COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

PROJETO DE LEI No 1.919, DE 1991

EMENDAS
DO
SENADO
FEDERAL AO PROJETO DE LEI Nº
1.919-C DE 1991, que “Cria Programa
Nacional de Atividades de Extensão
Universitária em Saúde, na Amazônia
Legal.”
Autor: SENADO FEDERAL
Relator: Deputado PAUDERNEY AVELINO

I - RELATÓRIO

Depois de aprovado pela Câmara, o presente Projeto de
Lei, que cria o Programa Nacional de Atividades de Extensão Universitária em
Saúde na Amazônia Legal, foi aprovado pelo Senado Federal com quatro
emendas. A primeira emenda pretende apenas estabelecer o prazo mínimo de
dois meses para os programas de atendimento às populações carentes. A
segunda corrige a menção a instituições de educação superior, substituindo-a
pela expressão por “instituições de ensino superior”. A terceira prevê, entre os
recursos do Programa, aqueles resultantes de doações ou convênios.
Finalmente, a quarta emenda do Senado suprime a cláusula de revogação geral,
proibida pela Lei Complementar nº 107/2001.
A matéria foi distribuída para: Comissão de Educação,
Cultura e Desporto; Comissão Seguridade Social e Família; Comissão de
Finanças e Tributação, que deve dar parecer quanto à adequação financeira e
orçamentária e quanto ao mérito das emendas; e Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania.
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II - VOTO DO RELATOR

Em nossa opinião, as alterações promovidas pelo Senado
Federal ao presente projeto não têm repercussão direta ou indireta nos
Orçamentos da União, eis que se revestem de caráter essencialmente normativo
e de aperfeiçoamento da técnica legislativa, sem impacto financeiro ou
orçamentário. Pelo mesmo motivo, também não temos qualquer obstáculo a opor
à aprovação das emendas no mérito. Do ponto de vista da Comissão de Finanças
e Tributação, são alterações que em nada modificam a natureza do projeto
original.
Diante do exposto, votamos pela não-implicação financeira
e orçamentária e, no mérito, pela aprovação das Emendas do Senado Federal ao
Projeto de Lei Nº 1.919, de 1991.

Sala da Comissão, em

de

Deputado PAUDERNEY AVELINO
Relator
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de 2004.

