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Ofício Nº 16 /2016 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado ARTHUR LIRA 

Brasília, 1° de junho 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. 

O presente ofício é feito em substituição ao nosso Ofício de nº 13, datado de 
25/05/2016. 

Ao ensejo, renovo a V.Exa. protestos de elevada estima e distinta 
consideração. 
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CONGRESSO NACIONAL 
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL - LOA 2016 
Conforme relatório" 1 mp~imentosdeorden té::nica por não identificação de beneficiários" ra=ebido da OOF e publicado 
pela CM O 

Número da Emenda GND Mod. Aplicação Fonte Valor LOA 

12990002 4 40 100 
R$ 450.000,00 

Beneficiários 
Nome Valor R$ 1,00 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE JABOATÃO Dm 

GUARARAPES/PE R$ 450.000,00 

CNPJ 10.377.679/0001-96 

Proposta Saneadora 

Contemplar Casa de Acolhida para crianças e adolescentes, gestão municipal, e dois CREAS. 

Observação: O total das indicações dos benefici ri s d s emendas acima deverá ser menor ou igual ao saldo 
constante do relatório "Impedimentos de Ordem nica or Não Indicação de Beneficiário- 2016", cujo saldo 
corresponde à diferença em relação ao valores lo ado nas indicações realizadas no SIOP/SOF. 

DATA 

PARTIDO l 
PPS _ 



Ofício Nº 13 /2016 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado ARTHUR LIRA 

Brasília,25 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. 
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CONGRESSO NACIONAL 
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL - LOA 2016 
Conforme relatório" 1 mpooimaitosde ordan té::nica por não idaitificação de baietidários" re::ebido da SOF e publicado 
pela CM O 

Número da Emenda GND Mod. Aplicação Fonte Valor LOA 

41 
12990002 4 100 

R$ 450.000,00 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTJ;NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARA 

PES/PE, CNPJ Nº 15.356.855/0001-27 R$ 450.000,00 

Proposta Saneadora 

Contemplar Casa de Acolhida para crianças e adolescentes, gestão municipal, e dois CREAS 

Observação : O total das indicações dos beneficiários das emendas acima deverá ser menor ou igual ao saldo 
constante do relatório "Impedimentos de Ordem Técnica Por Não Indicação de Beneficiário- 2016", cujo saldo 
corresponde à diferença em relação ao valores alocados nas indicações realizadas no SIOP/SOF. 

DATA 

'25.i oeho.16 

PARTIDO l 
PPS _ 

IPAGiNAl 
l___QLJ 



Ofício Nº 17 /2016 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado ARTHUR LIRA 

Brasília, 1° de junho 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. 
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CONGRESSO NACIONAL 
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL - LOA 2016 
Conforme relatório" 1 mpa::limaitos de ordem tá::nica por não idaitificação de baiéiciários" r~ido da SOF e publicado 
pela CM O 

Número da Emenda GND Mod. Aplicação Fonte ValorLOA 

12990011 3 50 100 R$ 400.000,00 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

INSTITUTO PRO CIDADANIA, RECIFE,PE 

CNPJ Nº 00.460.831/00001-46 370.000,00 

Proposta Saneadora 

CORREÇÃO DO CNPJ DA ENTIDADE/INDICAÇÃO DA SEDE DA ENTIDADE EM RECIFE/PE 

Observação: O total das indicações dos be fi iá jos das emendas acima deverá ser menor ou igual ao saldo 
constante do relatório "Impedimentos de Or e Tétnica Por Não Indicação de Beneficiário- 2016", cujo saldo 
corresponde à diferença em relação ao valo es loc~os nas indicações realizadas no SIOP/SOF. 

[ ,~:º l .i.."".. L~I ;;:'ºº l 
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Ofício 15 /2016 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado ARTHUR LIRA 

Brasília, 31 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. 

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

Raul Jungmann 
PPS/PE 



CONGRESSO NACIONAL 
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL - LOA 2016 
Conforme relatório" 1 mpooimentosde ordEn'l tÉalica por não identificação de beneficiários" re::ebido da OOF e publicado 
pela CM O 

Número da Emenda GND Mod. Aplicação Fonte Valor LOA 

12990015 3 30 100 R$ 400.000,00 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

SECRETARIA ESTADUAL DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCC 101.000,00 

SECRETARIA ESTADUAL DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCC 255.000,00 

Proposta Saneadora 
Considerar o Programa 2081, ação programática 2320: manutenção do sistema integrado de ed. e valor. profissional 

Unidade orçamentária 30.911 - Fundo Nacional de Segurança Pública 

"( ... ]apoio a mdernização da unidadesde ensino e de atenção biopsicossocial das instituições de segurança pública 

desenvolvimento de ações de ensino e valorização profissional e saúde para profissionais da Segurança Pública[ ... ]' 

Proposta original 016652/2016- R$103.276,19 

Proposta original 016602/2016 - R$ 260.376,45 

Observação: O total das indicações dos benefici rio das emendas acima deverá ser menor ou igual ao saldo 
constante do relatório "Impedimentos de Orde cm a Por Não Indicação de Beneficiário-2016", cujo saldo 
corresponde à diferença em relação ao valor s a o ad s nas indicações realizadas no SIOP/SOF. 
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Ofício /2016 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado ARTHUR LIRA 
Presidente da CMO 
Câmara do Deputados 

Brasília, ~) de maio de 2016. 

Assunto: Mensagem nº 7, de 2015 - CN e nº 261, de 2016, na origem - Impedimentos 
Técnicos 

Excelentíssimo Senhor, 

Reporto-me à Mensagem nº 7, de 2016 - CN e nº 261, de 2016, na origem, que 
"Encaminha, em cumprimento ao art. 65, 1, da Lei nº 13.242, de 30 de dezembro de 2015, a 
relação de impedimentos de ordem técnica à execução das emendas orçamentárias 
individuais, referente ao Exercício de 2016". 

No que tange às programações orçamentárias derivadas de emendas individuais de 
minha autoria apresentadas em 2015 e constantes da lei orçamentária para 2016, cujas 
justificativas de impedimentos técnicos foram apresentadas pelo Poder Executivo por meio 
da referida mensagem, apresento em anexo as medidas saneadoras para superá-los por 
meio de atos próprios do Poder Executivo e dos beneficiários das emendas. 

Registro que o encaminhamento do presente ofício decorre do não exercício 
parlamentar no ano corrente e da impossibilidade de acesso ao Sistema de Indicação 
Legislativa - SILOR da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
Financeira-CMO. 

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

33320001 1 36000 

Nome do Parlamentar licenciado 

1 RICARDO BARROS 

PARTIDO UF 

PP PR 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

FMS/COLOMBO 50.000,00 
FUNDO SAUDE MANDAGUACU 50.000,00 

Proposta Saneadora 

MANTER BENEFICIARIOS 

OBSERVAÇÃO: Nlo H 1pllca 1 v1d1çlo do cancolunonto, por 1to pr6prlo no lmblto do c1d1 Podor, do Mlnlst6rlo Pllbllco do Unllo • d1 Dofon1orl1 PllbMcs do Unllo, do valores 
lncluldoa ou acrw1cldoa •m decorrlncl1 da aprovaçlo du emtndu m1nclon.dn na c1put. nem 011 llmJt11 p1rc1nt1.11f1 flHdot nHtt artigo, qu1ndo 
cumulatlvam1nte: 
I • houver aollcltaçlo do partam1nlllr 1utor da 1m1nda ou lndle11çlo do Poder L1gl1t1Uvo: 
n • aupl1m1nt11r programaçlo qu1, con1tant1 dHt. Lei, tinha 1ldo lnclufd1 ou tenh1 aofrtdo acrtacimo 1m d1corrlncla d1 1 Individual 1pre11ntada pilo autor r1f1rtdo no lnP:lao 1 dHl• pU",grafoj 
Ili· houver lmp1dlm1nto t6cnlco ou l1g1l à ex1cuçlo da progr11m1çlo orç1m1nt.6rl1 que H pret1nd1 e1nc1llr, ou1 n1 ncl1 d1 I 1dlmento, promonr41 o rem1n1j1m1nto entr1 grupos d1 natureza da d11p11a, no 
lmblto d1 1m11m1 1m1nd1; • 
IV• for preHrvado o montante d1 r1curao1 orç1m1ntArlos dHtln1do1 11ç6111 serviços pllbllco1 d1 111ld1 

DATA 

31 1J$1.!JE 
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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 

33320005 1 36000 

Nome do Parlamentar licenciado 

1 RICARDO BARROS 

UF PARTIDO 

PR PP 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

CAMPINA GRANDE DO SUL 62.278,00 
FMS/BOM SUCESSO 234.220,00 

FMS/BOM SUCESSO 15.780,00 

Proposta Saneadora 

MANTER BENEFICIARIOS 

OBSERVAÇÃO: Nlo •• aplica a vedaçlo do cancelamento, por ato próprio no lmblto do cada Podar, do Mlnlstirto Pllbllco da Unllo e da Dofensorta PllbUca da Unllo, de valores 
lncluldo1 ou 1cre1cldo1 1m d1corrlncl1 da aprovaçlo dH 1m1ndu menclonadH no c1put, n1m 01 llmlt11 p1rc1ntual1 flxado1 nHtl artigo, qu1ndo 
cumul1Uv1m1nt1: 
I ·houver 10Ucltriçlo do parl1m1ntar autor da 1m1nd1 ou lndle11çlo do Poder L1gl1l1Uvo; 
li· 1upl1m1ntar programação que, con1tant1 dHta Lei, t.nh1 tido lnclulda ou linha tofrldo 1cr61clmo 1m d1corrlncl1d11m1nd1 lndlvldual apreuntad1 pelo 1utor ref1rldo no lnclao l dHt• pariigrafo; 
111 ·houver lmp1dlm1nto t•cnlco ou l•g•l à execuç:lo da progn1m1ç:lo orç:amenürta que H prwtend• cancelar, ou, n111ualncl1 de lmp1dlm1nto, promover•• o r1manej11m1nto entre grupo1 de natureza da d11pe111, no 
lmblto da em11ma emenda; • 
JV ·for pre11rvado o montante d1 recurao1 orçam1nürto1 d11tln•do1 • 1ç:&e1 e 1ervlç:o1 públicos de H6d1 

DATA ASSINATURA 

~ 
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 Nome do Parlamentar licenciado UF PARTIDO 

33320005 RICARDO BARROS PR PP 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA 239.480,00 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAMBE 299.995,00 

Proposta Saneadora 

MANTER BENEFICIARIOS 

OBSERVAÇÃO: Nlo 11 1pllca a vodaçlo do concolomonto, por ato pr6pno no lmblto do codo Poder, do Mlnlot6rlo PObllca do Unlla o do Dofonoona PQbQc1 da Unlla, do v1Jaro1 
lncluldoa ou 1cre1cldo1 1m d1contncl1 da aproHçlo dH 1m1ndH m1nclon1da1 no caput. nem 01 llmltH p1rcentu1l1 flx1doa nHtl artigo, qu1ndo 
cumul1Uvam1nt1: 
1 • houver 10Ucltaçlo do part1mtntllr autor da 1m1nd1 ou lndlcai;:lo do Poder L1gl1l1Uvo; 
li • 1upl1m1ntar programaçla que, con1lllnt1 dHta L1l1 t1nh1 sido lnclulda ou tlnh1 sofrido 1crt1clmo am decorrlncla d1 1m1nda Individual apre11nt11da pilo autor reftrtdo no Inciso 1 d11t1 parigrafo; 
Ili. houver lmp1dlm1nta t6cnlco ou l1gal à ex1cuçlo d• progr1m1çlo orç1m1ntirl1que11 pret1nd1 e1nc1i.r, ou, na 1ualncl1 de lmp1dlm11nto, promoY1r .. 1 o r1m1nej1m1nto entre grupos d1 n1tur1u da dt1ptH, no 
lmblto da •mHma 1m1nd•i 1 
IV· for pre11rvado o montante d• r1curao1 orçamentirloa dHUn1do1 a aç6H •serviços p6bllcoa d• H6d• 

DATA ASSINATURA 
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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 

33320008 1 36000 

Nome do Parlamentar licenciado 

1 RICARDO BARROS 

UF PARTIDO 

PR PP 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CARNEIRO 100.000,00 

Proposta Saneadora 

MANTER BENEFICIARIO 

OBSERVAÇÃO: Nlo 11 1pllc1 a vad1çlo d1 cancolomonto, por ato próprio no lmblto do codo Poder, do Mlnlat6rio PQbllco do Unllo o do D1f1n1oria PQbUco da Unllo, do valore• 
lnclufdo1 ou acrHcldoa am decorrlncl1 da 1provaçlo dH 1m1ndu m1nclon1d11 no c1put. nam 01 llmlt11 p1rc1ntu1l1 n11do1 nHll artigo, quando 
cumul1Uv1m1nta: 
l ·houver aoUcltaçlo da partamantar 1utor da 1m1nd1 ou lndl~çlo do Podar LaglalaUvo: 
li· 1upl1m1ntar programaçla qua, con1tant1 dHta Lal, lanha 1ldo lnclulda ou tanha 1ofrldo 1crt1clmo am dacorrlncla da 1m1nda Individual aprHantada paio autor r.ferfdo no Inciso 1 dHl• par6grafa; 
Ili· houver lmpadlmanta t•cnlca ou legal à execuç:lo da programaç:lo orç:ament6rla que H pretenda cancelar, ou, nl au .. ncla de Impedimento, promover4• o remaneJamento entre grupo1 de natureza da dHplH, no 
lmblto d1 emHma emendai • 
IV• for pre1trv1do o montante de recu,.01 orçamenürto1dHUn1do1a1ç:6H • 1ervlç:o1 pllbllco1 de Hlld• 

DATA ASSINATURA 

R1~1J.i, 
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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 

33320010 1 36000 

Nome do Parlamentar licenciado 

1 RICARDO BARROS 

UF PARTIDO 

PR PP 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA 500.000,00 

Proposta Saneadora 

MANTER BENEFICIARIO 

OBSERVAÇÃO: Nlo 11 1pllco a v1d1çlo do cancolomonto, por oto próprio no lmblto do codo Podor, do Mlnlstirlo Polbllco da Unllo o do Dalon1orll PQbllco do Unllo, do v1loros 
lncluldoa ou •crwacldoa em decorrlncla da aprovaçlo daa emendu m•nclonadH no caput. n•m 01 llmlt11 parcantual• flxmdoa nHt• artigo, quando 
cumulatlvam1nt1: 
I ·houver aollcltaçlo da pufamantar autor da emenda ou lndlcaçlo do Poder Laglaladvo; 
U • 1uplam1ntlr programaçlo qu1, conatanta d11ta Lei, tanh1 aldo lnclulda ou tenha aofrldo 1crt1clmo 1m d1corrtncla da am1nd1 lndlvldu1l aprH1ntada pelo autor referido no lncl10 1 dHt• panligrafo; 
Ili· houver lmp1dlm1nto 16cnlco ou lag1l il ancuçlo da program1çlo orç1menUirla que 11 pretendi cancellr, ou, n11ualncl1 de Impedimento, promover .. • o rem1nejamento entre grupo1 de natureza da d11p111, no 
lmbHo da •m11m1 1m1nd1; e 
IV• for pre11rv1do o monUnte de recurso• orç:amenürlos d11Unado1a1ç611 111rvlço1 pllbllcoa de aallde 

DATA ASSINATURA 

'2.1.1l_1~ 



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 

33320012 1 47000 

Nome do Parlamentar licenciado 

1 RICARDO BARROS 

UF PARTIDO 

PR PP 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E CIENCIA AMBIENTAL - ITCA 200.000,00 

Proposta Saneadora 

TROCAR BENEFICIARIO 

DE: INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO SOCIAL- CNPJ: 05.155.053/0001-03 

PARA: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E CIENCIA AMBIENTAL - ITCA 
CNPJ: 02. 721.466/0001-01 
RESPONS'VEL LEGAL: OSNI PEREIRA 
CPF: 299.5816729-68 

OBSERVAÇÃO: Nlo 111 11pllca a v1d1çlo d1 canc1l1m1nto1 por ato próprio no 6mblto de cada Poder, do Mlnlst'rlo Pübllco da Unllo e da Defensoria PllbUca da Unllo, de valores 
lncluldoa ou 1cre1cldo1 em decorrlncla da aprovaçlo dH 1m1ndu m1nclonadH no caput. nem 01 llmllH percentual• flHdoa nHt1 artigo, quando 
cumul1Uv1m1nt1: 
I ·houver 1ollcltaçlo do parlamentar autor da 1m1nd1 ou lndlcaçlo do Poder L1gl1l1Uvo; 
li· 1upl1m1ntar programac;lo qu1, con1tant1 dHta Lei, tenha 1ldo lncluld1 ou tenha 1ofrldo acrt1clmo 1m d1carrlncl1d11mend• lndlvldu•l •prn1ntada pilo •utor nftrldo no lncl10 1 d11t1 p•rfigrafo; 
Ili· houver lmp1dlm1nto t6cnlco ou legal à execuçlo da programação orç1m1nürl1que11 pret1nd1 cancelllr, ou, n11u1lncla de Impedimento, promovtr4e o nman1Jam1nto 1ntr1 grupo1 de natureza da d11p111, no 
Amblto da em11m1 emendai 1 
IV ·for prHervado o montante dt recur101 orçam1nt6rlo1 dHtlnadoa a at;6H 1 atrvlço1 p6btlco1 de 116de 

~"·-ª~ DATA 

JPAGiNAl 
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 

33320007 1 55000 

Nome do Parlamentar licenciado 

1 RICARDO BARROS 

UF PARTIDO 

PR PP 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

JURANDA PREFEITURA 250.000,00 

Proposta Saneadora 

TROCAR ORGAO E MANTER BENEFICIARIO 

DE: 55000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME 

PARA: 36000 - MINISTERIO DA SAUDE 
ACAO: ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE 

OBSERVAÇÃO: Nlo 11 1pllca 1 v1d1çlo d1 canc1l1m1nto, por 110 pr6prlo no lmblto d1 c1d1 Poder, do Mlnl1tirlo Público da Unlio 1 da D1f1n1orla PúbUc1 do Unlio, d1 v1loro1 
lnclufdos ou 1crw1cldo1 1m d1corrlncl1 da aprovaçlo d111m1ndaa m1nclon1dH no c1put. nem 01 llmlt11 p1rc1ntu1l1 flxmdo1 nHI• artigo, quando 
cumul1Uv1m1nt1: 
1·houver10Uclt.açlo do parlamentar 1utor da 1m1nd1 ou lndlcaçlo do Poder L1gl1l1tlvo; 
li· 1upl1m1ntllr program1çlo que, con1tant1 dHtll Lei, tenh11ldo lnclufda ou tenha 1ofrldo acrtaclmo 1m d1corrlncl1d11m1nda Individual apreHnhda pilo autor referido no Inciso 1 dHt• par6grafoj 
Ili· houver lmp1dlm1nto t6cnlco ou l•g•l à execuçlo d• prognim•çlo orçament6rla que H pretlnd• cancel1ir1 ou, na au .. ncla de Impedimento, promover•• o remanejamento •nlr• grupo1 d• natureza da dHpHe1 no 
lmblto d• •mHma •mandai • 
IV ·for preHrvado o montante de recur101 orçam1ntirlo1 dHUnados a aç&H 1 serviços pllbllco1 da Hlld• 

DATA ASSINATURA 

~1S11J; 



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 

33320007 1 55000 

Nome do Parlamentar licenciado 

1 RICARDO BARROS 

PARTIDO 

PP 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

MUNICIPIO DE MUNHOZ DE MELLO 100.000,00 

Proposta Saneadora 

TROCAR ORGAO E MANTER BENEFICIARIO 

DE: 55000- MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME 

PARA: 36000 - MINISTERIO DA SAUDE 
ACAO: ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE 

OBSERVAÇÃO: Nlo 11 aplica a vodaçlo do cancolamonto, por ato próprio no lmblto do cada Poder, do Mlnlstirlo PObllco da Unllo o da Dofan1orla PObUca da Unllo, do valores 
lnclufdo1 ou 1crHcldoa em decorrlncla da aprovaçlo dH •m•ndu menclonadH no caput. nem 01 llmlt11 p1rcmntu1l1 flx.do1 n11tl artigo, quando 
cumul1tlv1m•nt1: 
I ·houver 10Rcltaçlo do parlamentar autor da 1m1nd1 ou lndle11çlo do Poder L1gl1tatlvo; 
U. 1uplem1ntar progr1maçlo qu1, con1t.nta dHtli Lal, lanha 1ldo lnclulda ou llnh11ofrldo 1crt1clmo 1m d1corrlncl1d11mand1 lndlvl da paio 1utor referido no Inciso 1 dHta parigrafoj 
Ili· houver lmptdlmanta t6cnlco ou legal• .xacuçlo d• progl'llm•çlo orçam•ntlirl• qu• H prelllnd• cmnc•a.r, ou, na aualncla d• lm lm•nto, prom YU4• o reman1j1m•nto •ntre grupos d• naturau da dHpHa, no 
lmblto da 1mHma emendai 1 
IV· for prw11rv1do o montante d• recurso• orçam•ntlirloa dHUnadoa a 1;6•1 1 Hrvlçoa põbllco1 da 11õd1 

DATA ASSINATURA 

~/ Sí l? 



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 

33320007 1 55000 

Nome do Parlamentar licenciado 

1 RICARDO BARROS 

UF PARTIDO 

PR PP 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

PEABIRU PREFEITURA 250.000,00 

Proposta Saneadora 
MANTER BENEFICl'RIO 

ALTERAR GND DE 3 PARA4 

OBSERVAÇÃO: Nio H 1pllc1 1 vadaçio do canc1l1m1nto, por ato próprio no lmblto do cada Poder, do Mlnlsttrfo PQbllco da Unllo o da Defonsarfa PQbUca da Unlio, de valores 
lncluldoa ou acre1cldo1 1m d1corrlncl1 d1 •prov1çlo dae 1m1ndu m1nclonadH no e11put. nem oa llmltH p1rc1ntu1l1 flx.doa nHt1 artigo, qu1ndo 
cumul1tlvam1nt1: 
I • houver 10Ucltllçlo do parl1m1ntar autor d1 1m1nd1 ou lndlcaçla do Poder L1gl1l1tlvoj 
H • 1upl1m1ntar program1çlo qu1, con1tant1 dHtri Lei, t1nh1 aldo lncluld1 ou t1nh11ofrldo 1crt1clmo tm d1corrlncla d11m1nda Individual 1pre11ntad1 pilo 1utor f9f1rldo no Inciso 1 dHt• panligrafo; 
UI· houver lmp1dlm1nto ttcnlco ou legal à Hecuçlo de prognimaçlo orç1m1ntirta qu111 pretenda cancelar, ou, na au .. ncla de lmp1dlm1nto, promov1r4e o reman1Jam1nto entre grupos d1 natureza da dHpHa, no 
lmblto da emHma 1m1nd1j 1 
IV· for pre11rvado o montante d1 recurao• orçamentl.rfo1 dHUnado1aaç6H111rvlçoa pllbllco1de11Clde 

ASSINATURA 

~ 
LJLJ 



FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS INDIVIDUAIS 
PARA PARLAMENTARES LICENCIADOS 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL - LOA 2016 

Número da Emenda Número do Órgão 

28750003 1 36901 

Nome do Parlamentar licenciado 

1 DEPUTADO RODRIGO GARCIA 

PARTIDO 

DEM 

Beneficiãrlos 
Nome Valor {R$ 1,00) 

segue relação em anexo li 5.599.219,00 

Proposta Saneadora 
A PRESENTE EMENDA NECESSITA DE ALTERAÇÃO DA SUA GND, PARA QUE POSSA ATENDER 
DE FORMA MAIS AMPLA OS BENEFICIÁRIOS, JÁ QUE A GND 3, APLICADA A AÇÃO 8581, SÓ 
DARÁ DIREITO A REFORMA, DESTA FORMA SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO PRA GND 4, QUE 
DARÁ DIREITO A, IMPLANTAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE, CENTROS 
DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS) E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA(UFS), 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TAIS UNIDADES, ALÉM DE UNIDADES MÓVEIS DE SÁUDE 
VOLTADOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA (COM RESTRIÇÃO), COMO AMBULÂNCIAS SIMPLES 
PATA TRANSPORTE, CONSUL TORIOS MÓVEIS OU UTILITARIOS (SAÚDE DA FAMILIA), 
DESCRITOS NO MANUAL DE EMENDAS ORÇAMENTARIAS 2016, PAGINA 38-ANEXO 1, DESTA 
FORMA O CAMPO GND FICARÁ, 

onde lê-se GND 3 
lê-se GND 4 

OBSERVAÇÃO: N!io se aplle<1 a vedação do c;1ncchamen10, por ato prôprlo no âmbito de ~a Podctr, do Ministério Pübtlço da União e do Defensoria Pübllca do União, de valon!s 
im:luldos ou acrescidos em decorrfncla da aprovação das emendas m11tncionadas no caput, nem os limites percentuais lludos neste artigo, quando 
cumulativamente: 
1. houver soUcltação do parlamentar autor da emenda ou Indicação do Poder Legislativo; 
li. suplemcnur programação que, constante dc.tõl Lei , tenha sido lnclulda ou tenha sofrido acréscimo cm decorrência de emenda Individual aprMenL':Jdoi pelo autor referido no Inciso 1 deste parãgrõJto; 
111.11ouver Impedimento têcnlco ou legal à exeit:ução da programação orçnmentárla que se pretenda canccbr, ou, no ausência de Impedimento, promover..se o rcmanetamento entre grupos de natureza da despesa, no 
âmbito da emesma emenda; e 
IV. for preservado o montante de recursos orçamentários destinados a ações e serviços pUbllcos de saUde 

íPAGiNAl 
~ 
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chamamento público previsto para vigorar em 2016 pela Lei n!! 13.019, de 31/07/2014, para seleção das 
entidades habilitadas a estabelecer termo de parceria ou de colaboração com o governo. Assim, eventual 
identificação de entidade no subtítulo poderá levar à inviabilização da execução da emenda. 

Também convém atentar às demais normas legais e regulamentares relativas a transferências, 
convênios ou parcerias. Veja ao final desta seção (item 4) mais informações a respeito. 

1.5 Emendas coletivas 

A Resolução n2 01/2006-CN estabelece regras específicas para emendas de Comissões (art. 43 a 45) 
e de Bancadas (art. 46 a 48). Atentar especialmente para a vedação de designação genérica de 
programação que possa contemplar obras distintas ou resultar, na execução, em transferências voluntárias, 
convênios ou similares para mais de um ente federativo ou mais de uma entidade privada. 

2. Emendas para Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), para atendimento da metade do valor das 

Emendas Individuais para a Saúde 

Os quadros que seguem orientam, com base na geratriz do sistema Emendas, a elaboração de 

emendas no Ministério da Saúde para Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), especialmente daquelas 

com a finalidade de implantar (construir), aparelhar (equipar) e/ou adequar (reformar e/ou ampliar) 

unidades de saúde. 

~ 1 "li'Õ 
EMENDAS PARA PROGRAMAÇÕES CLASSIFICADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 

-- L____ - ~--- ~- --- -

1 
'~ .... ' 

'ESTRUTURAÇÃO' DE UNIDADES DE SAÚDE' - UO 36901- Fundo Nacional de Saúde (FNS) 
' ,li- ' • 

No sistema Emendas, as despesas afetas à "implantação, aparelhamento e/ou adequação (ampliação e/ou reforma) de 

unidades de saúde / aquisição de unidade móvel de saúde" podem ser grafadas como "estruturação". Trata-se de termo 

genérico que abrange todas as possibilidades mencionadas. 

Geratriz {Sistema Emendas) npasde Ação Orçamentário 
Codificadores 

Usuais•• 

Modalidade de 
Unidades de 

Produto (Unidade de 
Realizações passiveis* 

npa de Realização 
Intervenção 

Saúde 
Medida) 

GND MA 

Postos de Implantação, reforma e ampliação de 

Saúde, postos de saúde, centros de saúde, 

Centros de 8581 - Est ruturação da unidades básicas de saúde (UBS) e 

Saúde, Rede de Serviços de unidades da saúde da família (UFS), 
40 

Aten~ão Básica: Unidades de Atenção Básica de Saúde aquisição de equipamentos para tais 
4 99 

Posto/Centro/ Saúde da unidades, além de unidades móveis de 
3 30 

Saúde da Família Família saúde voltados para a atenção básica 
50 

(com restrições), como ambulâncias 

Unidade Produto: Serviço simples para transporte, consultórios 

Móvel Estruturado (unidade) móveis ou utilitários (saúde da 
família). 

Implantação/ 
Hospitais, Implantação, reforma e ampliação de 

Policlínicas, hospitais, policlínicas, unidades de 
Aparelham/ 

Atencão Santas Casas, 8535 - Estruturação de pronto atendimento (UPAs) e unidades 
Adequação Unld 50 

Saúde/ Aquls Unid 
Es11ecializada: Unid. de Unidades de Atenção de atenção especializada em saúde), 

40 

Móvel 
Hospitais/ Atenção Especializada em Saúde aquisição de equipamentos e 4 

30 
Policlínicas/ Especializada adequação física para sua instalação, 3 

99 
Unid. em Saúde bem como para aquisição de unidades 

90 
Especializadas 

Unidade Produto: Unidade 
móveis de saúde (com restrições) 

Móvel Estruturado (unidade) 
como ambulância de suporte avançado 
ou UTI móvel. 

Prontos-
8933 - Estruturação de 

Implantação, reforma e ampliação de 

Unidades de socorros/ 
Serviços de Atenção às 

unidades no âmbito do Sistema 

Urgência e Unidades de Nacional de Atenção às Urgências, com 40 

Emergência / Urgência e 
Urgências e Emergências 

seus respectivos componentes: pré-
4 

50 
Prontos- Emergência 

na Rede Assistencial 
hospitalar fixo, pré-hospitalar, unidade 

3 
30 

socorros Unidade Produto: Unidade móvel (UTI móvel), hospitalar e pós-

Móvel Estruturada (unidade) hospitalar. 

7690 - Estruturação dos Implantação e construção de áreas 
Hematologia/ 

Unidades de Hematologia 
Serviços de Hematologia físicas, aquisição e instalação de 

Hemoterapla -
Hematologia L / 

e Hemoterapia equipamentos, modernização 4 
30 

Implantação/ Apar 
hemotera11ia Hemoterapia Produto: Serviço 

gerencial e operacionalização dos 3 
elham/ Adequação serviços de hemoterapia e 

Estruturado (unidade) 
hematologia. 

38 



RELAÇÃO DO BENIFICIÁRIOS DA EMENDA N228750003 - AUTORIA DEPUTADO RODRIGO GARCIA 
MUNICIPIO/BENEFICIÁRIO CNPJ RCLAPURADA DISPONIVEL 

MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES 52.941.887 /0001-16 300.000,00 300.000,00 

ASSOCIAÇÃO RENASCER 71. 7 44.007 /0001-66 150.000,00 150.000,00 

FMS/ ADOLFO 11.717.981/0001-09 150.000,00 150.000,00 

FMS / JACI 13.919.530/0001-89 150.000,00 150.000,00 

FMS/NOVAIS 12.381.4170001-20 150.000,00 150.000,00 

FMS /PALESTINA 14.134.270/0001-08 150.000,00 150.000,00 

FMS / PALMARES PA 11.850.232/0001-55 150.000,00 150.000,00 

FMS / STNA P PENS 12.124. 711/0001-57 100.000,00 100.000,00 

FMS /TRÊS FRONTEIRAS 12.280.304/0001-39 150.000,00 150.000,00 

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES 13.851.748/0001-40 3.026.722,00 1.599.219,00 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12.623.139/0001-70 300.000,00 300.000,00 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TAIAÇU 11.655.315/0001-93 150.000,00 150.000,00 

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE MACEDONIA 14.007 .105/0001-87 150.000,00 150.000,00 

FUNDO MUN.DE SAÚDE DE MONTE APRAZIVEL 12.885.741/0001-86 150.000,00 150.000,00 

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE PARAPUA 18.432.430/0001-08 150.000,00 150.000,00 

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SANTA SALETE 13.915.679/0001-90 150.000,00 150.000,00 

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO 13.817 .876/0001-77 150.000,00 150.000,00 

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CANDIDO MOTA 11. 788. 735/0001-48 150.000,00 150.000,00 

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE ARARAS 15.422.080/0001-08 150.000,00 150.000,00 

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SAGRES 11.100.227 /0001-25 150.000,00 150.000,00 

IRMAN. DA SAN. CASA MIS. DE FERNANDOPOLIS 4 7 .844.287 /0001-08 600.000,00 600.000,00 

IRMAN. DA SAN. CASA MIS. DE ARARAS 44.215.341/0001-50 150.000,00 150.000,00 

IRMAN. DA SAN. CASA LEONOR M. DE B. DE 
CARDOSO 56.363 .807 /0001-43 150.000,00 150.000,00 

TOTAL 5.599.219,00 



FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS INDIVIDUAIS 
PARA PARLAMENTARES LICENCIADOS 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL- LOA 2016 

Número da Emenda Número do ó rgão Nome do Parlamentar licenciado 

28750001 1 5610~PUTADO RODRIGO GARCIA 

PARTIDO UF 

DEM SP 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

MUNICIPIO DE GUARAREMA 671.219,00 

Proposta Saneadora 

A PRESENTE PROPOSTA (COO.OBJETO 14700/2016) SERÁ MANTIDA E SANADA PELO 
SEU BENEFICIÁRIO. 

OBSERVAÇÃO: Não se aplica a vedação de cancelamento, por ato próprio no âmbito de cada Poder, do Ministério PUbllco da União e da Derensorla Pübllc:a da União, de valores 
lncluldos ou acrescidos em deconéncia da aprovação das emendas mencionadas caput, limites percentuais lindos neste artigo, quando 
cumulativamente: 
I ·houver solicitação do parlamentar autor da emenda ou Indicação do Poder Legislativo; 
li· suplementar programaç!ío que, constante desm Lei, tenha sido lnclulda ou tenha sofrido acréscimo em decorrência de emenda Individual apresentada pelo autor referido no lncl&o 1 deste parógr.ilro; 
111- houver Impedimento t6cnlco ou Segai ô execução da programação orçumentârla que se pretenda cancelar, ou, na ausência de Impedimento, promover-se o remanl?'jamento entre grupos de natureza do despesa, no 
âmbito do emesma emenda, e 
IV - for preservado o montanto do recursos orçamentários destinados a ações e serviços pUbllcos de solide 

~ ASSINATURA 

~-----
'\ f"PAGiNAl 

. l_QLJ 



1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 



Ofício 001/2016 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado ARTHUR LIRA 

Brasília, 24 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, 



Eo 

ponto nst_ 
Recebido po. 

em,_J_ 

. ~· 
__ 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 órgão Nome do Parlamentar licenciado UF PARTIDO 

29220006 36000 Ronaldo Nogueira RS PTB 

Beneficiários 
Nome 

Valor (R$ 1,00) 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HAMBURGO 250.000,00 

Proposta Saneadora 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HAMBURGO 
Motivo de Impedimento: Não apresentação do plano de trabalho no prazo; 
Funcional e Programática: 20.36901.10.301.2015.8581.0043; 
O Parlamentar irá manter o beneficiário sem nenhuma alteração; 
Valor: R$ 250.000,00 

OBSERVAÇÃO: Não se aplica a vedaçio de cancelamento, por ato próprio no tmblto de cada Poder, do Ministério Público da Unlio e da Defensoria Públlca da Unllo, de valores lncluldos ou acrescidos em decorüncla da aprovaçlo das emendai mencionadas no caput, nem os limites percentuais fixados neste artigo, quando cumulativamente: 
J .. houver solicitação do parlamentar autor da emenda ou Indicação do Poder Leglslallvo; 
11 ·suplementar programaçto que1 constanle desta Lei, tenha sido lnclulda ou tenha sofrido ac"'•clmo em decorrincla de emenda lndlvldu.al apresentada pelo autor referido no inciso 1 deste parigrafoj UI .. houver Impedimento têcnlco ou legal à ellf:ecuçla da pragramaçlo orçamenUria que &e pretenda cancelar, ou, na aulAncla de Impedimento, promover-se o remanejamento entre grupos de natureza da despesa1 no Amblto da emeama emendai e 
IV -for preaeNado o montante de recurso• orçament•rios destinados a ações e serviços pUbllcos de saúde 

ASSINATURA 

\ 
\ .:\ 

IPAGiNAl 
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 

29220006 36000 Ronaldo Nogueira 

Beneficiários 
Nome 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS BORGES 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAÍ 

Proposta Saneadora 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA 
Motivo de Impedimento: Não apresentação do plano de trabalho no prazo; 
Funcional e Programática: 20.36901.10.301.2015.8581.0043; 
O Parlamentar irá manter o beneficiário sem nenhuma alteração; 
Valor: R$ 150.000,00 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS BORGES 
Motivo de Impedimento: Não apresentação do plano de trabalho no prazo; 
Funcional e Programática: 20.36901.10.301.2015.8581.0043; 
O Parlamentar irá manter o beneficiário sem nenhuma alteração; 
Valor: R$ 250.000,00 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA! 
Motivo de Impedimento: Não apresentação do plano de trabalho no prazo; 
Funcional e Programática: 20.36901.10.301.2015.8581 .0043; 
O Parlamentar irá manter o beneficiário sem nenhuma alteração; 
Valor: R$ 150.000,00 

UF PARTIDO 

RS PTB 

Valor (R$ 1,00) 

150.000,00 

250.000,00 

150.000,00 

OBSERVAÇÃO: Nlo se aplica a ved•ç..lo de cancelamento, por ato próprio no àmblto de cada Poder, do Minl&térto Pübllco d1 União e da Defensoria Pübllca da Unllo, de valores lncluldoa ou acrescidos em decorr6ncla da aprovação das emendas mencionadas no caput, nem 01 limites percentuais fixados neste anlgo, quando cumulativamente: 
1 .. houver sollcltaçlo do parlamentar autor da emenda ou lndlcaçlo do Poder Leglslatlvoj 
11 ·suplementar programaçJo que1 consllnte desta Lei, tenha sido inclufda ou tenha sofrido acrhclmo em deconincla de emenda Individual apresentada pelo autor referido no Inciso 1 deste par.ligrafo; RI· houver lmpedbnento t~cnlco ou legal à execução de programaçlo orçamentllrt. que se prelenda cancelar, ou, na audncla de Impedimento, promover-se o remanejamento entre grupos de natureu da despeH, no àmblto da emesma emendai e 
IV -for preservado o montante de recursos orçamentArio• destinados a ações e serviços públicos de saúde 

DATA ASSINATURA 

-'-'- \ 

JPAGiNAl 
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 

29220007 36000 Ronaldo Nogueira 

Beneficiários 
Nome 

ASSOCIACAO HOSPITALAR BOA VISTA 

CONGREGACAODENOSSASENHORA 

Proposta Saneadora 

ASSOCIACAO HOSPITALAR BOA VISTA 

UF PARTIDO 

RS PTB 

Valor (R$ 1,00) 

150.000,00 

500.000,00 

Motivo de Impedimento: Não atendimento dos ajustes solicitados pelos ministérios aos estados, 
municípios e entidades privadas no prazo; 
Funcional e Programática: 20.36901.10.302.2015.8535.0043; 
O Parlamentar irá manter o beneficiário sem nenhuma alteração; 
Valor: R$ 150.000,00 

CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA 
Motivo de Impedimento: Não atendimento dos ajustes solicitados pelos ministérios aos estados, 
municípios e entidades privadas no prazo; 
Funcional e Programática: 20.36901.10.302.2015.8535.0043; 
O Parlamentar irá manter o beneficiário sem nenhuma alteração; 
Valor: R$ 500.000,00 

OBSERVAÇÃO: Não se: aplica a vedação de cancelamento, por ato próprio no Ambho de cada Poder, do Mlnlst6rio Público da União e da Defensoria Pública da Unllo1 de valores lnclufdos ou acrescidos em decorr6ncla da aprovação das emenda• mencionadas no caput, nem os llmltes percentuais fixados neste artigo, quando cumulativamente: 
1- houver sollcltaçlo do parlamentar autor da emenda ou Indicação do Poder Legl1lath1oj 
11- supl!mentar progr.1maç:Jo qul!I:, constante desta Lei, tenha sido lnclulda ou tenha sofrido acrbclmo em deconincla de emenda Individual apresentada pelo autor referido no Inciso 1 deste paràgrafo; 111- houver Impedimento t'cnlco ou legal à execução da programaçlo orçamentjrfa que se pretenda cancelar, ou, na audncla de Impedimento, promover-se o remanejamento entre grupos de natureza da despesa, no olmblto da emesma emenda; e 
IV - for preHNado o montante de recursos orçamentários destinados a ações e 11tNlços públicos de saúde 

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 

29220007 36000 Ronaldo Nogueira RS PTB 

Beneficiários 
Nome 

Valor (R$ 1,00) 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO 

SOCIEDADE HOSPITALAR SÃO GABRIEL 

Proposta Saneadora 
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO 
Alteração da GND 3 para GND 4; 
Funcional e Programática: 20.36901.10.302.2015.8535.0043; 
Valor: R$ 150.000,00 

SOCIEDADE HOSPITALAR SÃO GABRIEL 

150.000,00 

153.722,00 

Alteração da GND 3 para GND 4 e Alteração da Modalidade de Aplicação 50 para 41; 
Funcional e Programática: 20.36901.10.302.2015.8535.0043; 
Valor: R$ 153.722,00 

OBSERVAÇÃO: Não se aplica a vedação de cancelamento, por ato próprio no imblto de cada Poder, do Mlnlst1!rto Pübllco da Unllo e da Defensoria PUbllc. da Unllo, de v1lores lnclufdos ou acrescidos em decorr6ncla da aprovaçlo das emendas mencionadas no caput, nem os limites percentuais fixados neste artigo, qu1ndo cumulativamente: 
1- houver sollcltaç.lo do parlamentar autor da emenda ou Indicação do Poder Legislativo; 
U - supJe:mentar programaç.lo que1 constante desta Lei, tenha sido lncluida ou tenha sofrido acrêsclmo em decorrincia de emenda Individual apresentada pelo autor referido no Inciso 1 deste parigrafoi UI -houver Impedimento tl!cnlco ou legal à execuçto da programaçlo orçamentiriA que se pretenda cancet.r, ou, na aus6ncla de Impedimento, promover-se o remanejamento entre grupos de natureza da despesa, no imblto da emesma emendai e 
IV .. for preservado o montante de recursos on;amentirloa destinados a ações e serviços públicos de saúde 

DATA ASSINATURA 

-'-'- \ 

fPAGiNAl 
~ 



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 

29220007 36000 Ronaldo Nogueira 

Beneficiários 
Nome 

SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITAL SAO JOSE 

HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO 

SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA 

Proposta Saneadora 
SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITAL SAO JOSE 
Alteração da Modalidade de Aplicação 50 para 41; 
Funcional e Programática: 20.36901.10.302.2015.8535.0043; 
Valor: R$ 400.000,00 

HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO 
Alteração da Modalidade de Aplicação 50 para 41; 
Funcional e Programática: 20.36901.10.302.2015.8535.0043; 
Valor: R$1.114.716,00 

SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA 
Alteração da Modalidade de Aplicação 50 para 41; 
Funcional e Programática: 20.36901.10.302.2015.8535.0043; 
Valor: R$ 250.000,00 

UF PARTIDO 

RS PTB 

Valor (R$ 1,00) 

400.000,00 

1.114.716,00 

250.000,00 

OBSERVAÇÃO: Nlo se aplica a vedação de cancel1mento, por ato próprio no Amblto de cada Poder, do Mlnlsterto Público da Unilo e da Defensoria Públlca da Unllo, de valores lncluldos ou acrescidos em decorr6ncla da aprovação das: emendas mencionadas no caput, nem os limites percentuais fixados neste anlgo1 quando cumulativamente: 
1- houver sollcltaçlo do parlamentar autor da emenda ou lndlcaçJa do Poder Leglslatlvoj 
U - suplementar programaç:lo que, constante desta Lei, tenhl sido lncfufda ou tenh1 aofrido acrbclmo em decorrincla de emenda lndtvldwil apresentada pelo autor referido no Inciso 1 deste paràgrafo; DI ·houver Impedimento técnico ou legal à execuçlo de programaçlo orçamentJirta que se pretenda cancet.r, ou, na aus6ncl1 de Impedimento, promover-n o remanejamento entre grupos de natureza da despesa, no ilmblto da emesma emendai e 
IV· for preservado o montante de recursos orçamentirtoa destinados a ações e serviços pUbllcos de saUde 

DATA 

-'-'-
fPAGiNÃI 
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 

29220001 22000 Ronaldo Nogueira RS PTB 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

Município de lbiruba 120.000,00 

Município de Santo Antônio do Palma 250.000,00 

Proposta Saneadora 

Município de lbiruba 
Impedimento: Não atendimento dos ajustes solicitados pelos ministérios aos estados, municípios 
e entidades privadas no prazo; 
O Parlamentar irá manter o beneficiário sem nenhuma alteração; 
Valor: R$ 120.000,00 

Município de Santo Antônio do Palma 
Impedimento: Não atendimento dos ajustes solicitados pelos ministérios aos estados, municípios 
e entidades privadas no prazo; 
O Parlamentar irá manter o beneficiário sem nenhuma alteração; 
Valor: R$ 250.000,00 

OBSERVAÇÃO: Nlo se aplica a vedaçlo de cancelamento, por a10 próprio no àmblta de cada Poder, do Mlnlst,rlo Público da Unlla e da Defensoria Pública da Unllo, de valores 
lncluldos ou acrescidos em decorrilnclai da aprovação das emendas menclonad11 no caput, nem os llmtles percentuais fixados neste artigo, quando 
cumulativamente: 
1- houver sollcltaçlo do partamentar autor da emenda ou lndlcaçlo do Poder Laglstatlvoj 
11- suplementar programaçJo que, constante desta L.el1 tenha sido lnclulda ou tenha aofrido ac~sclmo em decorrincla de emenda Individual apresentada pelo autor referido no Inciso 1 deste parágrafoj 
Ili -houver Impedimento té:cnlco ou legal à execuçlo da programaçlo orçamentària que ae pretenda cancelar, ou, na audncla de Impedimento, promover-&e o remanejamento entre grupos de natureza da despesa, no 
Amblto da emesma emendai e 
IV - for preservado o montante de recursos orçamentários destinados a ações e serviços públicos de aaúde 

DATA 

_/_/_ 

~ 
LQLJ 



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 

29220002 56000 Ronaldo Nogueira RS PTB 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

Município de ltacurubi 250.000,00 

Proposta Saneadora 

Município de ltacurubi 
Motivo de Impedimento: Não atendimento dos ajustes solicitados pelos ministérios aos estados, 
municípios e entidades privadas no prazo; 
Funcional e Programática: 10.56101.15.451.2054.1073.0043; 
O Parlamentar irá manter o beneficiário sem nenhuma alteração; 
Valor: R$ 250.000,00 

OBSERVAÇÃO: Nio se aplica a vedaç,lo de cancelamento, por ato próprio no Amblto de cada Poder, do Mlnlat,rio Pübllco da Unllo e da Defensoria Pübllca da Unllo, de. valores 
lnclufdos ou acrescido• em decofrincla da aprovação das emendas mencionadas no caput, nem 01 Hmttes percentuais findos neste artigo, quando 
cumulativamente: 
1 .. houver sollcltaçto do parlamentar autor da emend1 ou Indicação do Poder L.agl1lath1oj 
11 .. suplementar programaçlo que1 constante desta Lel1 tenha sido lnclulda ou tenha sofrido ac"sclmo em decorrincla de emenda Individual apresenta d• pelo autor referido no Inciso 1 deste parigrafoj 
111- houver Impedimento t'cnlco ou legal à execuçlo da programaçlo orçamentària que 11e pretenda cancelar, ou, na aus6ncl1 de Impedimento, promover•• o remanejamento entre grupos de natureza da despesa, no 
.tmblto da emesma emend•i e 
IV -for preservado o montante de recursos orç1mentirio1 destinados a açõH e serviços públicos de saúde 

DATA 

-'-'-
IPAGiNAl 
~ 



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 

29220008 54000 Ronaldo Nogueira RS PTB 

Beneficiários 
Nome 

Valor (R$ 1,00) 

Município de Pelotas 200.000,00 

Proposta Saneadora 
Município de Pelotas 
Motivo de Impedimento: Apenas cadastrou a proposta não enviando para análise; 
Funcional e Programática: 10.54101.23.695.2076.20Y3.5013; 
O Parlamentar irá manter o beneficiário sem nenhuma alteração; 
Valor: R$ 200.000,00 

OBSERVAÇÃO: Nlo se aplica a vedação de cancelamento, por ato próprio no Amblto de cada Poder, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da Unllo1 de valores lncluldos ou acrescidos em decorrincla da aprovação das emend11 mencionadas no capur1 nem 01 limites percentuais fixados neste artigo, quando cumulativamente: 
1- houver 10Ucltaçlo do parbmentar autor da emenda ou lndlu~io do Poder Legllilatlvo; 
U • sup\unentar programaçlo que, constante desta L.e:I, tenha sido lnclulda ou tenha sofrido 1crbclmo em decomlncla de emenda Individual apresentada pelo autor referido na Inciso 1 deste parigrafo; 
nl - houver Impedimento técnico ou legal à execuçlo da programaçlo orçamentirta que ae 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 pRservado o montante de recursos orçamentários destinados a aç6es e serviços públicos de saúde 

DATA ASSINATURA 

-'-'-
IPAGiNAl 
l____QLJ 
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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 

m~oom 1 ~oo~_n_a_ld_o_N_o_g_u_e_ir_a __ ~~~~~~~~R_S~~P_T_B~· 
Beneficiários 

Nome 

Município de lvoti 

Proposta Saneadora 

Incluir o Município de lvoti 
Funcional Programática: 20.55901.08.244.2037.2830.0043; 
GND:4; 
Modalidade de Aplicação: 40; 
Valor: R$ 349.575,00 

Valor (R$ 1 ,00) 

349.575,00 

OBSERVAÇÃO; Nio ae aplica a vedação de cancelamento, por ato próprio no imblto de cada Poder, do Mlnistêrto Público da União e da Oafenaoria Pública da União, de valores 
lncluldoa ou acrescidos em decomincla da aprovação das emendas menclonadaa caput, nem llmlles percentuais findos neste artigo, quando 
cumulativamente: 
I ·houver solicitação do parlamentar autor da emenda ou lndlcaçio do Poder Legislativo; 
li ·suplementar programação que, constante desta Lei, tenha sido lnclulda ou tenha sofrido acréscimo em decorr6ncla de emenda Individual apresentada pilo aulor referido no inciso 1 deste parágrafo; 
Ili ·houver Impedimento llknlco ou legal à ex1cuçio da programaçio orçamentllria que se pretenda cancelar, ou, na aus6ncla de lmpedlmenlo, promover.si o remanejamento 1ntre grupos de natureza da despesa, no 
ãmblto da emesma emenda: e 
IV· for preservado o montante de recursos orçamentértos dHtlnados a ações a serviços públicos de saúde 

ASSINATU 

\ 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 

38260011 36901 Rosângela Curado MA PDT 

Beneficiários 
Nome 

Valor (R$ 1,00) 

Imperatriz (cnpj 00939023/0001-66) 199.990,00 

Proposta Saneadora 

A prefeitura está comprometida a responder a diligência e realizar os ajustes necessários . 
Diante do exposto não será necessária nenhuma alteração de beneficiário ou valor.solicito 
apenas que seja mantida a mesma proposta.para que a análise seja concluida e a proposta 
empenhada. 

OBSERVAÇÃO: Nlo •• •pllcll • ndaçto de cencel81Mnto, por •lo próprio no lmbtto d• cad• Poder, do Mlnlsttrio P6bllco da Unllo • da Defensoria Pllblica da Unl10
1 

de vmlol'91 lnc:hddos ou acruoldo1 em d900ntncill da aprovllÇlo du ernflndu menclonadu no e11put, nam 01 llmlta1 percentuais &.dos nuu artigo, quando cumulattvament.: 
1 ·houver aolioitaçlo do pariament.r autor dli emenda ou tndicaçlo do Podar Leglslattvo; 
11 ·suplementar prvgramaçlo que, conatantll dutli LaJ, Wnhll •ido lnctukM ou t.nha Htrido .crUc:lmo em ct.contncll d1 emenda lndtvlduml apraentadli pelo autor m.rldo no lnc:tao 1 dut. par6gr.tv; 
W-hGU"ª' lmped6mento *nico ou legal à uacuçlo à prog,.mlÇ:lo OJ'9M'lntjria que H pr1tenda c.ncea.r, ou, na aualnc:la de lmpedlrMnto, promover-se o rem.neJernento entre gNpo• d• neturua de dupua, no lmblto d• emume emend•: • 
N ·for prwservMo o montante d• rwcursoa orçatMntirloa dutin•das • •ç0u • nrviços pllbHcoa de nlld• 

1 DATA l ASSINATURA 

l:u-_I ~~16~~> -



tntregue na CMG por_j)~~ 
ponto r;9 -J.11?J1. ..... om,ª.J_.f05 J.li:L 
R·.,c-,··.:··'·"l ~v·r 4 /.,,.,_" t;; \..L • . \.. '•· t•'-.' -· ,,.~!:.(.':"~..,..-, ________ ., .. _, 

em,.lLJ c1J /...iL, às Ir../: t.t2. 



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 

38260010 36901 Rosângela Curado Ma PDT 

Beneficiários 
Nome 

Valor (R$ 1,00) 

Imperatriz - MA (cnpj 00939023/0001-66) 99.999,00 

Imperatriz - MA (cnpj 00939023/0001-66) 400.000,00 

Imperatriz - MA (cnpj 00939023/0001-66) 299.999,00 

Proposta Saneadora 
A prefeitura está comprometida a responder a diligência e realizar os ajustes necessários . 
Diante do exposto não será necessária nenhuma alteração de beneficiário ou valor.solicito 
apenas que seja mantida a mesma proposta.para que a análise seja concluída e a proposta 
empenhada. 

OBSE!RVA.ÇÃO: Nlo H •plicll • ved.;lo de cancelamento, por mto próprio no lmbtto d• c:ad• Pvder, do Mlnisttrto P!lbUco de Unilo e de Defensoria PúbUoa d• Unilo, de valoras lnc;lukloa ou aerucldoa •m deoontncll da 1prvvaçlo du emendas menclanlldu no cmput, nem os Umtt.s percentuais ftxtldos nutli .,ttgo, quando cumui.ttvamenlli: 
1-houver 1aUcibM;lo do partam.ntlr autor da •rMnd• ou Jndicaçlo do Poder LAglllativoi 
U - sup.....,.tar programeçlo que, constante du .. Let. lwlh• sklo tncJukM ou tllnhm sofrido acrtscimo em decarrtnc• d• ernanü bldfvklual apNMm.cim pelo autor Rtwrldo no lnclso 1 dPt8 patâgrwfv; tu ·houver lmpedlrnentD ti6c:nk:o ou legal à u.9CUÇIG da prog1'9m11Çio ori;amentirt. qu111 pr.tenU canC91u, ou, na 11Udncla Ih Impedimento, prvmov•r-n o ..man9j9nwnto entn g"'pos de naturum da dupua, no tmbtt:D da •rnnma .,,..,d•i a 
lV -for pr9Mntado o mvntante da rwcursos orçamant:llrios deallnados a a;6u a Hrvtços ~blicos d• saúda 

ASSINATURA 

fPAGiNAl 
L-ºL..J 



c.ntregut> na CMO por~ Q~~ 
ponto nr! __ f?lIZ~-··-';tn,. 3 .L .J9S J Ji__ 

Recebido ·1)cr A '"'- · _L"~-----··-. 



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 

38260006 36901 Rosãngela Curado 

Beneficiários 
Nome 

Dom Pedro - MA (cnpj 11771351/0001-12) 

Proposta Saneadora 

Solicito Alterar Programação da Emenda nº 38260006 para: 
uo 36901 
Esfera : Seguridade Social 
Função: 1 O - saúde 
Subfunção: 301-Atenção Básica 
Programa : 2015 - Fortalecimento do Sistema Único de Saúde ( SUS) 
Ação: 4525- Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde. 

UF PARTIDO 

Ma PDT 

Valor (R$ 1,00) 

1.000.000,00 

Subtítulo: 0614- No município de Dom Pedro.no valor de R$ 1.000.000,00 

Mantendo Assim, o beneficiário e valor da emenda. 

OBSERVAÇÃO: Nlo •• •pllc8 • vedaçlo d• cancelamento, por ato prdprfo no lmblto de cada Poder, do Mlnlltjrio Pübllc:o da Unilo • da Dlf1n1orlli P6blicom da Unila, de valores lnclukloa ou acrascldos em decontncla da aprvvaçlo du emendo mencionadas na caput. nem 01 llmftH percentuais &Mas neste artigo, quando cumulatfvament8: 
I ·houver solicita;la dv parlamenblr aub:lir da emenda ou lndlcaçlo do Poder Uglllativoi 
11 • .uplementar progntn\llÇlo que, constante desta La~ tinha sWo lnclukla ou t.nha sofrido acrtsclmo em decontncla da 1m1nda lncUvkh.111 apruentadli pelo .utor refendo no lnc•o 1 d .. t. p•r*clrwfo; 
1U ·houver Impedimento tKnk:o ou legM à uacuçlo da progn1maçto Ort;ll1Mnt6rili que .. pretenda cancelar, ou , na 11Udncla de lmpecUrnento, prvmov•r-H o rwrMn•J•mento entre gNpo• de nlltUl'U.8 de dupua. no lmbtto d• itmnma em1ndai • 
lV ·for prHerwllClo o montainta d• recur1oe orçamentirlos dutlnados • açOu • HJViço• pllblico• d• a6de 

ASSINATURA 

(PAGiNAl 
L-ºLJ 
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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 

38260003 30000 Rosângela Curado Ma PDT 

Beneficiários 
Nome 

Valor (R$ 1,00) 

São Luís - MA (cnpj 06307102/0001-30) 438.700,00 

Proposta Saneadora 

A prefeitura está comprometida a responder a diligência e realizar os ajustes necessários . 
Diante do exposto não será necessária nenhuma alteração de beneficiário ou valor.solicito 
apenas que seja mantida a mesma proposta.para que a análise seja concluída e a proposta 
empenhada. 

OBSERVAÇÃO: NIG H •PHcli • Vld.;lo de cancelunlnto, Por •to próprio no Amblto de cad• Poder, do Mlnllt6rio P6blico d• Unllo • d• Dtfensorill Pública d1 Unllo, de valoras lncluldoa ou acrascldoa em d1COrrtncill da •provllÇl.o das emenda rmincionadas no caput, n1m 01 limitas percentu1ls ftxmdos nesta artigo, quando cumulattvamente: 
I ·houver solicttaçlo do p11rlunenter autor da emendaº"' lndical;lo do Poder L.9glllativoi 
11 • auplementlr progmr111~ que, c:onat.nte dut. Lll~ t.nh1 •klo lnclukla ou titnha sofrido •rúclmo 1m decontnciri d1 1mencl1 lndMdu1l 1preMntad1 pelo autar rwt.rtdo no Incisa 1 dute parignlfo; 
IU ·houver 'mpedlmenta *nico ou t.g.r • uecuc;lo da program.çlo orçmnentiria que H prwtenU c.nceillr, ou , na auatnc• de impedimento, prvmoHNll D remanejemento entrw INPD• de naturu.a de dUPHai no lmbltD d• emeam11 iamendai • 
IV .. for preMrvedo o montant. d• recursos orçamenttrioa dutlnados a aç6a • Hntiçoa pllbUcoa de aallde 

ASSINATURA 

~ 
L-ºL..J 



Lntregue na CMO pOí_ u~.cl ~'*? 
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Ofício OI 056/2016 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado ARTHUR LIRA 

Brasília, 23 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. 



FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS INDIVIDUAIS 
PARA PARLAMENTARES LICENCIADOS 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL- LOA 2016 

1 

Nome do Parlamenta' 1;oenclado 

ROSSONI 

UF PARTIDO 

PR PSDB 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

Funsaude Fundo Estadual de Saúde do Paraná 2.400.000,00 

Proposta Saneadora 

REABERTURA DO SISTEMA MÓDULO PARLAMENTAR PARA AJUSTES E/OU 
COMPLEMENTAÇÕES NECESSÁRIAS. 

OBSERVAÇÃO: Nlo se aplica a vedação de cancelamento1 por alo próprio no .tmbito de cada Poder, do Ministério Público da Unlio e da Defensoria Pllbllca da Unllo, de valores 
lnclufdoa ou acrescidos em decorftncla da aprovaçlo das emendas mencionadas no caput, nem os limites percentuais fixados neste artigo, quando 
cumulativamente: 
I ·houver sollcitaçlo do parfamentar autor da emenda ou lndlcaçlo do Poder Laglslatlvoj 
IJ .. suplementar programação que, constante desta Lei, tenha sido lnclutda ou tenha sofrido acréscimo em decorrincia de emenda Individual apresentada pelo autor refe no Inciso 1 deste parâgrafoj 
Ili• houver Impedimento técnico ou legal à execuçlo da prugnun1çlo on;amentâ:rla que se pretend• cancelar, ou, na au1lncla de Impedimento, promover-se o rema to entre grupos de natureza da despesa, no 
Ambllo da emeama emenda; e 
IV .. for preservado o montante de recu'501 orçamentários destinados a ;u;6es e serviços pllbllcos de saúde 

DATA 

IPAGiNAJ 
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FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS INDIVIDUAIS 
PARA PARLAMENTARES LICENCIADOS 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL- LOA 2016 

1 

Nome do Parlamentar Ucenciado 

ROSSONI 

UF PARTIDO 

PR PSDB 

Beneficiários 
Nome 

Valor (R$ 1,00) 

Funsaude Fundo Estadual de Saúde do Paraná 2.000.000,00 

Proposta Saneadora 
REABERTURA DO SISTEMA MÓDULO PARLAMENTAR PARA AJUSTES E/OU 
COMPLEMENTAÇÕES NECESSARIAS. 

OBSERVAÇÃO: Nio u apka a vedaçlo de e11ncelamanto1 par .to próprto no imblto de cada Poder, do Mlnls.tério Pllbllco da Unllo e da Defensoria Públlc:a da Unllo, de valorn fncluldos ou acrescidos. em decarr6ncla da aprnvaçlo das emendH menclonadH no caput, nem os llmhe& percentuais fixados nHte artJgo, quando 
cumulativamente: 
1 ·houver sollclt.ç.lo do partamentar autor da emenda ou lndlcaçlo do Poder Legl1latlvoj 
li· suptementar prognimaçlo que1 constanle dut.a Lei, tenha sido indufda ou tenha sofrido acréscimo em decoMncia de emenda lndMdual apresent.da pelo autor ntferido no lncl.a 1 deste pa~rafOi Ili ·houver lmpedlmento ticnl= ou legal à 1111acuçlo da proaramaçlo on;ament6rt. que aa pretend• cancelar, oU, na au16nd• de lmpedlmanto, promov•r-&e o rwn8nejamento antn pos de natureu d• daapeu, no imbtto da emeama emendai e 
IV· for preservado o montante de recursos orçamentário' destinados• ações e serviços públicos de saúde 

DATA 

íPAGiNAl 
ULJ 



FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS INDIVIDUAIS 
PARA PARLAMENTARES LICENCIADOS 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL- LOA 2016 

Número da Emenda Número do órgão 

37570003 1 36901 

Nome do Parlamentar licenciado 

1 ROSSONI 

UF PARTIDO 

PR PSDB 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

Funsaude Fundo Estadual de Saúde do Paraná 1.199.219,00 

Proposta Saneadora 

REABERTURA DO SISTEMA MÓDULO PARLAMENTAR PARA AJUSTES E/OU 
COMPLEMENTAÇÕES NECESSÁRIAS. 

OBSERVAÇÃO: Nlo aa apllce a vedaçio de cancelamento1 por alo prdprio no imbho de cada Poder, do Mlnlsüria PllbUco da Unllo e da Defensoria Públlca da Unlio, de valon1s 
incluldo1 ou acrescldos em decorftncla da aprovac;to das emandas mencionadH no caput, nem 01 Umltes percentuais fixados nHte artigo, quando 
cumulativamente: 
1-houver M1Ucltaçlo do part1111u1ntu autor da emenda au lndlcaçlo do Poder lagl1latlvoj 
li - suplementar progr.maçla que, constante dea .. Lol1 tenhm 1ldo lnctufda ou tenha aofrtdo ac~aclmo em decontnct. de emenda indlvidual apresentada pelo autor referida na Incisa 1 deste pmgrafoj 
IH. houver fmpedtmento tl:cnlco ou legal• exec:uçlo da programaçlo orçament.6ria que se pretenda c:ancelar, ou1 na aus6ncla de Impedimento, promover-se o n:mane)amento entre grupos da natureza da despesa, no 
Amblto da emesnw emendaj e 
IV. for preservado o montante da recursos orçament.6rios destinados a ações a Hrvlços pllbllcos de sellda 

DATA 


