
Ofício 08312016 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado ARTHUR LIRA 

Brasília, 24 de maio de 2016. 

Assunto: Mensagem nº 71 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, 

\ 



Recebido po1~~~----

em,.l.LJ Já_JcJJl l-6, às fl g45 



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 

90480008 1 36000 OSMARTERRA RS PMDB 

Beneficiários 
Nome 

Valor (R$ 1,00) 

Hospital Beneficente São Carlos - CNPJ.: 89.847.370/0001-72 R$ 200.000,00 

Hospital de Caridade São Roque - CNPJ.: 89.891.337/0001-40 R$ 250.000,00 

Proposta Saneadora 
• Solicitamos que mantenha o valor de R$ 200.000,00 em favor do beneficiário - Hospital Beneficente Sãc 

Carlos - CNPJ.: 89.847.370/0001-72, tendo em vista que o mesmo está apto para atender aos ajuste~ 
solicitados pelo ministério. 

• Solicitamos que mantenha o valor de R$ 250.000,00 em favor do beneficiário - Hospital de Caridade São 
Roque - CNP J.: 89 .891.337 /0001-40, tendo em vista que o mesmo está apto para atender os ajustes 
solicitados pelo ministério. 

Deste modo requeremos a abertura do sistema do Fundo Nacional de Saúde, para que os beneficiários 
apontados a cima, possam fazer as adequações solicitadas. 

OBSERVAÇÃO: Nlo .. opllco a ndlçlo do concolomenlo, por ltD pr6prto no lmblla do Cldo Podar, do Mlnla16rto PQbllco do Unllo o da Dlflnoorto POblco do Unllo, do volono lnclufd09 ou acracldoa •m decontncla da aprovaçlo da 1m1nd• mencionada no caput, nem oe limita percentual8 ftUdo1 nntll artigo, quando cumulattvwnenta: 
I • houvor oollcltl;lo do portomonllr oulDr do ......,do ou lndlcoçlo do Poder LAgllllllvo; 
1 ·1upfomonllrP"'1mnoçio que,--Lol, tonhl oleio lncluldlou tonhllOfrldo oortoclmoomdocontnclldo..,..,do Jndlvlcluolop...-po1oou1Dr...t.rtdo no lncllo ldlllo porigrllo; 
li· howW lmpodlmento Mcnlco ou logol • uocuçlo do pn>gllllllÇlo _.,..nlirto qu1 .. p....,,dl concolor, ou, no ......,cio de lmpodlmenlo, promonr ... o l'llTllM)lmenlo ontn grupo• de noturoa do --no lmbrto dll ameama 1mendll; • 
IV· for p,...rvmdo o montante da rwcuraoa orçamentirfoe dutlnlldoa a eço. 1 MrvlÇOI: pQbllcoe d• NQda 

DATA ASSINATURA 

-'-'-
lPAGiNAl 
LJLJ 





FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS 
INDIVIDUAIS PARA PARLAMENTARES AUTORES 

(fora do exercício do mandato) 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL - LOA 2016 

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

90480005 1 36000 OSMARTERRA RS PMDB 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Esperança do Sul R$ 100.000,00 

CNPJ.: 11.948.927/0001-74 

Proposta Saneadora 
Solicitamos a exclusão do beneficiário - FMS/Humaitá, CNPJ.: 11.842.908/0001-69 e a inclusão do beneficiário -

Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Esperança do Sul, CNPJ.: 11.948.927/0001-74, com o 

mesmo valor indicado, R$ 100.000,00. 

Deste modo requeremos a abertura do sistema do Fundo Nacional de Saúde, para que o beneficiário apontado ~ 
cima, possa fazer o cadastro da proposta. 

OBSERVAÇÃO: Nlo ae •pi... • ~ do --nto, por oto pr6pr1o no lml>HD do codo Podot, do llln11Mr1o l'abllco do Unllo • do DefonooM PObDco do Unllo, do Vl-
lncluldoe ou ocroocldoo om cleconlnclo do oprovoçlo doa -- "*1ctonodu no ooput. Mm oo Dmlln pon:enlulllo llU- - ontlgo, quondo 
cumul-nta: 
I ·houver oollcltoçlo cio pmtomontor outor do omondo ou lndlcoçlo do Poder Laglolotlvo; 
D· ouplemontar-romoçAo quo, c:onalonla - Lal, lanho oldo lncluldo ou lanho oolrldo ..-1mo om docorrtnc:lo do omondo lndlvlduol •p-ontaclll polo outDr rof9r1do no lnctoo 1-la por6gmo; 
DI • houver lm,.dlmento t6cnlco ou legal li eucuçlo da prograrmçlo orçamendrla que .. pl9tandm e11ncelmr, ou, na audnclli • Impedimento, promonr ... o rwman•JUMnto •nini grupo• de natureza da dupua, no 
lmblto d8 amuma am11ndlli • 
IV ·for p-orwdo o montanla do,....,.... _..,.nlir1oe -Unodoe • oç6n o Hrvlçoa ptlbllcoo do Nllclll 

DATA ASSINATURA 

_J_J_ 





FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS 
INDIVIDUAIS PARA PARLAMENTARES AUTORES 

(fora do exercício do mandato) 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL- LOA 2016 

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

90480005 1 36000 OSMARTERRA RS PMDB 

Beneficiários 
Nome 

Valor (R$ 1,00) 

Fundo Municipal de Saúde de Jaguari - CNPJ.: 12.200.972/0001-09 R$ 120.000,00 

Proposta Saneadora 
Solicitamos que mantenha o valor de R$ 120.000,00 em favor do beneficiário - Fundo Municipal de Saúde de 
Jaguari, CNPJ.: 12.200.972/0001-09, tendo em vista que o mesmo está apto para atender os ajustes solicitados 
pelo ministério. 

Deste modo requeremos a abertura do sistema do Fundo Nacional de Saúde, para que o beneficiário apontado ~ 
cima, possa fazer a adequação da proposta cadastrada. 

OBIERVAÇÃO: Nlo H 1pllca a -;lo do cancallmonlD, por 11D pr6jlrlo no lmbltD do c1C111 - · do M- PObllcodl Unllo o do Dofonoorta POblca dl Unllo, do valono lncluldoo ou llCl'llCldoo om doc:ontnclo dl ..,,....ç1o dn omondao monoloftldlo no caput, nem oo llmlln pon:ontuola ftudoo - ortfgo, quondo cumulatlvamonta: 
I • hoUYlr ooUcllaçlo do palt1montar 1ulor dl omondl ou lndlC1çio do Podor Loglolllllvo; 
P • 1upl1montor progr1111oçlo que, c:onotan• data LAI, t.nho •Ido lncluldo ou lanho oofrtdo oc"8clmo em cloc:orrtncll do•- lndlvkl111l 111....,,_ pelo eulor 1'8!9rldo no lncloo 1 doa• por'ama; m ·-lmpedlmenta ttcnlca ou legol A-çlo dl-rwnoçlo ~que .. .,-1111 cancollr,ou, no....anclado Impedimento,--·-• ....,.,,.]MlentoentJag~do llllMroza da doa- no lmbtto d8 emum• emenda; 1 
IV ·for praorvodo o monton• do rocurooa orçomentirloo duUnldoo o açOa o MN!çoa pQbllcao do .. ado 

DATA ASSINATURA 

_/_/_ 



Entregue na CMO por,...4~~'4-.~~~ 

ponto nt:?:___,~;;......_,--...,r·~~_, 
Recebido por_.;;;,._..""------

em,...Q./_j 05 1 MJ,6 às /<(d._(/,Z, 



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 

90480005 1 36000 

Nome 

Nome do Parlamentar licenciado 

OSMARTERRA 

Beneficiários 

Fundo Municipal de Saúde de Barra do Guarita - CNPJ.: 12.438.307/0001-58 

Proposta Saneadora 

UF PARTIDO 

RS PMDB 

Valor (R$ 1,00) 

R$ 100.000,00 

Solicitamos que exclua o beneficiário - Fundo Municipal de Saúde de Taquaruçu do Sul, CNPJ: 11.194.710/0001 
16, no valor de R$ 100.000,00 e que seja incluído o beneficiário - Fundo Municipal de Saúde de Barra do Guarita 
- CNPJ.: 12.438.307/0001-58, com o mesmo valor. 

Deste modo requeremos a abertura do sistema do Fundo Nacional de Saúde, para que o beneficiário apontado a 
cima, possa fazer o cadastramento da proposta. 

OBSERVAÇÃO: Nlo M optlco 1 Wdlçlo do cancolamonto, por llD pr6prto no lmbltD do cado Podor, do Mlnlll'rto PQbllco cio Unllo 1 do Defonoorta PQblco cio Unllo, cio va-
lncluld09 ou ICNICldoo om dec:ontncto cio oprovoçlo doo omondu -....... no caput, nom ao a..- pon:ontuolo - - lltlgo, qu...do 
cumulallnmom.: 
I • houftr ooUcllaçlo do pulomontllr outor cio -ndo ou lndlcqlo do Podor Loglolollvo; 
D· oupilmlnllr ~ quo, cano- -1..ol, i.nhl oldo lnclutdll ou i.nho oolrtdo octMc:lmo om cllcontnclo d9 1mondo lndlvld111l op,..1.- polo outar rofa~do no lncllo 1-• po~; 
DI - houvw Impedimento t6cnlco ou legll • euc:uçlo da prograln8Çlo Of181Mntirl• que H prwtenda cance .. r, ou, na 1ualncta de lmpec:Hmento, prvmover ... o nmanejUMnto entre gn1poa cl8 naturua da dupua. no 
lmblto dai emnrn. 1mendll; • 
IV· for prM1rndo o montanta d1 r.curaoa orçamentirtOli datlnac:loe 1 aç6es 1 Mrvlçoa põbllcoa de MCide 

DATA 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 

90480005 1 36000 OSMARTERRA RS PMDB 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

Fundo Municipal de Saúde de Crissiumal - CNPJ.: 12.007.174/0001-65 R$ 150.000,00 

Fundo Municipal de Horizontina - CNPJ.: 11.735.127/0001-75 R$ 200.000,00 

Fundo Municipal de Restinga Sêca - CNPJ.: 12.250.708/0001-80 R$ 194.140,00 

Proposta Saneadora 
• Solicitamos que mantenha o valor de R$ 150.000,00 em favor do beneficiário - Fundo Municipal de SaúdE 

de Crissiumal - CNPJ.: 12.007.174/0001-65, tendo em vista que o mesmo está apto para atender ao! 
ajustes solicitados pelo ministério. 

• Solicitamos que mantenha o valor de R$ 200.000,00 em favor do beneficiário - Fundo Municipal dE 
Horizontina - CNPJ.: 11.735.127/0001-75, tendo em vista que o mesmo está apto para atender os ajuste! 
solicitados pelo ministério. 

• Solicitamos que mantenha o valor de R$ 194.140,00 em favor do beneficiário - Fundo Municipal de 
Restinga Sêca - CNP J.: 12.250. 708/0001-80, tendo em vista que o mesmo está apto para atender os 
ajustes solicitados pelo ministério. 

Deste modo requeremos a abertura do sistema do Fundo Nacional de Saúde, para que os beneficiários apontados 
a cima, possam fazer a adequação das propostas cadastradas. 

OBaERVAÇÃO: Nlo M apllcll a ndaçlo de cancolamontD, por a1D pt6prto no lmbllD do cada Podar, do Mlnlalllrto Nbllco da Unllo a da lleflnoorta PQblca da Unllo, de Vl-
lnclufd"" ou acn1111Cldoa om -nela da aprovoçlo cla amandaa mencionada no caput, nom "" RrnltM .,.- - - artigo, quando 
cumufallVlmanto: 
1--ooDo:n.çlo do parlamantoJ autor da om111da ou lndlcaçlo do P-1..oglalallva; 
D· ouplamantor prognunaçlo qua, - -1.M, lonha oldo lnolulda ou lanha oolrldo acrMclmo om -nela •-da lndlYlduol ap,..nlada paio oulor l'lfwrldo no lncloo 1-par6grafa; 
li .. houvw lmpedlrMnto t6c:nlco ou 1119.S 6 encu;lo da programaçto OJ'981Mndrtm qu• .. preternl• cancelar, ou, n1 eudncla de lmpedhMnto, prvmonr4a o remanejamento •n1n grupoa de naturaa d1 dupua. no 
lmblto dli emum1 .menda; • 
IV ·for p,..orvado o montanll de ncurooo orçamonlll~oo duUnad"" a açhs o urvlçoo p(dlllcoa do oolldo 

~ : . . 

DATA 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 

90480007 1 36000 

Nome 

Nome do Parlamentar licenciado 

OSMARTERRA 

Beneficiários 

Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde - FEPPS 

CNPJ.: 00.689.359/0001-18 

Proposta Saneadora 

UF PARTIDO 

RS PMDB 

Valor (R$ 1,00) 

R$ 250.000,00 

Solicitamos que mantenha o valor de R$ 250.000,00 em favor do beneficiário - Fundação Estadual de Produção 
e Pesquisa em Saúde - FEPPS, CNPJ.: 00.689.359/0001-18, tendo em vista que a mesmo está apta à atender aos 
ajustes solicitados pelo ministério. 

Deste modo requeremos a abertura do sistema do Fundo Nacional de Saúde, para que o beneficiário apontado é 

cima, possa fazer a adequação da proposta cadastrada. 

OBIERVAÇÃO: Nlo M aplica o ndoçlo do concolmnonto, por llD pi6prlo no lmbltD do codo Poder, do Mlnlltiirlo PQbllco do Unllo o da DelwnooM Põblco do Unllo, do 1111-
lncluldoo ou -Idos om doc:onlnclo do aptaYllÇlo doo omondoa rnonclonocloo no caput, nom oa lmltM po-.io -. - mtlgo, quondo 
cumul-: 
I • howw oolott.tao do poJlomontu"""" do omondo ou lndloaçlo do Podor L..glolotlvo; 
1 -oup-r pn>gramoçlo quo, - - Lol, lllnhll aklo lnohlldo ou lllnhll oolrtdo -.mo om doc:onlnclo do omondo lndlvtduol op-- polo outor roforldo no lncloo l dlo• po~; 
li • houwr lmpodlmonto 16cnlco ou logol l uocuçlo do progmnoçlo orçomontirio quo 11 p.-.do ca,_lllr, ou, no ouslnclo do lmpodlmonto, promonr- o rwnanojamonto ontro grupoo do noturoa do doo- no 
lmblto da •mama erMndlii • 
IV -for proaorndo o montonto do ,.......,º -""ntirloo dutlnadoo o oç6M o oorvlçoo põbllcoo do oaõdo 

DATA ASSINATURA 

-'-'-



em . .lLJ~~às {(.A//J-



FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS 
INDIVIDUAIS PARA PARLAMENTARES AUTORES 

(fora do exercício do mandato) 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL - LOA 2016 

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

90480005 1 36000 OSMARTERRA RS PMDB 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

Fundo Municipal de Saúde de Vista Alegre - CNPJ.: 11.239.280/0001-01 R$ 158.000,00 

Fundo Municipal de Saúde de Vista Gaúcha - CNPJ.: 13.718967/0001-55 R$ 150.000,00 

Fundo Municipal de Saúde de Vicente Outra - CNPJ.: 11.696.080/0001-88 R$ 100.000,00 

Proposta Saneadora 
Solicitamos que exclua o beneficiário - Fundo Municipal de Saúde de Palmitinho, CNPJ: 11.642.039/0001-29, nc 

valor de R$ 408.000,00 e que sejam incluídos os seguintes beneficiários e seus respectivos valores: 

• Fundo Municipal de Saúde de Vista Alegre - CNPJ.: 11.239.280/0001-01- R$ 158.000,00; 

• Fundo Municipal de Saúde de Vista Gaúcha - CNPJ.: 13.718967/0001-55 - R$150.000,00; e 

• Fundo Municipal de Saúde de Vicente Outra - CNPJ.: 11.696.080/0001-88 - R$ 100.000,00. 

Deste modo requeremos a abertura do sistema do Fundo Nacional de Saúde, para que os beneficiáric s 

apontados a cima, possam fazer o cadastro das propostas. 

OBSERVAÇÃO: Nlo H opia 1 ndaçlo d• concolomento, por lllD pnlp~o no lmbl!D de codo Podllr, do Mlnllll'~o PQbllco da Unllo o do Dmnaorla PQbDco da Unllo, de voloroo 
lncluldoa ou acNScJdos em deconlncl• d9 aprovaçlo clu 1mendu mencionada no caput, n1m a Umltu pmrcentuala fludoa neate artigo, quando 
cumul.tlvam1nta: 
1- houvor ooDoltaçllo do parlamontar outor da omonda ou lndlcoçlo do Podllr Loglolotlvo; 
D - ouplomontar progromoçllo quo, oonotanta doola Lol, •nho oldo lnclulda ou •nho oolrtdo ocrMolmo om docontnolo do omonda Individual op,..ntada polo outor rm~do no lnoloo 1-portgmo; 
DI • hOUV11r lmp«flrnento ttcnlco ou legal l uecuflO dm programaçlo orçamenttrla que M pNtendli cancelllr, ou, na aualncla de Impedimento, prolll0Yllr49 o rwrnanejamento 1nlr9 grupo• de naturwu d1 dupua. no 
lmbtto da 1murn11 1menct.: 1 
IV· for prooorvodo o montanta de rocurooo OlilfllOnlil~oo duUnodoo o o~ o ooNtçoo pQbllcoo da oaQde 

DATA ASSINATURA 

_/_/_ 

\. 
' J,'' ',,.,, 

I" 

íPAGiNAl 
l__QLJ 



Recebido por,.-.-~'-------
em . .JiJ ~?JI': à,j'(JJ:/J---



FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS 
INDIVIDUAIS PARA PARLAMENTARES AUTORES 

(fora do exercício do mandato) 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL- LOA 2016 

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

90480008 1 36000 OSMARTERRA RS PMDB 

Beneficiários 
Nome 

Valor (R$ 1,00) 

Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim - CNPJ.: 89.421.259/0001-10 R$ 200.000,00 

Associação Beneficente Dom Basco - CNPJ.: 05.043.009/0001-01 R$ 500.000,00 

Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima - CNPJ.: 89.963.334/0001-74 R$ 250.000,00 

Proposta Saneadora 
• Solicitamos que mantenha o valor de R$ 200.000,00 em favor do beneficiário - Fundação Hospitalar Santa 

Terezinha de Erechim - CNPJ.: 89.421.259/0001-10, tendo em vista que o mesmo está apto para atender 
aos ajustes solicitados pelo ministério. 

• Solicitamos que mantenha o valor de R$ 500.000,00 em favor do beneficiário - Associação Beneficente 
Dom Basco - CNPJ.: 05.043.009/0001-01, tendo em vista que o mesmo está apto para atender os ajustes 
solicitados pelo ministério. 

• Solicitamos que mantenha o valor de R$ 250.000,00 em favor do beneficiário - Hospital Beneficente Nossa 
Senhora de Fátima - CNPJ.: 89.963.334/0001-74, tendo em vista que o mesmo está apto para atender os 
ajustes solicitados pelo ministério. 

Deste modo requeremos a abertura do sistema do Fundo Nacional de Saúde, para que os beneficiários 
apontados a cima, possam fazer as adequações solicitadas. 

. . 

OBSERVAÇÃO: Nlo .. aplica 1 ndaçlo da cancalamonlD, por ato pr6p~o no lmbllD da cada Podar, do Mlnlatl~o PQbllco da Unllo a da Defanaorll! PObRca da Unllo, da valam lncluldoe ou KrMCldoa 1m decol'Ttncl• da aprovaçlo da em.nd• mencionada no caput. Mm OI Umltu permntual8 fbuutaa nMt8 artigo, qu•ndo 
cumuldVam•nte: 
I • houYwr aoHcllaçlo do parlamontar autor da •monda ou lndlco;lo do P-Laglolallvo; 
D·auplamantar progtamaÇlo qua, --Lal, tmnhaaldolnclulda outanhaaolrldo......-am dacontncla daamanda lndlvlduol ap19Hntadapaloautar-do no lnclool-pangralo; m. houwr lmpadlmanlo llknlco ou lapl l aucuçlo da prog1"IMÇlo orçamontmta qua H pm.nda cancalar, ou, .. auolncla da lmpadlmanto, promo .. ,_ o .....,,.Jomanto antre g111poa da natu,_ da dMpau, no 
lrnblto da emum• 1meru:lli: 1 
IV· lar pr• .. rvado o morànta do ,.curaoo orçamanli~oo dutlnadoo a aça.. a Hrvlçoa pQbll- da oaQda 

DATA ASSINATURA 

-'-'-



ponto n ~l.,,LL.~~~":
:..J 

Recebido por_~;._..
----...1---



em,lLJ j!}_j .21JU às.--...__;___ 


