
TEOR

Alteram-se o § 4º do Artigo 29 e os incisos I a III e § 1º a § 4º e § 6º  do Artigo 33,
para as seguintes redações e excluem-se os incisos IV e V do mesmo Artigo 33:
Art. 29 - ...........................................................
§ 1º - ..............................................................
§ 2º - ..............................................................
§ 3º - ..............................................................
§ 4º - Os Anexos conterão a identificação do parlamentar, do Município ou Entidade
beneficiada; o CNPJ; Objeto da Emenda com o seu respectivo valor e, no caso das indicações
inseridas no Desenvolvimento de Ações decorrentes de Emendas Parlamentares, exceto Saúde
do § 1º deste artigo, o Órgão diretamente responsável pela implementação.
................................................................
Art.33 - .......................................................
I - até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária anual, o Poder Executivo
enviará ao Poder Legislativo as justificativas dos impedimentos de ordem técnica
porventura existentes;
II - até 10 (dez) dias após o término do prazo previsto no item I, o Poder Legislativo
indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja
insuperável, observado o limite mínimo de destinação a ações e serviços públicos de saúde
previsto no § 2º do artigo 29 desta lei;
III - até 10 (dez) dias após o prazo previsto no item II, o Poder Executivo fará o
remanejamento da programação, nos termos previstos na lei orçamentária anual.
§ 1º - Após a divulgação da relação de emendas parlamentares na publicação da lei
orçamentária anual, o autor da emenda não poderá alterar o beneficiário e o objeto da
emenda e o respectivo valor, exceto na hipótese de impedimento de ordem técnica, observado
o prazo previsto no inciso II do "caput" deste artigo.
§ 2º - O início da execução das programações orçamentárias que não estejam impedidas
tecnicamente não está condicionado ao término do prazo a que alude o inciso I do "caput"
deste artigo, sendo seu início imediatamente após a publicação da lei orçamentária anual.
§ 3º - Ocorrendo a insuficiência de recursos para a execução integral do objeto da emenda,
a suplementação de recursos poderá ser financiada pela anulação total ou parcial de
crédito orçamentário de outra emenda do mesmo autor e por ele indicada, ou por
contrapartida do beneficiário, observado o prazo previsto no inciso II do "caput" deste
artigo.
§ 4º - Após o encerramento do prazo previsto no inciso III do "caput" deste artigo, as
programações orçamentárias previstas não serão de execução obrigatória nos casos dos
impedimentos de ordem técnica justificados na notificação prevista no inciso I do "caput"
deste artigo e poderão ser remanejadas pelo Poder Executivo de acordo com autorização
constante da lei orçamentária anual.
§ 5º - .........................................................
§ 6º - Na hipótese a que alude o § 5º deste artigo, o autor da emenda deverá informar o
remanejamento pretendido no prazo de 10 (dez) dias após a notificação do Poder Executivo.

JUSTIFICATIVA

Podemos abreviar esse processo para o imediato início da execução da programação
orçamentária, logo após a publicação da lei orçamentária anual, já enviando o CNPJ do
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Município ou da Entidade beneficiada no momento da indicação da emenda impositiva pelo
parlamentar, tornando desnecessário seu envio posterior.
Com todo o respeito, assim foi feito nos anos anteriores e não se justifica tal mudança,
só vindo a postergar o processo do pagamento das emendas parlamentares impositivas.
Sendo do interesse de todos os parlamentares desta nobre casa legislativa, solicito o
apoio dos nobres pares para a prosperidade da emenda apresentada.
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