
Ofício /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. 

Atenciosamente, 



FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS INDIVIDUAIS 
PARA PARLAMENTARES LICENCIADOS 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL- LOA 2016 

Número da Emenda Número do Órgão 

37590001 1 

Nome do Parlamentar licenciado 

1 SAMUEL MOREIRA 

PARTIDO UF 

PSDB SP 

Beneficiários 
Nome 

Valor (R$ 1,00) 

FMS /IGUAPE 150.000,00 

FMS/ ITAOCA 200.000,00 

FMS/ NATIVIDADE DA SERRA 150.000,00 

Proposta Saneadora 

Manter a emenda. Aguardar abertura do sistema do FNS para cadastrar proposta, indicar, 
cadastrar objeto, ajustar valores, sanar as pendências, cumprir as diligencias, complementar, 
adequar, sanar e dar prosseguimento para empenhar o referido beneficiário. 

OBSERVAÇÃO: Nlo H •pllca a vedllçlo de cancelamento, por ato próprio no lmblto de cada Poder, do Mlnlst6tlo Pllbllco da Unllo • da Defenaorbl Pllbllca da Unllo, de valore• 
lndufdoa ou Krncldoa em decontncla da aprovaçlo du emenda mencionada no aput. n11m a llmltn parcentuala fhcadaa neste artigo, quando 
cumulatfvamente: 
1 .. houvar aollclteç:lo do partamantar autor da emenda ou lndlcaçlo do Poder Laglalattvo; 
1 - aupl1m1ntar progRmaçlo que, con1t.nta dntl Lei, t.nha aldo lncluld• ou tllnha aofrldo acrtsctmo am dec:orrlncla de am1111da Individual aprnantada pelo autor referido na Inciso 1 dHte P11rign1fo; 
111- houvar lmp•dlm•nto t6cnlco ou l•gml • H•cuçlo da programaçlo orçamentirta qua H pr11tand1 canC91ar, ou, na aualncl• da Impedimento, promover ... • o ,.manaj1manto entre grupo• de natuniza da dHpa .. , na 
lmbtto da emeama emendai e 
N - for pr11Hrvado o montanta d• ncursaa orçamenbllrfaa dHtln1doa a açle• • aarvlçoa públicos da .. úda 
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FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS INDIVIDUAIS 
PARA PARLAMENTARES LICENCIADOS 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL - LOA 2016 

Nome do Parlamentar licenciado 

1 SAMUEL MOREIRA 

PARTIDO UF 

PSDB SP 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

FMS /RIBEIRA 160.000,00 

FMS/ SANTO ANTONIO DO PINHAL 300.000,00 

FMS/ TAPIRAI 150.000,00 

Proposta Saneadora 

Manter a emenda. Aguardar abertura do sistema do FNS para cadastrar proposta, indicar, 
cadastrar objeto, ajustar valores, sanar as pendências, cumprir as diligencias, complementar, 
adequar, sanar e dar prosseguimento para empenhar o referido beneficiário. 

OBSERVAÇÃO: Nlo n •PllCll 1 ved1çlo de C11ncll1mento, por 1to próprio no lmblto de e.d• Poder, do Mlnlat6rio Pllbllco dai Unllo 1 d1 01fllnaorlll Públle11 da Unllo, de valore• 
lncluldos ou acrucldoa em decontncla da 1prov1çlo da• emandu mencionadas no caput. nem a llmfte1 percentu1l1 fludo1 nnte 1rtigo, quando 
cumul1ttv.m1nte: 
1- houver aollcltaçlo do partam11ntar autor da emenda ou lndlc:.çlo do Poder legl•lativoj 
n - aupl1m1nt11r program1çlo que, constante dHtll Lal, tenh1 sido lnclulda ou tenh1 aofrlda acr6scfmo am d11eorrlncl1 da emenda lndlvldu1I 1pt9Hntad1 JMID autor r1ferfdo no Inciso 1 dHte parilgrafo; 
DI .. houver Impedimento ttcnlco ou legal à eHcuçlo d• pro9n1maçlo orpmenUirf• que •• prwt.nda cancelar, ou, na auatncla de Impedimento, promover1• o remanej1mento entre grupos de natureza da dHpeA, no 
lmbtto de emHm• emenda; e 
IV· for prwHrvado o montante de recursos orçamenUirtos dHUnadoa a 1ç6es e Hrvlço• pllbllco• de s11lde 

; """""": 
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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 

37590001 1 

Nome do Parlamentar licenciado 

1 SAMUEL MOREIRA 

PARTIDO UF 

PSDB SP 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

FMS I ELDORADO 150.000,00 

FMS/ BARRA DO CHAPEU 99.320,00 

FMS/ CANANEIA 150.000,00 

Proposta Saneadora 

Manter a emenda. Aguardar abertura do sistema do FNS para cadastrar proposta, indicar, 
cadastrar objeto, ajustar valores, sanar as pendências, cumprir as diligencias, complementar, 
adequar, sanar e dar prosseguimento para empenhar o referido beneficiário. 

OBSERVAÇÃO: Nlo •• aplica a vedaçlo de e11ncelarnento, por ato próprio no lmblto de cada Poder, do Mlnlst6rlo Pllbllco dli Unlla • da Dafenaorla Pôbllca da Unllo, de valores 
lnduldoa ou acracldos em decontncla da apravaçlo dn emendu menclonadaa no caput. nem Oli Hmlte• percentual• fixado• nate artigo, quando 
cumulattvamente: 
1 - houver aolldt.çlo do partamentar autor da em911da ou lndlcmçlo do Poder LaglalatJvo; 
D - aupl1mentar programaçlo que, constante dota Lei, lanha aldo lnclufda ou tenha sofrido acrtsc:lmo em decorrlncfa de emenda Individual apreHnt.da pelo autor rat.rldo no lncfao 1 dHt• par6gr11fo; 
UI .. houver Impedimento t6cnlco ou legal à Hecuçlo da programaçlo orçam1ndrta qua .. prat1nda cancalar, ou, na auslncla da fmpedlmanto, promovar11 o raman1jam1nto 1ntn1 gnapos da naturaz.a da dHpeH, no 
lmblto da amHma emenda; • 
IV • for praHrvado o montant• de racurso• orçamenU.rta d11tlnados • aç6e• 1 .. rvlçoa públlco1 da Nlld• 

DATA ASSINATURA 
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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 

37590001 1 

Nome do Parlamentar licenciado 

1 SAMUEL MOREIRA 

PARTIDO UF 

PSDB SP 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

FMS/CORONELMACEDO 90.000,00 

FMS/CUNHA 76.705,00 

FMS/ GUARATINGUETA 3.860,00 

Proposta Saneadora 

Manter a emenda. Aguardar abertura do sistema do FNS para cadastrar proposta, indicar, 
cadastrar objeto, ajustar valores, sanar as pendências, cumprir as diligencias, complementar, 
adequar, sanar e dar prosseguimento para empenhar o referido beneficiário. 

OBSERVAÇÃO: Nlo •• aplica • vedaçlo de cancelamento, por ato próprio no lmbtto de cada Poder, do Mlnllit•rfo Pllbllco m Unflo • da Defenaoria Pllbllca da Unllo, de valores 
lncluldos ou acrncldoa em decontnda da aprovaçio du emendu menclonaUs na caput. nem os tlmltea percentuais fixados nesta artigo, qU11ndo 
cumulattvamente: 
I • houver sollcttaçlo do partamenUr autor da emenda ou lndlcaçlo do Poder Laglalatlvo; 
n .. auptamantar prog,.maçlo que, constante desbl Lei, tenha sido inclufdll ou tenha aofrtdo acrtsclmo em decorTlnclm da emenda Individual aprwnnbtdm pelo autor ref9rldo no lncfao 1 deate par6gf"lfoi 
UI - houver Impedimento t6cnlco ou legal à execução d• programaçlo orçmmentirt• qu• •• prel•nd• C11nc•l•r, ou, na audnc&. d• lmpedlm•nto, pramoHr .. • o rem•n•J•mento entre grupo• da natureza d• dHP9H, no 
lmblto da •mHm• emenda; • 
IV ~ for preHrvado o moni.ni. d• recursos orçamenürtos dHllnadn • aç6ee • Hrvlçoa pllbllcos de sallde 

ASSINATURA 

F' 

IPAGiNAl 
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FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS INDIVIDUAIS 
PARA PARLAMENTARES LICENCIADOS 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL - LOA 2016 

Nome do Parlamentar licenciado 

1 SAMUEL MOREIRA 

PARTIDO UF 

PSDB SP 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

FMS / ITARIRI 3.560,00 

FMS/ JUNQUEIROPOLIS 5,00 

FMS/ MIRACATU 160.000,00 

Proposta Saneadora 

Manter a emenda. Aguardar abertura do sistema do FNS para cadastrar proposta, indicar, 
cadastrar objeto, ajustar valores, sanar as pendências, cumprir as diligencias, complementar, 
adequar, sanar e dar prosseguimento para empenhar o referido beneficiário. 

OBSERVAÇÃO: Nlo •• •pllc. a vedllç:lo de e11ncalam.nto, por ato próprio no lmblto de ant. Poder, do Mlnlat6rfo Ptlbllco da UnJlo • da Dafen1ort. Pübtlca da Unllo, de Y8lotw1 
lncluldo1 ou acrncldoa em decontnda da aprovação cbi1 emendas menclonadlia no caput. nem m llmltea p.rcentuala ftxadoa nula artigo, quando 
cumulatlvlimenta: 
1 - hounr aollcltaçlo do parlamentar autor da em11nda ou lndlcmçlo do Podar Legl1leUvo; 
1 - 1uplement8r programaçlo que, conablnte dHta Lei, lenhe 1ldo lnclulda ou lllnha sofrido 11crtsclmo em d11eorrlncla de amanda Individual apraHntada pelo autor referido no lnclao 1 dHle pa1'grafo; 
Ili .. hounr Impedimento t6cnlca ou legal il execuçla da progr.maçlo orçamanttrta que sa prwtanda cancelar, ou, na aualncla de Impedimento, promover-se o rwmantj1mento entre grupos de natureza da dHpeH, no 
lmblto da emeama emend•i • 
IV· far prwsarvado o montante de recursos orçamenttrtos dHUnados a aç6es e serviço• pl'.lbllco• de sal'.lde 

DATA 

-'-'-



FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS INDIVIDUAIS 
PARA PARLAMENTARES LICENCIADOS 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL - LOA 2016 

Número da Emenda Número do Órgão 

37590001 1 

Nome do Parlamentar licenciado 

1 SAMUEL MOREIRA 

PARTIDO UF 

PSDB SP 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

FMS/MONGAGUA 125,00 

FMS/ PERUIBE 100.000,00 

FMS/ SÃO LUIZ DO PARAITINGA 149.970,00 

Proposta Saneadora 

Manter a emenda. Aguardar abertura do sistema do FNS para cadastrar proposta, indicar, 
cadastrar objeto, ajustar valores, sanar as pendências, cumprir as diligencias, complementar, 
adequar, sanar e dar prosseguimento para empenhar o referido beneficiário. 

OBSERVAÇÃO: Nlo H •pflca • wdaçlo de canulemanto, por ato próprio no lmblto de c.dli Poder, do Mlnlat6rto PllbUco dli Unllo e da Defenaorfa Pllbllca d1 Unllo, de valore• 
lncluldoa ou acreacldoa •m decorrlnde da apruvaçlo dn emendu mencionadas no caput, nem os Umltu percentual• ftHdoa neste artigo, qu1ndo 
cumulattv.menta: 
1 - houv.r aollcltaçlo do partamantar autor da emenda ou lndlc.1çlo do Poder Leglalativo; 
a - auplemantar programação que, eonabmta dHta Lei, tenha sido lnclulda ou lllnha sofrido acrtaclmo em dKOrrlncla de emenda Individual apreHntada P91D autor refarfdo no Inciso 1 dHt• parigrafo; 
Ili • houver Impedimento tlicnlco ou legal il execução da prvgrameçlo orçamentirta que H pretenda cancelar, ou, na aualncla de lmpedlmanto, prvmoHr ... • o nmanejamento •ntre grupo• de naturaza da dHpum, no 
lmblto dll emHma •m•ndli • 
IV· for pnHrvado o montante da ncursoa orc;amentirfo• dHtlnadoa • aç6n • Hrvlçoa públlcoa da uúde 

G, .. ;._li 



FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS INDIVIDUAIS 
PARA PARLAMENTARES LICENCIADOS 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL- LOA 2016 

Número da Emenda Número do Órgão 

37590002 1 

Nome do Parlamentar licenciado 

1 SAMUEL MOREIRA 

PARTIDO UF 

PSDB SP 

Beneficiários 
Nome 

Valor (R$ 1,00) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA 260.000,00 

Proposta Saneadora 

Manter a emenda. Aguardar abertura do sistema para cadastrar proposta, indicar, cadastrar 
objeto, ajustar valores, sanar as pendências, cumprir as diligencias, complementar, adequar, 
sanar e dar prosseguimento para empenhar o referido beneficiário. 

OBSERVAÇÃO: Nlo •• •plica • vedaçio de cancelamento, por ato própria no lmblto de cad• Poder, do Mlnls~rlo Público d8 Unlio e da Defensoria Públlca da Unllo, de valores 
lnclukfos ou acrnddoa em decorrtnda da aprovaçia dn emtindu menclon.du no caput. nem as llmlt.. percentual• flxadoa neate arttgo, qu1ndo 
cumulattvamente: 
1 • houver aoUcltaçlo do partanwntar autor da emendli ou lndlcaçlo do Poder Leglal.tlvo; 
1 • auplemen .. r programaçlo que, conabnte dnta Lei, bnha aldo lnclulda ou tenha aofrtdo acrffclmo em dacorrtncla de emenda Individual aprH1ntad1 pelo eutar n1r.rldo no lnçl10 1 dHte parigrafo; 
W ·houver Impedimento t'cnlco ou legal à u:ecuçlo da programaçlo urçmmentirta qu• •• pret.nd• c:ancml•r, ou, na •uslnclm d• lmp•dlm1nto, promuv.r .. 1 o reman•J•m•nto •ntre gn.ipo• d• natuniu d1 dHpeH, no 
lmbllD da 1mHm1 •m1nd•i • 
rv ·for pr11•1rvado o montante d• nicursaa arçam•nürtus dHtln•do• a aç6ee e aervlçaa públicos d• salld1 

íPAGiNAl 
~ 



FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS INDIVIDUAIS 
PARA PARLAMENTARES LICENCIADOS 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL- LOA 2016 

Número da Emenda Número do Órgão Nome do Parlamentar licenciado PARTIDO 

38020001 1 52000 Sandra Braga PMDB 

Beneficiários 
Nome 

Valor (R$ 1,00} 

Prefeitura Municipal de Codajas - 04.263.331/0001-75 200.000,00 

Proposta Saneadora 
Nao havera alteracao. 

OBSERVAÇÃO: Nlo ae apllca 1 vedaçlo de cancelamento, por ato próprfo no lmbUo de cada Podar, do Mlnlst,rfo Públlco da Unllo e da Defensoria Pllbllca da União, de valores 
lnclufdos ou 1crHclda1 em decorrlncla da aprovaçlo du emendaa mencJonadH no caput, nem 01 llmltH percentual• fixados TIHI• artigo, quando 
cumulaUvam1nta: 
1 • houver aatlcltaçla do parlamentar autor da emenda ou lndlcaçlo do Poder Leglalatlvo; 
ff. 1upl1mantar programação que, conatante desta L.al1 tenha 1ldo lnclufda ou tenha aofrtdo acr61clma em decorrincla de 1mend1 Individual apre1ent1d1 paio autor referido no Inciso 1 dHt• parjgrafo; 
Ili· houver Impedimento t6cnlco ou legal à execuçlo da programaçlo orçament6rla que ae pretenda cancelar, ou, na aua6ncl• de Impedimento. promover-e• o remanejamento entre grupoa de natureza da deap11a, no 
Amblto da emeama emendai e 
rv .. for preaervado o montante de recuraoa orçament6rto1 destinados a aç6ea e serviços pllbllco1 de ullde 

fPAGiNAl 
~ 



FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS INDIVIDUAIS 
PARA PARLAMENTARES LICENCIADOS 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL - LOA 2016 

Número da Emenda Número do Órgão 

38020005 1 36000 

Nome do Parlamentar licenciado 

[Sandra Braga 

PARTIDO 

PMDB 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

Fundo Municipal de Saude Codajas -13.885.137/0001-12 10,00 
Fundo Municipal de Saude Manacapuru - 12.334.812/0001-52 347.365,00 

Fundo Municipal de Saude Manacapuru - 12.334.812/0001-52 360,00 

Proposta Saneadora 
Nao havera alteracao. 

OBSERVAÇÃO: Nlo u 1pllc1 a vedaçlo da cancelamento, por ato próprfo no Amblto d1 cada Poder, do Mlnlat6rto Pübllco da Unllo e da Daf11nsort1 Pública da Unllo
1 

de valores 

lnclufdoa ou acre1cldos em deconlncla da aprovaçlo dn 1mendaa m1ncfon1daa no caput, nem os llmltes perc11ntu11l1 nwado1 nute artigo, quando 
cumul1Uvemente: 
1 • houver aollcltaçlo do partamentar autor da emende ou lndlcaçlo do Poder Leglslatlvo; 
li· suplementlr programaçlo que, canelante dHta Lei, tenha sido lnclulde ou tenha sofrido acr6aclmo em decorrlncla de emenda Individual apreaentada pelo autor referido no Incito 1 deate parégrafo; 

Ili· houver Impedimento t6cnlco ou legal à execuçlo da programaçlo orçament6rla que ae pretenda cancelar, ou, na au16ncla de Impedimento, promover•• o remanejamento entre grupos da natureza da deapeaa, no 
lmblto da ame1ma emenda; e 
IV ·for preaervado o montante de recurao1 orçament6rloa deatlnadoa a aç6ea e Hrvlçoa públicos da taúda 

ASSINATURA 



FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS INDIVIDUAIS 
PARA PARLAMENTARES LICENCIADOS 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL- LOA 2016 

Número da Emenda Número do órgão 

38020005 1 36000 

Nome do Parlamentar licenciado 

1 Sandra Braga 

PARTIDO 

PMDB 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

Fundo Municipal de Saude de Japura -12.245.586/0001-33 360,00 
Fundo Municipal de Saude de Guajara - 11.751.227/0001-95 10,00 
Fundo Municipal de Saude de Labrea - 07.783.123./0001-95 208.000,00 

Proposta Saneadora 
Nao havera alteracao. 

OBSERVAÇÃO: Nlo se aplica a vedação de cancelamento, por ato próprio no Amblto da cada Podar, do Mlnl1t6rlo Pübllco da Unllo e da Defan1orla PúbUca da União, da valores 
lncluldoa ou acntacldoa em decorr6ncla da aprovaçlo dH emendes menclonadH no caput, nem oa llmltes percentual• fhcadoa neate artigo, quando 
cumulatlvamanta: 
1 • houver aollcltaçlo do parlamentar autor da emenda ou lndlcaçlo do Poder Laglelatlvoj 
11 • auplamantlr programaçlo que, constante desta Lei, tenha aldo lnclulda ou tenha sofrido acr61clmo em d1corr•ncl1 de emenda Individual apreaentada pelo autor referido no Inciso 1 desta parigrafo; 
111 ·houver Impedimento "cnlco ou legal il execuçlo da programaçlo orçamentérla que se pretenda cancelar, ou, na auslncla de Impedimento, promover .. • o remanejamento entre grupos de natureza da despesa, no 
Amblto da •mesma emenda; e 
IV • for preHrv1do o montante de recur101 orçamantirto1 destinado• a aç6ea e 11trvlço1 públicos de saúde 

ASSINATURA 

íPAciiNAl 
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FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS INDIVIDUAIS 
PARA PARLAMENTARES LICENCIADOS 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL- LOA 2016 

1 

Nome do P"lamenta• llcenoiado 

Sarney Filho 

PARTIDO 

PV 

Beneficiários 
Nome 

Valor (R$ 1,00) 

Tribunal Regional Federal da 1 a. Região 1.000.000,00 

Proposta Saneadora 
Ajustes a serem realizados: 

Onde se lê - 02.301.0569.2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, 
Empregados, Militares e seus Dependentes - Na 1ª Região da Justiça Federal -AC, AM, AP, 
BA, DF, GO, MA, MG, MT, PA, PI, RO, RR, TO 

Leia-se - 02.061.0569.4257 .6012 - Julgamento de causa na Justiça Federal - Na 1 ª Região da 
Justiça Federal -AC, AM, AP, BA, DF, GO, MA, MG, MT, PA, PI, RO, RR, TO 

O ajuste foi solicitado pelo Comitê de Admissibilidade de Emendas - CAE, através da 
solicitação nº 67 PL 0007/2015-CN PLOA 2016. em 30/11/2015. 

Onde se lê GND 9 
Leia-se GND 3. 

OBSERVAÇÃO: Nlo H aplica a v1d1çlo de c:anc1l1m1nto, por ato próprio no lmblto de cada Poder, do MlnlaNrlo PUbllco dll Unlla 1 da 01fenaor1I Pl1bllea dl: Unllo, de valore• lncluldoti ou KRtcldos em dec:ontncla da aprovmçio da• emenda m1nclon1das no caput. nem 01 llmtt.a percentual• fludoa nHt. artJao, quando cumulaUvamenlt: 
1 • houver aollcttaçlo do p1rlmm1ntar autor da 1m1nd1 ou lndlcaçlo do Poder Legl1l1tlvo: 
li .. aupt1m1ntar program1çlo que, constante dHtl Lei. tenha aldo lnclufda ou tinha aofrldo 1c,.1clmo em decorrtncla de 1m1nda Individual aprennt.da pelo autor referido no lnclao 1 dHte pa"grafo; Ili· houver Impedimento ticnlco ou legal ti txacuçlo da programaçlo orçamanUirta que se prelenda cancelar, ou, na au .. ncla de lmp9dlmento, promover·•• o remanejamento entre grupo• de natureza da deapeaa, no lmblto da emeama emenda; • 
IV ·for pran1Y1do o montanle de recurwo1 orç1ment6rln d11Un1do11 a;Ou e HrYl~a públlc09 de aaúde 

DATA 

PÁGINA 

1 DE 2 



CONGRESSO NACIONAL 
COMISSÃO MISTA DE PLANOS,ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO 

SOLICITAÇÃO DE CORREÇÃO/ 
REMANEJAMENTO DE EMENDA APRESENTADA 

Solicito, em relação a emenda abaixo indicada: 

- Nº 67 
so\icitaça0 

PL 0007/2015-CN 

pLOA 2016 

~Ajustes solicitados pelo Comitê de Admissibilidade de Emendas· CAE 

Nº da Emenda: 11590007 Autor da Emenda: Sarney Filho 

• Indicar a alteração a ser realizada: 

Correção de: Outros 

l 

Onde se lê • 02. 301. 0569. 2004 - Assistência Médica e Odonto lógica aos Servidores Civis, Empregados, 
Militares e seus Dependentes - Na 1ª Região da Justiça Federal -AC, AM, AP, BA, DF, GO, MA, 

Leia-se 2.061 .0569.4257.6012 - Julgamento de cusa na Justiça Federal - Na 1ª Região da Justiça 
Feder 1 - AC AM AP BA DF GO A MG MT PA PI R RR TO 

Parlamentar Solicitante: Sarney Fil~o UF:MA 
' 

Cargo: 

Credenciado: 
~rl-"~_,...:.--j)'""5õ::i.--,,c..~~~~~~ 

Ponto/ matricula nº: /:;/.t:X/t} 
•' 

Recebido por: pc· · ~ 
NOTAS: \ 

Data: ( ~ t_I l_t v~ ~ Ç" 

1 • Utilizar um formulário para cada correção ou remanejamento; 
2· Apresentar a solicitação em 2 vias; 
3· Somente será recebida na CMO, se entregue por servidor credenciado e identificado com crachá. 

Identificador: 186322168 



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 

11590005 1 36000 Sarney Filho MA PV 

Beneficiários 
Nome 

Valor (R$ 1,00) 

Fundo Municipal de Saúde de Turiaçu 202.184,00 

Proposta Saneadora 

Indicação de remanejamento para: Fundo Municipal de Saúde de Montes Altos 
CPF/CNPJ: 11753150000192 
Emenda: 11590005 GND: 4 MA: 41 Fonte: 100 Valor: R$ 202.184,00 
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 

OBSERVAÇÃO: Nlo 11 apllc. • ved•çlo dt cencel1mento, por ato próprio no lmblto dt cada Poder, do Mlnlst6rlo Pll.bllco da Unllo • da D1feneorta Públlca da Unllo, dt valore• 
lnclufdo• ou acrncldoa em d1contncla da apronçlo dH 1mendH mencionada no capul, n•m 01 llmltH parnntual1 fludoa nnm artigo, quando 
cumu .. Uvamentt: 
1ªhounr1ollcltlçio do parlamentar autor d1 emenda ou lndlcaçlo do Podtir L•!ill•latlvo: 
li ·aupl1ment1r prognrn1çlo qu1, conatante dHll Lei, ttnhe sido lnclukSa ou t1nhll aofrtdo acrHclmo 1m dttonfncla de tmend• lndMdual 1pranntada pelo 1utor rafertdo no lncl•o 1 d11te p1rjgrafo; 
Ili· houvar lmptdJm1nto tlknlco ou l1gal 6 exscuçlo d1 programaçto orç1m1nt*rl1 que ae prat1nd1 i:anc1l1r, ou, na eulfni:la d1 lmpedlm1nto, promover·•• o reman1Jam1nto 1ntre grupo• d9 n11tunu d1 dllpeN, no 
lmblto d• 1m11m11m1nd1; • 
IV ·for pnr11rvado o monllinte de recur101 orç1mtntlirto1 d11t1n1do1 a 1ç6oa e aervlço• públlcoa de Húde 

DATA 

PÁGINA 

1 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 

11590001 1 56000 Sarney Filho MA PV 

Beneficiários 
Nome 

Valor (R$ 1,00) 

Prefeitura Municipal de Morros 327.174,00 

Proposta Saneadora 

Posição Mantida. 

OBSERVAÇÃO: Nlo H •pllca • ved1çlo d1 canc1l1m1nto, por 1to próprio no tmbllo de c1da Poder, do Mlnlsttrlo Público da Unllo 1 d1 Defensoria Pllbllca da Unllo, de v.laru 
lncluldos ou 1crw1cldo1 em d1corrtncl1 da 1proY11çlo dH vmandH m1nclonadu no caput. nem 01 llmlte• p1rnntu1l1 fludoa nnt.e artigo, quando 
cumul1tlv1m1nt1: 
1 • houver 1olk:lt1ylo do parlamentar autor da 1rMnd1 ou Indicação do Poder Legl1t1tlvo: 
li· suplementar prognimaçlo qu1, conatante d11ta Lal, ttnha sido lnclukla ou t1nn. aarrtdo acriaclmo em dlCOll'lncla de 1mend1lndMdu1l1ptn.nt.1d11>910 1utor nf11tdo no Inciso 1 deete parjgrafo; 
Ili· houver lmpedlmtnlo tknlto ou legal• extcuçlo d• programaçlo orçamtndirl• qua .. pret1nd1 canctl1r, ou, n1 audncla de Impedimento, promover·H o remanejamento entre grupo• dt natureza dll dHptA, no 
lmblto da em11m• 1m1nda; • 
IV ·for pre11rv1do o montainte de recur101 orçamentlirlo1 dHtlnado1 a aç6t1 1 serviço• público• de saüdt 

DATA 

PAGINA 

1 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 

11590001 1 56000 Sarney Filho MA PV 

Beneficiários 
Nome 

Valor (R$ 1,00) 

Prefeitura Municipal de Tutóia 327.174,00 

Proposta Saneadora 

Indicação de Remanejamento para: 
Prefeitura Municipal de Coroatá - cnpj: 06.331.110/0001-12 - GND-4 MA-40 FONTE-100 -
Objeto: Pavimentação asfáltica em ruas e avenidas do Município 
Valor: 327.174,00 

OBSERVAÇÃO: Nlo .. 1pllca 1 ved•çlo de canc1l1mento, por ato próprio no lmblto de cada Pod1r. do Mlnl•"rfo Públlco da Unllo 1 da oer.naort1 Públlca d• Unllo, d1 valorei lncluldo1 ou 1crncldo1 em d1corrtncl1 d1 aprov1çlo dae 1m1ndu m1nclon1dn no caput, nem 01 llmlta1 P•rt'lntuals ftudo1 n11bt 1rtlgo, quando 
cumul1t1v1m1nt1: 
1-houver 1ollcltaçlo do parlamentar autor d1 emenda ou lndlcaçlo do Pod1r L19l1l1tlvo; 
li • 1upl1m1ntar programaçlo que, constante dHta Lei, tenha sido lnclufda ou t1nh1 sofrido acr61clmo em decorrlncl1 de emenda Individual apre11ntada s-lo autor rer.rlda na lncl10 1 dHt. pa,.,grafo; 
Ili· houver lmpedlnMnto ttcnlca ou .. 911 t execuçlo da programaçla orçarMntirta qu• H pretendi cancelar. ou, na 1uatncla de lmp1dlm•nto, promov1r-1• o remanetun1nto enu. arvpos dl naturua da deapeu, no 
lmbllo dll •me1m11m1nd1; • 
IV • for prHtrvado o mant1nl• de recursos o..ç1m1ntirlo1 dettlnadoa • 1ç6ea e 11rvlço1 pübllcaa dt Nüde 

DATA ..,,,..,./{)_ . 
!Jl.1 V~ 

PÁGINA 

1 DE 1 



FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS INDIVIDUAIS 
PARA PARLAMENTARES LICENCIADOS 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL - LOA 2016 

Número da Emenda Nome do Parlamentar licenciado UF PARTIDO 

11590005 Sarney Filho MA PV 

Beneficiários 
Nome 

Valor (R$ 1,00) 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE DO MARANHAO 252.980,00 

Proposta Saneadora 
Posição Mantida. 

OBSERVAÇÃO: Nlo se aplica a vedaçlo de '*lcelamwnto, por ata próprio no lmblto de cada Poder, do Minl1t6rlo P~btico da Unilo e da Defensoria PUblica da Unllo, de valores lncluldo1 ou ae,.,cido1 em decantncla da apravaçlo dH emendas mencionadas no caput, nem 01 llmttn percentuais fixados neste artigo, quando cumulat.fvam1nte: 
I ·houver solictt.çlo do partamenti:r .utor da emenda ou lndlceçlo do Poder l.eglstattvoi 
li ·suplementar programaçto qua, con1tlnl9 desta Lal, tenha sido lnclulda ou lanha sofrido ac"'•clmo em decontncill da emenda individual apra1en1ada pelo autor referido no lnel10 1 dHte pa"grafoi IU • houver impedimento ticnlco ou legal 1\ ax.cuçlo da programaçlo orçament6rill que H pretenda canc.lar, ou, na au1fncia de lmpedlrM:nto, promov1reo11 o r1manej11m1nto entfl gNpos de n1turua d• dnpes•, no lmblto da emesma emend•i e 
IV • ror pntserndo o montante de recunas arçament6rio1 dntlnado1 • ttÇ6e• e urviçot públ~• de n\lde 

DATA 

PAGINA 
J DE J 




