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ANEXO III
RELAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO 

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA 2006

XLIII - pareceres de mérito previstos no parágrafo único do art. 14.



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - MP 
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL – SOF 
 
Inciso XLIII, das Informações Complementares relacionadas no Anexo III da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2006 
 
XLIII – pareceres de mérito previstos no parágrafo único do art. 14. 
 
 
 

O art. 14, parágrafo único do Autógrafo do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2006, 
dispõe: 
 
“Art. 14. Os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público da União encaminharão ao órgão 
central do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, por meio do Sistema Integrado de Dados 
Orçamentários - SIDOR, até 15 de agosto de 2005, suas respectivas propostas orçamentárias, para fins 
de consolidação do projeto de lei orçamentária, observadas as disposições desta Lei. 
 
Parágrafo único. As propostas orçamentárias dos órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público 
da União, encaminhadas nos termos do caput deste artigo, deverão ser acompanhadas de parecer de 
mérito do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, de que tratam 
os arts. 103-B e 130-A da Constituição, que constarão das informações complementares previstas no 
art. 10 desta Lei.” 
 

Especificamente no que se refere ao parágrafo único acima transcrito, o mesmo foi incluído no 
âmbito do Congresso Nacional.  
 

Sendo assim, e considerando que até a data do encaminhamento das propostas orçamentárias dos 
órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público à Secretaria de Orçamento Federal – SOF, o Projeto 
de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2006 – PLDO-2006 ainda não havia sido aprovado no âmbito do 
Congresso Nacional, bem como o ineditismo do dispositivo em relação às Leis de Diretrizes 
Orçamentárias de exercícios anteriores, tornou-se inviável o cumprimento do dispositivo. 
 

Oportunamente, em havendo manifestação do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho 
Nacional do Ministério Público sobre as  propostas orçamentárias dos órgãos do Poder Judiciário e do 
Ministério Público da União, serão encaminhados ao Congresso Nacional os pareceres de mérito, 
previstos no parágrafo único do art. 14 do Autógrafo do PLDO-2006. 


