaJ1manto ann grupoa dl naturu1 da dnpna, na 
imbKo d• emnm• etMndll; • 
IV • far preaervado o montlnte de r.c&U'SOS orçarnentirta. dntlnldo8 a •;6" • nrvlçoa pUbllcoa d• •aúde 

ASSINATURA 

• ' eoi...., ___ 

'-../ ? 

PÁGINA 

3oelf 



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 

23310010 24000 MARIA DO CARMO ALVES SE DEM 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

ESTADO DE SERGIPE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 250.000,00 

Proposta Saneadora 

PROPONHO A ADEQUAÇÃO DA EMENDA À SEGUINTE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

FUNÇÃO 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
SUBFUNÇÃO 571 - DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 
PROGRAMA 2021 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
AÇÃO 6702 - APOIO A PROJETOS E EVENTOS DE EDUCAÇÃO, DIVULGAÇÃO E 
POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
SUBTITULO XXXX - NO ESTADO DE SERGIPE 
VALOR: R$ 250.000,00 

A PRESENTE ADEQUAÇÃO FICARÁ VINCULADA AO PLANO ORÇAMENTÁRIO 0007 -
APOIO À CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE MUSEUS E CENTROS DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA MANTENDO-SE AS DEMAIS INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS. 

OBSERVAÇÃO: Nlo H aplk:a a wdaçlo de cancetamtnto, por ato próprio no Amblto de cada Podtr, do Mlnla*1o Público da Unllo e d1 Dtfenaarla Pública da Unllo, de valora 
lncluldoa ou acrucldoa em decorrtnct. da •pnwa;lo das itm1ndn menetonadu no caput. n1m os llmlt:H perantYala ftudos n11t1 artigo, qu1ndo 
c.umul8Uv1UMnte: 
1 • houver aolldtaçlo do partamentlr autor ct. emenda ou lndk:açlo do Poder Leglallttvo; 
n • auptamentlir program1t;10 que, conatante dHq Lei, t.nha llldo lncluida ou tenha llOfrldo acor61dmo am decorrtncla de 1manda lndMdu1I apreuntlda p11lo autor rwr.rtdo no lnclao 1 dnte parignlfo: 
Ili· houver lm.,.cllmento tjcnJco ou legal à uecuçlo da programa;lo orç1m1n~rbl que H pnttanda cancelar, ou, na auatncla de lmpedlmanto, promovar .. e o rwmanejamento entra grupos de natureza dl dHpe1a, no 
lmbtto de emnma emendai • 
IV ·for p,.urvado o montantli de rwcul'9oa o~mentirtoa dnUnadoa a aç6n e Hrvlçoa pübUcoa da saüde 

ASSINATURA 

PÁGINA 

oE'f 1 



FORIVlULÁRIO 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 

23310005 .55000 MARIA DO CARMO ALVES SE DEM 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

ITABAIANA PREFEITURA 450.000,00 

ITABAIANA PREFEITURA 50.000,00 

Proposta Saneadora 

COM RELAÇÃO AO PRIMEIRO ITEM O BENEFICIÁRIO DEVERÁ APRESENTAR O 
PROJETO. 
COM RELAÇÃO AO SEGUNDO ITEM NÃO HÁ PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS. AGUARDAR UM 
EVENTUAL DESCONTINGENCIAMENTO. 

OBIERVAÇÃO: Nlo M aplica a wd8çao de canc.\amlnto. por ato ptdprto no lmbtto dl ada Poder, do Mln1t*!o PUbSlco da UnLlo a da Def•nlOfia Püb\lca da Unllo. da vatorn 
lnclutdoa ou Krnddoa em decontnct. da lpt'O'laçl.D du 1rnendn m1ndoneda1 no caput, nem oa llmttn porcentuU ftudoe . nuta . artigo, quando 
cumulatlvamlftta: 
I • hoUYltf aoUdta~ do parlamentar autor da emendm 11>u lndk:a;lo do Poder LAglalattvo; 
Q • aupl1m1ntar program1çlo que, conatlln .. datli Lei, canhe aldo lnclufda ou tenha aofrtdo 8Criaclmo em decantnir:la de am1nd1 lndlvldual apreHntada peta autor l'lflrldo no lnctso 1 deste parágrafo; 
Ili • houver Impedimento 1'cn~ ou lagaJ i exec;u~o da programa~o orçamendrta que H prwtendl cancelar, ou, na aulAncla de Impedimento, promover ... o l'lman1J1m1nto entre QNpoa da natureza da despesa, no 
Ambtto da amnm• emenda; e 
IV· for p,...rvado D montmnta de r.curaoa orçamentirtoa c1 .. t1nadoe a a;6n e HrvlçD• públlcos da Húde 

ASSINATURA 

PAGINA 

~oE1f 



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 

23310003 42000 MARIA DO CARMO ALVES SE DEM 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

CEDRO DE SÃO JOÃO PREFEITURA 

Proposta Saneadora 

NÃO HÁ PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS. AGUARDAR UM EVENTUAL 
DESCONTINGENCIAMENTO. 

50.000,00 

OBSERVAÇÃO: Nlo u apllca • vedaçlo de cancelamento, por ato próprio no ambHo de Clldll Poder, do Mlnlatilrlo Públlco da Unllo e da Defansoriri Pública da Unllo, de valora 
lncluldoa ou acrHcldoa em decorrlncla da aprovação du emendaa manclonadH no caput, nem oa llmltea percentuais ftudoa nHta artigo, quando 
cumulatlvamente: 
1- houver aollcltaçlo do parlamant.r autor da emenda ou lndlcaçlo do Poder Leglsllllvo; 
li • aupl1m1ntllr programaçlo que, eonatant. dntll Lei, tenhm sido lncluld. ou tenhll aofrtdo acrHclmo am decorrlncla de emenda lndtvldual apruantllda pelo autor referido no Inciso 1 deste parilg...to: 
Ili· houver Impedimento ticnlco ou legal 6 ex.cuçlo da program•çlo orç.1mentirla que•• prwtendl e1ncalar, ou, na aualnclll de Impedimento, promover.q a rwmanajamanto antrm grupo• da naturaza da dupeH, no 
lmbHo da emeama emenda; • · · 
IV - for pr11ervado o montlnte de racuraos orçamanürtoa dHUnadoa a açõn e nrvlçoa públlC08 da HÜd• 

~ DATA ~ 
2JJIJ511ºI 

ASSINATURA 

PÁGINA 

01od1 



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 

23310006 55000 MARIA DO CARMO ALVES SE DEM 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

ITABAIANA PREFEITURA 50.000,00 

ITABAIANA PREFEITURA 450.000,00 

Proposta Saneadora 

COM RELAÇÃO AO PRIMEIRO ITEM NÃO HÁ PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS·. AGUARDAR UM 
EVENTUAL DESCONTINGENCIAMENTO. 
COM RELAÇÃO AO SEGUNDO ITEM O BENEFICIÁRIO DEVERÁ APRESENTAR O 
PROJETO. 

OBSERVAÇÃO: Nlo se 1pllca a ved1çlo de cancalamento, por 1to próprio no Amblto de cadll Poder, do Mlnl1drto Público d1 Unllo 1 d1 Defensorlll Pública de Unllo, de valora 
lnclufdos ou acrHcldos em d1contncl1 d1 aprovaçlo dn 1m1ndas menclon1daa no caput, n1m os llmitH percentuais fixados neate artigo, quando 
cumul1Uv1m1nte: 
I • houver 1ollclt1çlo do p1rt1m1nt.r 1utor da emenda ou lndlcaçlo do Podar Leglslattvo; 
li • 1uplem1ntar programaçlo que, eon1tante dnta Lei, tenha sido lnclulda ou tenha sofrido acrffcJmo em decorrtncla de emenda Individual apru1ntad1 pelo autor referido no Inciso 1 deste parigrafo; 
Ili • houver Impedimento ttcnlco ou legal à execuçlo da programação Ot'Çlment6rla que ae pretanda cancal11r, ou, na audncla de lmpedlmanto, promover-a• o l'9m1naj1manto antrw grupo• de naturua da dffpeu, no 
tmbtto da emnma emenda; • 
IV ·for preservado o montante de recurso• Ot'Çlmentàrloa duUnadoa a a;6a • nrvl;oa público• da saúda 

ASSINATURA 

PÁGINA 

od1 



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 

23310007 56000 MARIA DO CARMO ALVES 

Beneficiários 
Nome 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA 

Proposta Saneadora 

NÃO HÁ PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS. AGUARDAR UM EVENTUAL 
DESCONTINGENCIAMENTO. 

UF PARTIDO 

SE DEM 

Valor (R$ 1,00) 

50.000,00 

OBSERVAÇÃO: Nlo H •piice a vedaçlo d• cancelamento, par ato próprio no lmblto de cada Poder, do Mlnlatjrto Públlco da Unllo • da Defansorfa Públlca da Unllo, de valores 
lnclufdoa ou acrescidos em dacorrtncla da aprovaçlo du amandu m1nclonadlls no caput, nem oa llmltea percentuais fixados nHte artigo, quando 
cumulativamente: 
1- houver aollcltlllçlo do parlamentar autor da emenda ou lndlcaçlo do Podar Leglslltlvo; 
li • auplam1nmr pragnun11çlo qua, con1tant. desta Lei, tenh1 1ldo lnclufda ou C.nhli 1ofrtdo a..mclmo em deeantncJa de emenda Individual aprasantlda pelo autor referido no Incito 1 deate parigrafo; 
Ili - houver lmpedlmanto ~cnlco ou lagail à u1teuçlo d1 prog111maçlo orçmmentirla qua H pretenda cancelar, ou, na audncl1 de Impedimento, promover .. • o remanejamento entre grupoa de natureza da dnpeaa, no 
lmblto da emnma emenda; e 
IV - for prenrvado o montante de recu,.os orçamentirtos dntln1doa a aç6n e urvlços públlcos de saúde 

ASSINATURA 

? 
PÁGINA 

oEH 



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 

23310011 56000 MARIA DO CARMO ALVES SE DEM 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO 450.000,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO 50.000,00 

Proposta Saneadora 

COM RELAÇÃO AO PRIMEIRO ITEM O BENEFICIÁRIO FARÁ A COMPLEMENTAÇÃO DO 
PROJETO. . 
COM RELAÇÃO AO SEGUNDO ITEM NÃO HÁ PROVID~NCIAS IMEDIATAS. AGUARDAR UM 
EVENTUAL DESCONTINGENCIAMENTO. . 

OBSERVAÇÃO: Nlo se •pllca a vedaçlo d• cancelamento, por 1to própria no tmblto dt cada Poder, do Mlnletjrto Público d.I Unllo t da Dlftnaorfl Públlca da Unllo, de valara 
lnclufdoa ou 1creKldoa tm deconlncla da aprovação du emendas m1nclon1dH no caput, ntm 01 llmltlia pt1rcentu1l1 ftudo1 nHta artigo, quando 
cumulatlvamant.: 
1 ·houver sollclmçlo do partamentlr autor da emenda ou lndicllçlo do Podtr L.9glaldvo; 
U • 1uplem1ntlr prvgramaçlo que, conatlint1 d .. ta UI, t.nh• aklo lnclulda ou C.nh8 eofrtdo ecrHdmo em decorrtncla de emendl lndtvk:lual apruentacM PI'° 1utor 111fertdo no Incito 1 detbl parigrafo; 
IH· houver lmpedlm1nto dcnlco ou legal i .. ecuçlo da prognunaçlo °'i'lmtnt!rla que ae pretimda c.1ncalar, ou, na au .. nc:la dl Impedimento, promover ... o Nmlnejlrnento •nlr9 grupot dl natureza dl detpna, na 
Ambtto da .mHm8 •meneia; • 
IV ·for prMarVado o montllnt. d1 rnuraoa oryemanürloa dntlnadoa • mçoes • aervlçoa pübll~ d1 11ildl 

ASSINATURA 

PÁGINA 

foe1'1 



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 

23310017 36000 MARIA DO CARMO ALVES SE DEM 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU 5.599.168,00 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU 51,00 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU 4,00 

Proposta Saneadora 

COM RELAÇÃO AO PRIMEIRO E SEGUNDO ITENS O BENEFICIÁRIO PROVIDENCIARÁ OS 
AJUSTES NECESSÁRIOS. 
COM RELAÇÃO AO TERCEIRO ITEM NÃO HÁ PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS. AGUARDAR UM 
EVENTUAL DESCONTINGENCIAMENTO. 

OBSERVAÇÃO: Nlo M 1plka a vedaçla de canc:elamtnto. par ato pnlprto no tmbtto de cftl Poclet. do Mlnlnkio Pübllco da Unllo • da Deflnsoril PUblk:a da Unlto. de qlorn 
lnctuktoa au KtHCJdoe em dlCOt'Ttnd8 da aprovaçlo du emenda mendonadaa no 1:9put. nem oa llmltea percen1ulla nudoa neate artigo, quando 
c:umulatlvanMn .. : 
1 - houver aollcltaçlo do part....,tlr 1utor dli 1m11ndli ou lndtcaçlo do Pod11t Leglllattvo; 
li • auplemantar programaçlo qu1, con1tante dnW Lal, tlnhe 1ldo lnchlidl ou .. nha aofrfdo aGl'Hdmo em decorrtnda de amend1 lndMdual aprn1ntad1 pelo motor ... r.rtdo no lnc .. o 1 dHtli parigrafo: 
Ili .. houv1r lmP91ilm1nto tKnlco ou lagal à uecuçlo dll prog11Nn1;lo orpmentiria que u pretendi i;ancelar, ou, na au .. nda de Impedimento, promover ... o rern.nejamsnt6 antra grupoa da naturaza dli despeH, no 
lmbtto d1 emnma 1m1nd1; • 
IV · for preurvado o montante de recursos arçementirfoa d .. tlnedoa • eç6n • urvl'" públlcos de HÜd• 

ASSINATURA 

PÁGINA 

li oEl1 



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 

23310014 ·42000 MARIA DO CARMO ALVES SE DEM 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

ESTADO DE SERGIPE 

Proposta Saneadora 

NÃO HÁ PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS. AGUARDAR UM EVENTUAL 
DESCONTINGENCIAMENTO. 

50.000,00 

OBSERVAÇÃO: Nlo H apllc.1 a vedaçlo da cancelamento, por ato próprfo no lmbHo da cada Podar, do Mlnls1'rio Públlco da Unllo e da Defana~rta Pública da Unllo, de valores 
lncluidos ou acrncldoa em decorrtncla da aprovaçlo das emendaa mencionadas no caput, nem os llmltn perctntuala fixados ne1ta artigo, qumndo 
cumulativamente: 
I • houver sollcltmçlo do pulamant.r autor da amanda ou lndleaçlo do Poder Leglalatlvo; 
11- suplementar programaçlo que, constante daata Lei, tenha aklo lncluld8 ou tenha aofrldo acrjadmo am decarrtncla de amenda Individual aprauntada paio autor referido no Inciso 1 desta parigndo; 
UI - houver lmpedlrnt1nto tjcnlco ou l1gal à execuçlo d• program•çlo orçamentirla que H pretenda cancel•r, ou, n• •udncla de Impedimento, promover-se o nim•nejamanto entre grupos da naturu.a da dHpeH, no 
.l.mbHo da amorna emendai • 
IV a for p,.nrv•do o montante d• ,.CUrliOli orçamenürfOI dutlnadoa • ·~ • sarvlçoa pübllC09 d• aaúd• 

ASSINATURA 

PÁGINA 

IOodf 



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 

23310013 54000 MARIA DO CARMO ALVES SE DEM 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO 300.000,00 

Proposta Saneadora 

O BENEFICIÁRIO PROVIDENCIARÁ A ADEQUAÇÃO DO OBJETO À AÇÃO PROPOSTA 
PELA EMENDA DE MINHA AUTORIA. 

OBSERVAÇÃO: Nlo H •plica • ved1çlo dê c.ncalamento, por ata próprio no lmblto de cada Poder, do Mlnl•ttrlo Público cbl Unllo 1 da Defensoria Pübllca da Unllo, de valora 
lncluldoa ou acntacldoa em decorrtncl1 da aprovaçlo du emenda mencionadas no caput, nem oa llmlta1 percentuais ftudo1 neste artigo, qu1ndo 
cumulatlvamenta: 
1 • houwr aollclt.çlo do part1m1ntar autor da emenda ou lndlcaçlo do Poder Leglslattvo; 
11 ·suplementar programaçlo que, eon1tante dnta Lei, tenha akfo lnclulda ou tenha aofrldo acrtaclmo em decorrtnct. de emend1 Individual apr .. entacbl pelo mutor r1ferldo no Inciso 1 dHte parigrafo; 
Ili· houver Impedimento dcnlco ou legal i execuçlo da programa;lo orçamendrta que H pretenda cancelar, ou, na audncla de Impedimento, promover ... o rem1nlj1mento entre grupa de natureza da dHpelll, no 
lmblto d1 emnme emend•i • 
N - for pruervado o montante de recursos orçamentirlos dHUnadoa • aç6n • urvlçoa públlcoa d1 Húd• 

ASSINATURA 

PÁGINA 

DE/1 



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 

23310008 30000 MARIA DO CARMO ALVES SE DEM 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA 749.219,00 

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA 250.781,00 

Proposta Saneadora 

COM RELAÇÃO AO PRIMEIRO ITEM O BENEFICIÁRIO DEVERÁ APRESENTAR O 
PROJETO. 
COM RELAÇÃO AO SEGUNDO ITEM NÃO HÁ PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS. AGUARDAR UM 
EVENTUAL DESCONTINGENCIAMENTO. 

OBSERVAÇÃO: Nlo ae aplle11 a vedaçlo de canc:elam1nto, por ato próprio no tmblto de e11da Poder, do Mlnlst6rlo PLlbllco da Unllo 1 da Defensoria Públlca da Unllo, de valoru 
lnclufdo• ou acrucldoa em dacontncla da aprovação das emendaa mencionadas no caput, n1m oa llmttff percentuais ft:udoa neste artigo, quando 
cumulatlvamente: -
1 ·houver eollclblçlo do parlam1ntlir autor da emenda ou lndlcaçlo do Poder Lllglsllllvo; 
li • auplamantar programaçlo que, canstante dnta Lei, tenha aklo lnclulda ou tenha sofrido acrúclmo em decorrtncla de emenda Individual apruantada pelo autor referido no Inciso 1 deate parigrafo; 
HI ·houver Impedimento técnico ou legal à uecuçlo dm programaçlo orçamen1'rta que H pnit•ndm cancel•r, ou, n• •u16ncla de Impedimento, promover-o a nim•nejamento entrw grupos de natunw1 da dHpeH, no 
lmbtto da emuma emendai • 
IV -for pniHrvado o montante de racurao. orçam1ntàrfoe ct .. Unado• 1111ç6a • Hrvlçoa pübllco• de aaüda 

ASSINATURA 

PÁGINA 

05oEfl 





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 

PR. 

Beneficiários 
Nome 

Valor (R$ 1,00) 

HUNl0/P /O l-1A&é10 -A l 

F H 5 - CN f' _s ~ o °I. 'f 92. 13 f / a:;,ol- 'fS .2 .316. 000/ é/O 

OBIERVAÇÃO: Nla H •Pica • vedaçla d• cance~ por 8tG próprio na Ambtco de cada Podfl, do UlnlatMio PllbHco da Uni.lo • da Oefen1JDrta PllbHc:.a da Unllo, d• valores lndutdoa ou acn&ddoa em d11COntndli da aprov9Çlo das emendo rnancionadu no e11put1 nem oa llmltu percentual• ftxHoa nHte art1c101 quando cuna118ttvamente: 
1 ·houver sollctta;lo do parlamentllr autor da emenda ou lnd&c.çaa do Pod., Legw.tlvo; 
U • aup*"'ntar Pf'Olratn8Cio que, conatante dute Lei, tanM &Ido lnclulda DU tenha aofrtdo acriaclmo em decontnct. de em.nda EndMdu.l apni1eni.da pelo autar raferido no Inciso 1 date p.1Qgl'lfoi ID .. houver lmp.dlmlnta técnlco ou legal• awecu~ da prDQFllmaçlo orçmnenürbl que ae pr.tenda cancelar, ou, nm auHnclm da impedimento, promoveNe o ramanejanw"!to entr. gNpoa da natureza da dHpe11

1 
no Amblta da ame&m11 emenda; e 

N ·for praurado o mant.nta de recuraoa orçamentirtos duttnadoa e aç6aa a urvlçoa pllbticoa de aaüda 

ASSINATURA 



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 

J3o4oooS J6oc:c> 

Beneficiários 
Nome 

Valor (R$ 1,00) 

Lt&"' ALAl::é:J4~A /~,;,f17A LJ ifu d3tZ. Rc..v.i.o,SF". 81.ZT~ /JO , 
C'NPS.' IZ,310.srs / c;ic;o1_ ~8 

Proposta Saneadora 

ôa60/o ÂP/'YJc;,~ba..-i, o va.ft&"t '2.1Bf.Z~f,eo (<O<·~ .R~~ 
~~--?Sz.r'~ q ~ ~) f~ o... é~do. "Y?..'..)JOÍfO(}/f 

.'YYJ~do o ~o ~f·ú~ó J ~ ~º -:J ,,//'Ylbf/~ 
(6µP-3) 

OBSERVAÇÃO: Nlo H •Pb a vedaçlo de anctlamento, por ato próprio no .tmbtta de cad• Poder, do Ulnlatilrio Ptlbllco da Unllo e da Oefenaorla PUbllca da Unllo, de vator.a lnduldo1 ou 1c,.&ddo1 em decorNncla da aprovaçlo das emenda& menck>nada& no caput, nem 01 llmttes percentuais flw:ado1 neste art1110, quando cumulativamente: 
I • houver sollcltlçla do parlamentar autor da emenda ou Indicação do Poder Leglalativoj 
11 • •Uplementar programaçJo que1 con1t.nte desta Lei, tenha aldo lnclulda ou tenha sofrido acNsclmo em decorrtncla de eMl!nda Individual apreaent.da pelo autor referido no lnclao 1 deate parágr11foj IU .. houver Impedimento t~cnlco ou legal à execuçlo da pFQGnun1çlo orçament6ria que se pretenda cancelar1 ou1 na aua6ncla de impedimento, promover-se o remaneJamento entra 9Npoa de natureza da d111:&pesa1 no lmbtto da emeama emenda; • 
IV .. tor preservado o mont.nte de recurso1 o~ament6rto1 deatlnado1 a ações e urvlço1 públlco1 de saúde 

11 
DATA l ASSINATURA 

.f l.fdJí. 1 -À.-~\D ,, \ 
_ __ HAUtel(.10 6?U1 1tJ fit LLA .L!Zss..t ~ ...J 

IPAGiNAl 
l_QLJ 



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 

.J30~oolo AL PR 

Beneficiários 
Nome 

Valor (R$ 1,00) 

{3 0 00 

C/\I p · .J/. 3'1B. 

Proposta Saneadora 

j /, / 6"" 00 {~c"F o V~tfJA de. óZ JJ ,.., _ ~ / 
.Pé!U~ ~) fOlAb'- (Á,. ~~ 

~u · 0 .A.tJ rn av-lf' J evt 

~lf~~~ 
o ~,;-no ~~-ú~;f.Ao J ~ ry;: 130 Lrool I - rmc;vvJr~o 

~o _ .i~ú/~ { 6-N D -3) 

OBSERVAÇÃO: Nlo u •pie.a • vedaçlo de cancalmnento. por ata próprio no .tmbllo de cada Poder1 do lllnlaürio Plltlilico da Unilo e da Defanaorla Ptlblica da Unllo1 da valara lncladdoa ou acruddoa em decontncla da aprav.çlo daa amandaa mencionadas no c.pult nem n Umttu pucentuata fhlmoa nu1e artigo, qumMlo cumut.tlvamenta: 
I ·houver &ollcitaçlo do p.-rtamant..r autor da emenda ou lndlcaçlo do Poder Leglla.tlvoj 
11 • auplementar programaçlo que, conatallta dutli Lei, tenha sido lndulda ou tenha sofrido acN:aclmo em deco"'ncili da enwnda lndtvlclual apruentada pelo autor nferido no lnclao 1 deste patágr.fo; IU ·houver impedimento ticnlca ou legal à Uec11$1G da programaçlo orçMMntjrt.. que u p~tenda cancelar, au, u .uHncla de lmpedtmento, promove,.... o remanelllmanto enn grupo• de natureu da du,..., na Ambho da emnma emanda; e 
N .. for praaerado o montante de .. cur.H orçamentirtaa dntlNldoa • .;lea • Hrvlçoa ptlblM:o• de ulld• 

ASSINATURA 

IPAõiNAl 
L..!?L_J 



FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS INDIVIDUAIS 
PARA PARLAMENTARES LICENCIADOS 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL- LOA 2016 

Número da Emenda Número do órg!lo Nome do Parlamentar licenciado UF PARTIDO 

HAótêlC/o 

Beneficiários 
Nome 

Valor (R$ 1,00) 

63. 
/U P:f! /2...22.-

Proposta Saneadora 

OBSERVAÇÃO: NAo u •pllcli • vedaç.lo d• c:ancellmanto, por .to prdprlo no imbtto de cad• Poder1 do Ulnl1~rio PllbUco d• Unllo e da Defenaorla PllbUca d• Urdlo, H Valotu &ncluldoa ou auudcfoa am decontnc&. d• 9provaçlo du Mnendaa n.nclanadH no caput, nem oa llmltn psrcentu•I• flx:Mloa neste •rdgo, quando cunmlatfvamanta: 
1 .. houver aoUcltaçlo do parllmenur autor d• emenda ou tndlc.çlo do Poder l.eglllatlvo; 
U - aupSementlr progl"lllMÇlo que, conatani. duta lei, tanM 1\do tndu~a ou tenha aofrido acrbclmo em d.comncla d• emenda Individual ap,.aentada pelo autar referido no lnciao 1 deat.e parágrmfoi ID ·houver Impedimento tknlco ou legal• oecuçlo da prognim.çlo orçamenürta que .. pretend8 cancelar, ou, n. aua6ncia de lmpecllmenta1 pramoveNe o rarnanejamento entre an1poa de natuNU da dupeu, no Ambtco cb ameatn11 emenda; • 
N .. for prnerv8do o mont.nta de NCUraoa OIÇ8meftUrio1 dutlnedoa a aç6es a MNlço1 ptlbffco1 de unlde 

ASSINATURA 



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 

32990004 36901 MENDONÇA FILHO PE DEMOCRATAS 

Beneficiários 
Nome 

Valor (R$ 1 ,00) 

Fundo Municipal de Saúde de Jaboatão dos Guararapes 

CNPJ 03904395000145 170.000,00 

Proposta Saneadora 
O beneficiário tomará as medidas cabíveis para ajustar a Proposta de Trabalho quando o 
sistema for aberto. 

OBSERVAÇÃO: Nlo se aplica a vedação de cancelamento, por ato próprio no lmblto de cada Poder, do Ministério Público da União e da Defensoria PUbllca da União, de valores lncluldoa ou acrescidos em decorrfncla da aprovação das emendas menclonadas no caput, nem os limites percentuais fixados neste artigo, quando cumulativamente: 
I ·houver soUcltaçAo do pal1amentar autor da emenda ou lndlcaçlo do Poder leglaS.tlvoj 
11- suplementar programação que, constante desta Lei, tenha sido lnclufda ou tenha sofrido acréscimo em decorrincia de emenda Individual apresentada pelo autor referido no Inciso 1 deste p•râgrafo; 111- houver impedimento tii!cnlco ou legal ã execução da programação orçamentária que se pl'8tenda cancelar, ou, na austncla de impedimento, promover-se o ramanejamento entre arupos de natureza da despesa, no .ãmbho da emesm. emenda; e 
IV e for preter\lado o montante de recunos Of'Çilmenttrtos. dntlnadoa a açaea e ser1lços pübllcoa de saUde 

DATA ASSINATURA 

·_,5tlf, X 

IPAGiNAl 
LJLJ 



: ,l~!IJt~~~ r~~6~ 
31 05 oâ)l~ itaiJ5••· -~r-~-

~- - ·---~ 



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 

32990004 36901 MENDONÇA FILHO p E DEMOCRATAS 

Beneficiários 
Nome 

Valor (R$ 1,00) 

Fundo Municipal de Saúde de Xexeu-11.289.929/000107 170.000,00 

Proposta Saneadora 
O beneficiário tomará as medidas cabíveis para ajustar a Proposta de Trabalho quando o 
sistema for aberto. 

OBSERVAÇÃO: Nlo u: aplica a vedaçJo de cancelamento1 por ato próprio no àmbho de cada Poder, do Mlnlsterto Pllbllco da União e d1 Defensoria Pübllca da Unlln. de valores lncltddos ou acrescidos em decorrincla da aprovação das emendaa mencionadas no caput, nem os llmite.s percentuais fixados ne1-te artigo, qu.ndo cumulattvamente: 
I ·houver sollcttaç.to do partamentar autor da emenda ou lndlcaçlo do Poder Legislativo; 
11 ·suplementar programação que, constante desta Lei, tenha sido lnclufda ou tenha sofrido acréscimo em decorri:ncla de emenda Individual apreHntlda pela autor referido no Inciso 1 deste parâgrafoj 111 ªhouver Impedimento técnico ou legal à execução da programação orçamentária que H pnitenda cancelar, ou, na ausf:ncla de lmpedlm.nto, promover-se o remanefame:nto entre grupos de natureza da despesa, no lmblto da emHma emendai e 
IV ·for preservado o montanta de recursos orçamenürios destinados a aç6es e Hrvlços púbHços de saúde 

ASSINATURA 

JPAGiNAl 
~ 





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 

32990004 36901 MENDONÇA FILHO PE DEMOCRATAS 

Beneficiários 
Nome 

Valor (R$ 1,00) 

Fundo Municipal de Saúde de Goiana/PE-10545001000175 250.000,00 

Proposta Saneadora 
O beneficiário tomará as medidas cabíveis para ajustar a Proposta de Trabalho quando o 
sistema for aberto. 

OBSERVAÇÃO: Nlo se aplica a ved•çlo de e11ncet.mento, por ato próprio na Amblto de cada Poder, do Ministério PUbllco da Unllo e da Oefensorie Pública da Unllo, de valoR!s lnchlldas ou acrescidos em deco,,.ncla da aprovaçio da& emenda. mencionada& no caput, nem os llmltH percentuais fixados neste artigo, quando cumulattvamente: 
I ·houver r.ollcitlçlo do partamentar autor da emenda ou lndlcaçlo do Poder Leglslatlvoj 
11 ·suplementar programaçlo que, constante desta Lei, tenha sido lnclufda ou tenha sofrido ac'"'•clmo em decorrência de emenda Individual apresenUida pelo autor referida na Inciso 1 deste parágrafo; Jll .. houver Impedimento técnico ou legal à execução da programaçlo orçamentiria que se pre1enda cancelar, ou, na auséncla de lmpedlmen1o, promover.se o remanejamento enthl!: grupos de natureza da despesa, no Amblto da emesma emenda; e 
IV .. for preservado o montante de ~rso1 orçamentários destinados a ações e serv~os púbHcos de saúde 

ASSINATURA 

" 





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 

32990004 36901 MENDONÇA FILHO p E DEMOCRATAS 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1 ,00) 

Fundo Municipal de Saúde de Lajedo/PE-08831289/0001-00 170.000,00 

Proposta Saneadora 
O beneficiário tomará as medidas cabíveis para ajustar a Proposta de Trabalho quando o 
sistema for aberto. 

OBSERVAÇÃO: Nlo se aplica a vcd•ção de cancelamento, por ato próprio no .Ambfto de cada Poder, do Ministério PUbllco da União e da Defensoria Pública da União, de valon!s lnclufdos ou acrescidos em decorrtncla da aprovação daa emendas mencionadas no caput, nem os limites percentuais fixados neste artigo, quando cumulattvamente: 
I ·houver sotlcttação do patiamantar autor da emenda ou lndkaçlo do Poder Leglslalivoj 
11- suplementar programaçio que, constante desta Lei, tenha aldo lnclulda ou tenh sofrido acni:sclmo em decorrinclll de emenda Individual apresentada pelo autor referida na Incisa 1 deste parágrafo; Ili· houver Impedimento técnico ou leg•I à execuç:lo da programaçla arçamenláriil que se pretenda canc:eLar1 au, na ausência de impedimento, promover-se a remanejamento entre gn1pos de natureza da despesa, no .ãmblto da emesma emenda; e 
IV· for preservado o montante de rec:unos arçament4rias destinados a a;aaa e serviços pilblh:os de sai:&de 

ASSINATURA 

f"PAGiNÃI 
L_QL__j 



Entcegue na (MQ po~44_.Jd_ qy.J--, 'l{Y/3fl ti? 
ponr nef6J2'.{Lem,d!_;J 1_fk ·/, 
Recebido por ~ 
em,_J_/__j O.J--,-=~~Z-6_à_s -,-6-J{-()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 Nome do Parlamentar licenciado UF PARTIDO 

32990004 36901 MENDONÇA FILHO PE DEMOCRATAS 

Beneficiários 
Nome 

Valor (R$ 1,00) 

Fundo Municipal de Saúde de Toritama/PE-11073548/0001-88 400.000,00 

Proposta Saneadora 
O beneficiário tomará as medidas cabíveis para ajustar a Proposta de Trabalho quando o 
sistema for aberto. 

OBSERVAÇÃO: N.lo se aplica a vedaç.lo de ancelamento, par ata próprio no tmbito de cada Poder, do Ministério PübUco da UniAo e d• Defen&ariill Pübllca da Uni.to, de valores induldos ou acrescidos em decorftncla da apravaçlo das emendaa mencionada& no caput, n•m os llmttes percentuais fixados nes.te artigo, quando cumulattvamente: 
I ·houver soUcttaç.lo do partamentar autor da emenda ou lndlcaçAo do Poder Le:glslltlvoj 
IJ .. suplementar programaçlo que, constante desta Lei, tenha sido lnclulda ou tenha sofrido acftisclmo em decorrincla de emenda Individual apresentada pelo autor referido no Inciso 1 deste p.anigrafoj m .. houver Impedimento técnico ou legal à execução da pmgramaçlo orçamentâtia que se pA!:tenda cancelar, ou, na austncl.a de impedimento, p1"1:Jmover-se o remanejamento entrm arupos de natureza da despeu, no .tmblto d.a emeam.a emenda; e 
IV .. for p~rvado o montante de recursos orçamentários destinados .a ações e serviços pllbllc.os de sallde 

~· 
J. 

ASSINATURA 

/ ~tÀ-
1 

' ... ~. - - t 





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 

32990005 36901 MENDONÇA FILHO PE DEMOCRATAS 

Beneficiários 
Nome 

Valor (R$ 1,00) 

Instituto do Fígado de Pernambuco-074212800001-50 250.000,00 

Proposta Saneadora 
O beneficiário tomará as medidas cabíveis para ajustar a Proposta de Trabalho quando o 
sistema for aberto. 

OBSERVAÇÃO: Nlo se aplica a v•d•çlo de e11ncelam•nto, por ato próprio no imblto de cada Poder, do Ministério Público da Unllo e da Defensoria Pública da Unlio, de valores inclufdos ou acrescidos em decorrincla da aprovaçio das emendas mencionadas no caput, nem limites percentuais fixados neste artigo, quando cumulativamente: 
1 ·houver solicttaçJo do parlamentar autor da emenda ou lnd\caçlo do Poder l..eglalattvo; 
11- suplementar programaçlo que, constante desta Lei, tenha sido inclufda ou tenha sofrido acrêscimo em deconincla de emenda Individual apresentllda pelo autor referido no Inciso 1 deste parágrafo; Ili -houver Impedimento técnico ou legal à execução da programação orçamentária que se pretenda cancelar, ou, na audncla de Impedimento, prvmover-se o ,.manejamento entre gnJpos de natureza da dHpesa, no Amblto da emesma emenda; e 
IV -for preservada a montante de recursos orçamentárias deatlnadot. • aç4'ea e aervlçoa pUblico• de aaUde 

ASSINATURA 

V 



I 



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 

32990001 56101 MENDONÇA FILHO PE DEMOCRATAS 

Beneficiários 
Nome 

Valor (R$ 1,00) 

FERREIRO PREFEITURA/PE-11361870/0001-02 250.000,00 

Proposta Saneadora 
O beneficiário tomará as medidas cabíveis para ajustar a Proposta de Trabalho quando o 
sistema for aberto. 

OBSERVAÇÃO: Não se aplica a vedação de cancelamento, por ato práprfo no imblto de e.ada Poder, do Ministério Público da UnlJa e da Defensoria Püblica da Unlio, de valon=s lnclufdos ou acrescidos em decontncla da aprovação das emendas mencionadas no caput, nem (imites percentuais fixados neste artigo, quando cumulativamente: 
1-houver &01\dtaçio do pal'iamentar autor da emenda ou lndli;açlo do Poder Leglslatfvoj 
IJ .. suplementar programação que, constlnte desta Lei, tenha sido lnclufda ou tenha sofrido acréscimo em decontnçla de e~nda Individual apresentada pelo autor referido no Inciso 1 deste parágrafoj 111- houver Impedimento técnico ou legal à eicecução da programação orçamentária que se p~tenda cancelar, ou, na ausl:ncla de Impedimento, promover-se o remanejamento entre arupos de natureza da despesa, no amblto da emesma emenda; e 
IV· for pniservado o montante de recunos orçam•ntârios destinados a açães e servlços pUbUco1. de saUde 

ASSINATURA 
r 

~ 
~ 





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 

32990002 54101 MENDONÇA FILHO PE DEMOCRATAS 

Beneficiários 
Nome 

Valor (R$ 1,00) 

Cupira Prefeitura/PE - CNPJ 10191799000102 400.000,00 

Proposta Saneadora 
O beneficiário tomará as medidas cabíveis para ajustar a Proposta de Trabalho quando o 
sistema for aberto. 

OBSERVAÇÃO: Nio se aplica a vedaç.ãa de cancelamento, por ato prdprio no tmbtto de cada Poder, do Mlnl1tério Público da Uni.lo e da Defensoria Pública d• Unlão1 de valores incluldos ou acrescidos em decoMnclll da aprovaçlo das emendH mencionadas no caput1 nem os Umitea percentuais fixados. neste artigo, quando cumulatfvamente: 
1 -houver sollcftaçio do partamenblr autor da emenda ou Indica~ do Poder Legislativo; 
li• suplementar prognim.mr;lo que, constante desta Lei, tenha s~o lnclulda ou tenha sofrido acr61ctmo em decorrtncla de emenda lndlvidu.I aprea.ntada pelo autor referido no Inciso 1 deste panigrafoj 111 ·houver lmpedhnento técnico ou legal à execuçlo da programa~o orçamentária que aa pretenda caincelar, ou, na audncla de Impedimento, promover-se o remanejamento entre gn.apoa de natureza da despesa, no Ambllo da emesma emenda; e 
IV• for preservado o montant. de recursos orçamentários destinados a aç6es e serviços pübllcos de s.aúde 

f 
ASSINATURA 

I .. 

JPAGiNAl 
L__Q§_j 



Recebido po.___....,, ---é,.,.,._-----
e m, JJ_J ~Ji)Jk às J6JMJ5 ~ -----


