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CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

Projeto de Lei nO7, de 2015 jCN - PLOA2016

Negrito = incluído no PLOA pelo Substitutivo
Taehaàs = excluído do PLOA pelo Substitutivo
Negr ito suhlinhado = íncluído no Substi tutivo por Adendo
Taehalle 1l 11~ = excluído do Substitutivo por Adendo

A DEN DO - SUBSTITUT IVO DO PLN N° 7/2015

I. Nas alíneas do inciso I do art. 4°:

Onde se lê:

à) e1leesss àe arreeaàa~ãsàe reeei tas às Tessllrs NaeisAal; e

~d) superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 20 15, nos
termos do art . 43, §§ 1°, íncíso I, e 2°, da Lei n° 4.320, de 1964;

Leia-se:

d) excesso de arrecadação de receitas do Tesouro Nacional; e

e) superávit financeiro apurado no balanço patri monial do exercício de 2015, nos termos
do art. 43 , §§ 1°, inciso I, e 2°, da Lei n° 4.320, de 1964;

2. Na alínea 'b' do inciso X do art. 4°:

Onde se lê:

b) excesso de arrecadação de rece itas próprias vinculadas a esse fundo às Tessllrs
Naeis llal; e

Leia -se:

b) excesso de arrecadação de receitas fJrófJrias viDflllatlas a @ss@ fundo do Tesouro
Nacional; e

3. Na alínea "a" do inciso XV do art . 4°:

Onde se lê:

a) superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 20 15, relativo a
receitas vinculadas à educação;
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Leia-se:

a) superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 20 15, r@lativo a
F@@@iht!J ... iR@ulatls8 à etlUe8ffãn ;

4. Os pareceres às emendas devem ser ajustados ao conteúdo do presente Adendo.

Sala a Comissão em 15

(

De utado RICARDO BARR

ator do PLOA




