
RELATÓRIO PLDO 2019



SITUAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS – DÉFICIT PRIMÁRIO
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• Déficit primário já 
realizado de R$ 415 
bilhões nos últimos 4 
anos

• Total projetado de   R$ 
893 bilhões no período 
de 2014 a 2021



SITUAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS – REGRA DE OURO
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Estimativa de 
endividamento de R$ 
898,8 bilhões para 
pagamento de 
despesas correntes no 
período de 2018 a 2021



SITUAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS – REGRA DE OURO

� Orçamento: despesas correntes estão acima das receitas correntes desde 2014

� A regra de ouro somente foi cumprida nos últimos anos graças a:

� Resultado do Banco Central (desvalorização do Real)

� Devoluções antecipadas dos empréstimos ao BNDES

� Receitas de capital diversas

� Para cumprir a regra em 2018, estão previstas medidas como:

� Devolução antecipada dos empréstimos ao BNDES: R$ 130 bilhões

� Utilização do Fundo Soberano : R$ 27,5 bilhões

� Utilização do Fundo Nacional de Desenvolvimento: R$ 17,4 bilhões

� Utilização do Fistel: R$ 6,7 bilhões

� Cancelamento de restos a pagar: R$ 20 bilhões



DESPESAS OBRIGATÓRIAS

Aumentaram mais de 
100% desde 2010, contra 
inflação de 65% no 
período.
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EM BUSCA DO EQUILÍBRIO

� Despesa obrigatória sujeita ao teto só pode ser elevada com corte de outra despesa obrigatória

� Vedação de concessão de novos benefícios tributários em 2019

� Benefícios vigentes podem ser prorrogados por até 5 anos, desde que haja redução da renúncia

� Redução das despesas de custeio administrativo em pelo menos 10%

� Vedação de reajuste da verba de gabinete parlamentar

� Vedação de despesas com residências funcionais em Brasília e aquisição de automóveis de representação

� Limitação das admissões em 2019

� Reposição de servidores nas áreas de educação, saúde, segurança e defesa

� Admissões necessárias para as universidades criadas nos últimos 5 anos

� Sem autorização para novos reajustes de pessoal e de benefícios



EM BUSCA DO EQUILÍBRIO
PLANO DE REVISÃO DE DESPESAS E RECEITAS

� Ênfase nas renúncias fiscais – atingiram montante extraordinário

� Estimativa de R$ 303,5 bilhões para 2019 – mais que o dobro do déficit primário

� Equivale a 4% do PIB ou 20% da arrecadação – dobro do padrão internacional

� Revisão de todas as renúncias fiscais

� Definição de prazo de vigência para todas – hoje apenas 15% possuem

� Cronograma de redução para cada benefício

� Meta: em 10 anos, reduzir a renúncia total de receita para 2% do PIB

� Deve vir acompanhado das correspondentes proposições legislativas

� A ser encaminhado pelo Executivo até 31 de março de 2019 ou até o envio do projeto de lei de 
crédito para a regra de ouro



ÁREAS PRIORIZADAS

� Educação

� Orçamento 2019 será no mínimo o Orçamento 2018 + inflação (IPCA)

� Mínimo de 10% do valor das emendas individuais e de 1 emenda impositiva de bancada

� Receitas próprias, de convênios e de doações ressalvadas do contingenciamento

� Saúde

� O piso constitucional da saúde será incrementado pela taxa de crescimento populacional

� Aumento em pelo menos 5% das dotações obrigatórias para custeio do PAB e MAC

� Mínimo de 1 emenda impositiva de bancada

� Assistência social

� Orçamento 2019 será no mínimo o Orçamento 2018 + inflação (IPCA)
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