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1.1. RELATÓRIO E VOTO

CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Relatório Geral sobre o PL nº 22, de 2019-CN (PLOA 2020)

RELATÓRIO GERAL sobre o Projeto de Lei nº 22,
de 2019-CN, que “estima a receita e fixa a despesa
da União para o exercício financeiro de 2020”.

RELATOR-GERAL: Deputado DOMINGOS NETO

1. RELATÓRIO
Em atendimento ao disposto na Resolução nº 1, de 2006-CN, submetemos à
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) o Relatório Geral
sobre o Projeto de Lei nº 22, de 2019-CN, que “estima a receita e fixa a despesa da União
para o exercício financeiro de 2020”, enviado à apreciação do Congresso Nacional por
meio da Mensagem nº 395, de 2019 (alterada pela Mensagem nº 617, de 2019).
Indicado pela liderança partidária e designado pelo ilustre Presidente desta
Comissão, coube-nos a honrosa tarefa de exercer as funções relativas à relatoria geral.
Desde logo, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos agradecimentos ao
Presidente desta Comissão, nobre Senador Marcelo Castro, aos relatores setoriais, ao
relator da receita e aos demais membros deste colegiado, bem como ao conjunto de
parlamentares que compartilharam do esforço de conciliação necessário à elaboração do
Substitutivo que ora apresentamos.
O presente Relatório-Geral, que abrange os efeitos dos relatórios setoriais
aprovados, foi elaborado com observância das normas constitucionais e legais, bem como
dos critérios, condições e parâmetros fixados por esta Comissão quando da aprovação do
Parecer Preliminar.
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I – VISÃO GERAL DO SUBSTITUTIVO
O valor total da despesa constante do Substitutivo apresentado é de R$ 3.686,9
bilhões, dos quais R$ 917,1 bilhões referem-se ao refinanciamento da dívida pública.
Assim, os orçamentos da União líquidos de refinanciamento da dívida totalizam R$
2.769,8 bilhões. Desse total, R$ 121,4 bilhões correspondem ao orçamento de investimento
e R$ 2.648,4 bilhões aos orçamentos fiscal e da seguridade social.

TABELA 1 - ORÇAMENTO DA UNIÃO PARA 2018 - GRANDES NÚMEROS
R$ bilhões

Descrição
Total do PLOA 2020
( – ) Refinanciamento da Dívida Pública
( = ) Orçamentos da União Líquido de Refinanciamento
Orçamento de Investimento
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Parcela condicionada (art. 167, III, da CF)
Orçamento Fiscal
Parcela condicionada (art. 167, III, da CF)
Orçamento da Seguridade Social
Parcela condicionada (art. 167, III, da CF)

PLOA 2020
Receitas
Despesas
3.679,9
3.679,9
917,1
917,1
2.762,8
2.762,8
121,4
121,4
2.641,4
2.641,4
361,5
361,5
1.736,4
1.453,1
361,5
96,6
905,0
1.188,3
264,9

Substitutivo
Receitas Despesas
3.686,9
3.686,9
917,1
917,1
2.769,8
2.769,8
121,4
121,4
2.648,4
2.648,4
343,6
343,6
1.743,4
1.458,4
343,6
91,4
905,0
1.190,0
252,3

Fonte: PLOA 2020 (Mensagem Modificativa) e Siga Brasil.

Com fundamento no art. 21 da Lei nº 13.898, de 2019 (LDO 2020), o Poder
Executivo incluiu na proposta orçamentária projeções tanto de receita de operação de
crédito como de despesas obrigatórias que dependem da aprovação de crédito
suplementar a ser aprovado pelo Congresso Nacional por maioria absoluta no próximo
exercício financeiro (parcela condicionada), no valor de R$ 361,5 bilhões. Esse montante
revela o excesso de operação de crédito em relação ao limite constitucional geralmente
denominado regra de ouro (art. 167, inciso III, da Constituição).
Durante a tramitação do projeto nesta comissão, o montante da despesa
condicionada foi alterado para R$ 343,6 bilhões, em decorrência de emendas aprovadas
(redução de R$ 17,9 bilhões). A tabela 2 detalha as despesas que se encontram nessa
condição.
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TABELA 2 - DESPESAS CONDICIONADAS À APROVAÇÃO DE PROJETO DE LEI DE CRÉDITO ADICIONAL
R$ bilhões

Projeção da
Despesa
2020
(a)

Despesa
Benefícios Previdenciários - RGPS
Pessoal e Encargos Sociais
Bolsa Família
Subsídios e Subvenções Econômicas
Compensação ao RGPS pela Desoneração da Folha
Sentenças Judiciais (exceto as relativas a pessoal, RGPS e LOAS)
Benefícios a Servidores
Discricionárias (exceto GND 9 – Reserva de Contingência)
Total

Despesa a ser
Aprovada por PLN
Valor (b)

677,7
323,1
30,0
11,7
10,3
23,9
17,8
127,7
1.222,3

213,7
84,4
0,5
4,8
5,0
20,3
3,3
11,6
343,6

Despesa
Autorizada no
PLOA 2019
(c = a - b)

%
31,5
26,1
1,7
41,1
48,7
84,7
18,8
9,1
28,1

464,0
238,8
29,5
6,9
5,3
3,7
14,5
116,1
878,7

Fonte: PLOA 2019 (Mensagem Modificativa) e Siga Brasil

Dentre as despesas que saíram integral ou parcialmente da situação de
condicionada à aprovação de projeto de lei de crédito suplementar, destacam-se: Bolsa
Família (R$ 8,5 bilhões), benefícios previdenciários urbanos (R$ 3,6 bilhões), pessoal ativo,
inclusive reserva de contingência específica (R$ 1,5 bilhão), financiamento de campanha
eleitoral (R$ 1,3 bilhão), subvenção econômica do Programa de Financiamento às
Exportações – PROEX (R$ 0,8 bilhão) e subvenção econômica do Programa de
Sustentação do Investimento – PSI e do Programa Emergencial de Reconstrução de
Municípios Afetados por Desastres Naturais (R$ 0,5 bilhão).
A tabela 3 evidencia as mudanças ocorridas nos orçamentos da União por Grupo de
Natureza de Despesa.
TABELA 3 - ORÇAMENTO DA UNIÃO PARA 2019 POR GND
R$ bilhões

Grupo de Natureza da Despesa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
1 - Pessoal e Encargos Sociais
2 - Juros e Encargos da Dívida
3 - Outras Despesas Correntes
4 – Investimentos
5 - Inversões Financeiras
6 – Amortização
9 - Reserva de Contingência
Orçamento de Investimentos
4 – Investimentos
Total dos Orçamentos

PLOA 2020

Cancelamentos

Acréscimos

Substitutivo

3.558,5
350,4
409,6
1.379,5
22,5
154,2
1.193,1
49,3
121,4
121,4
3.679,9

-181,0
-6,6
-33,3
- 9,9
- 0,6
-7,0
-15,4
-181,0

188,0
0,8
41,8
28,0
0,5
7,0
1,8
0,0
0,0
188,0

3.565,5
344,6
409,6
1.388,0
40,5
154,1
1.193,1
35,7
121,4
121,4
3.686,9

Fonte: PLOA 2020 (Mensagem Substitutiva) e Siga Brasil.
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II – COMPATIBILIDADE DO PLOA COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
A Constituição Federal estabelece que o projeto de lei orçamentária deve ser
elaborado de forma compatível com a lei que instituir o plano plurianual e com a lei de
diretrizes orçamentária.
O Plano Plurianual (PPA), segundo a Constituição, define, de forma regionalizada,
as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal para as despesas de
capital, para as despesas delas decorrentes e para as despesas relativas aos programas
de duração continuada (art. 165, § 1º). Ademais, especifica que nenhum investimento cuja
execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no
plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade
(art. 167, § 1º).
Para garantir a compatibilidade da lei orçamentária com o PPA 2020-2023, já
aprovado pelo Congresso Nacional (o PLN 21/2019 foi encaminhado para sanção
presidencial em 13/12/2019), estamos incorporando as alterações nele efetuadas, cabendo
destacar a realocação de ações em dois programas novos criados a partir do
desmembramento de programas existentes, conforme tabela 4.

TABELA 4 - AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS REALOCADAS EM NOVOS PROGRAMAS APROVADOS NO PPA
Novo Programa

6014 - Prevenção e Controle do
Desmatamento e dos Incêndios nos Biomas

0617 - Proteção e Promoção dos Direitos dos
Povos Indígenas

Ações Orçamentárias
214M - Prevenção e Controle de Incêndios Florestais nas Áreas
Federais Prioritárias
214P - Fiscalização Ambiental e Prevenção e Combate a Incêndios
Florestais
214N - Controle e Fiscalização Ambiental
20UF - Regularização, Demarcação e Fiscalização de Terras
Indígenas e Proteção dos Povos Indígenas Isolados
21BO - Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas
155L - Aprimoramento da Infraestrutura da Fundação Nacional do
Índio

Em relação à compatibilidade com a LDO 2020, o Substitutivo segue as principais
diretrizes estabelecidas por dessa lei, inclusive quanto à meta de déficit primário para os
orçamentos fiscal e da seguridade social de R$ 124,1 bilhões.
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III – CENÁRIO MACROECONÔMICO
A Mensagem Presidencial que encaminhou a proposta orçamentária da União para
2020 destaca que o frágil desempenho da economia brasileira pode ser atribuído, em boa
medida, ao comportamento das contas públicas, o qual tem sido pautado, ao longo dos
últimos anos, por persistentes déficits primários e continuada expansão do endividamento
estatal.
O PLOA 2020 baseia suas projeções fiscais em um ambiente de crescimento
econômico que pode atingir 2,3% em 2020 e de inflação medida pelo IPCA de 3,53%. Para
o final de 2020, foram consideradas Selic média de 4,4% e taxa de câmbio média de R$
4,00.
O Relatório da Receita, aprovado por esta Comissão em 03/12/2019, considerou
tímidos os parâmetros utilizados pelo Poder Executivo na Mensagem Modificativa, em
particular no que concerne às receitas previstas com dividendos e participações. Por
conseguinte, as estimativas de receitas com dividendos pagos à União (fonte de recursos
197) foram alteradas de R$ 6,5 bilhões para R$ 13,5 bilhões. Dessa forma, houve um
acréscimo de R$ 7,0 bilhões nas receitas primárias previstas para 2020, o que aumenta em
0,4% a previsão de receita primária bruta (R$ 1.637,1 bilhões) da Mensagem Modificativa
para o próximo ano.
Em 2020, as previsões de receita e de despesa poderão ser objeto de novos ajustes
conforme mecanismos existentes para a alteração orçamentária, inclusive a partir da
utilização das autorizações previstas no art. 4º do Substitutivo para a abertura de crédito
suplementar. Esses ajustes deverão ser feitos com observância do teto de gastos da União
estabelecido pela EC nº 95/2016 e da meta de resultado primário prevista na LDO 2020.
A tabela 5 mostra os parâmetros macroeconômicos considerados na elaboração do
PLOA 2020 (Mensagem Modificativa) e os revisados em 22/11/2019, bem como aqueles
constantes do Relatório Focus de 06/12/2019.
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TABELA 5 – PARÂMETROS MACROECONÔMICOS, 2019 – 2020
Valores Estimados e Realizados
PARÂMETRO MACROECONÔMICO
Variação real do PIB (%)
PIB nominal (R$ bilhões)
IPCA acumulado (%)
IGP-DI acumulado (%)
INPC acumulado (%) do ano anterior
Variação da massa salarial (%)
Selic média (% a.a.)
Selic fim de período (% a.a.)
Câmbio médio (R$/US$)
Câmbio fim de período (R$/US$)

PLOA 2019
2,50
7.436,70
4,25
4,45
4,20
7,54
7,17
n.d.
3,62
n.d.

2019
Avaliação 5º
Bimestre
0,90
7.159,6
3,3
5,7
3,3
4,2
5,88
n.d.
3,93
n.d.

2020
Mercado
06/12/19
1,10
n.d.
3,84
5,97
n.d.
n.d.
5,88
4,50
3,95
4,15

PLDO 2020

PLOA 2020

2,74
7.875,50
3,99
4,01
4,19
6,86
7,47
n.d.
3,71
n.d.

2,32
7.618,41
3,53
4,20
3,54
6,26
4,4
n.d.
4,0
n.d.

Mercado
06/12/19
2,24
n.d.
3,60
4,02
n.d.
n.d.
4,41
4,50
4,07
4,10

Fontes: Relatório Focus 06/12/2019, PLOA 2020 após Mensagem nº 617/2019, PLDO 2020, PLOA 2019, LOA 2019.

IV – METAS FISCAIS
O Substitutivo que ora apresentamos observa a meta de déficit primário,
estabelecida na LDO 2020, de R$ 124,1 bilhões para os orçamentos fiscal e da seguridade
social (1,63% do PIB). Destaque-se que a meta para o setor público consolidado não
financeiro é de déficit de R$ 118,9 bilhões (1,56% do PIB). Essa meta global abrange
também as metas definidas para as estatais integrantes do Programa de Dispêndios
Globais, que não inclui os Grupos Petrobras e Eletrobrás, de déficit de R$ 3,8 bilhões
(0,05% do PIB), e para Estados e Municípios, de superávit de R$ 9,0 bilhões (0,12% do
PIB).
A compatibilidade com a meta de resultado primário aplicável aos orçamentos fiscal
e da seguridade social considera, em conformidade com o art. 21 da LDO 2020, projeções
de despesas no montante de R$ 343,6 bilhões que, conforme mencionado anteriormente,
somente estarão autorizadas durante o exercício de 2020 por meio da aprovação de crédito
suplementar específico pela maioria absoluta do Congresso Nacional.
V – TETO DE GASTOS
As despesas constantes do Substitutivo observam o teto de gasto da União,
aplicável às despesas primárias na forma definida pela EC nº 95/2019, que para o exercício
de 2020 é de R$ 1.454,5 bilhões. Esse valor corresponde ao limite aplicável ao presente
6
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exercício financeiro corrigido pelo percentual de 3,37% (IPCA acumulado no período de
doze meses completado em junho/2019).
Considerando-se ajustes referentes às parcelas das despesas com pessoal e com
subsídios que, embora empenhadas em 2020, deverão ser pagas necessariamente em
2021 e parcelas dessas despesas relativas a 2019, mas que serão pagas em 2020, bem
como os valores relativos às demais operações que afetam o resultado primário (sem
transitar pelo orçamento), o valor máximo de programação é de R$ 1.442,3 bilhões,
conforme demonstrado na tabela 6.
TABELA 6 – DEMONSTRAÇÃO DO VALOR MÁXIMO DE PROGRAMAÇÃO
Limite Individualizado Aplicável a 2020
( - ) Ajuste Caixa/Competência (Float Pessoal e Subsídios)
( - ) Demais Operações que afetam o Resultado Primário
Fabricação de cédulas e moedas
Subsídios aos Fundos Constitucionais
Operações Net Lending
Subsídios
Impacto Primário do FIES
( - ) Valor máximo de programação no PLOA 2020
Valor programado
Valor não programado (margem fiscal relativa ao teto de gastos)

R$ milhões

1.454.470,3
-158,5
12.308,2
982,8
8.139,1
3.186,3
2.161,2
1.025,1
1.442.320,6
1.442.320,6
0,0

Fonte: PLOA 2020 (Mensagem Modificativa).

Deve-se destacar que o PLOA 2020, na versão apresentada pela Mensagem
Modificativa, deixou de programar despesas submetidas ao teto de gastos da União no
montante de R$ 6.966,5 milhões, por insuficiência de recursos. Contudo, a reestimativa de
receita aprovada por esta Comissão permitiu que esse espaço fiscal fosse preenchido a
partir da aprovação de emendas à despesa.
Deve-se observar que o valor programado no âmbito do Poder Executivo
compreende, em conformidade com o art. 21 da LDO 2020 e com o PLOA 2020, projeções
de despesas no montante de R$ 343,6 bilhões cuja execução está condicionada à
aprovação de crédito suplementar por maioria absoluta do Congresso Nacional no
exercício de 2020, salvo quanto às parcelas de despesas que forem suplementadas por ato
próprio do Poder Executivo, com fundamento no art. 4º do Substitutivo.
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TABELA 7 - LIMITES INDIVIDUALIZADOS E VALORES MÁXIMOS DE PROGRAMAÇÃO
R$ milhões

ÓRGÃO

Limite
Individualizado
Aplicável a 2020

PODER EXECUTIVO
PODER LEGISLATIVO
Câmara dos Deputados
Senado Federal
Tribunal de Contas da União
PODER JUDICIÁRIO
Supremo Tribunal Federal
Supremo Tribunal de Justiça
Justiça Federal
Justiça Militar da União
Justiça Eleitoral
Justiça do Trabalho
Justiça do DF e Territórios
Conselho Nacional de Justiça
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
MINISTÉRIO PUBLICO DA UNIÃO
Ministério Público da União
CNMP
TOTAL

a
1.391.955,5
12.569,7
6.037,5
4.444,1
2.088,1
42.916,6
644,0
1.515,3
11.083,9
545,2
7.378,5
18.878,5
2.674,2
197,0
547,8
6.480,8
6.397,0
83,8
1.516.437,3

Ajuste
Demais Operações Valor Máximo de
Caixa/Competência
que Afetam o
Programação
(Float Pessoal e
Resultado Primário Aplicável a 2020
Subsídios)
b
c
d=a+b+c
-158,5
12.308,2
1.379.805,8
12.569,7
6.037,5
4.444,1
2.088,1
42.916,6
644,0
1.515,3
11.083,9
545,2
7.378,5
18.878,5
2.674,2
197,0
547,8
6.480,8
6.397,0
83,8
- 158,5

12.308,2

Valor
Programado no
Substitutivo

1.504.287,7

1.379.805,8
12.569,7
6.037,5
4.444,1
2.088,1
42.916,6
644,0
1.515,3
11.083,9
545,2
7.378,5
18.878,5
2.674,2
197,0
547,8
6.480,8
6.397,0
83,8
1.504.287,7

Fonte: PLOA 2020 (Mensagem Modificativa) e SIGA Brasil.

VI – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE)
A despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE é de R$ 95,0
bilhões, montante R$ 40,6 bilhões acima do mínimo constitucional (R$54,4 bilhões, de
acordo com cálculo fundamentado no art. 110 do ADCT).
Para suportar o montante das despesas com MDE, foram destinados R$ 59,0
bilhões de recursos ordinários, R$ 8,8 bilhões do Fundo Social, R$ 4,9 bilhões da
Contribuição do Salário-Educação e R$ 22,3 bilhões de outras fontes de recursos.
VII – AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)
Nos termos do que dispõe o art. 110, inciso II, do ADCT, para o exercício de 2020, a
aplicação mínima em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) deve corresponder ao
valor do mínimo calculado para 2019 corrigido em 3,37% (variação do IPCA no período de
julho de 2018 a junho de 2019). Assim, uma vez que o valor mínimo para 2019 alcançou
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R$ 117,3 bilhões, o Substitutivo ao PLOA 2020 deve consignar recursos da ordem de R$
121,2 bilhões.
O PLOA previa R$ 122,2 bilhões para ações e serviços públicos de saúde (ASPS).
Nesse valor, R$ R$ 728 milhões referiam–se a parcela das receitas da União provenientes
dos royalties e da participação especial pela exploração de petróleo e gás natural previstos
que devem ser destinados à saúde e que, por força de medida liminar na ADIN nº 5595/DF,
não devem ser contados para fins de atendimento do piso constitucional.
Em função da Lei das Agências Reguladoras (Lei nº 13.848, de 2019), a ANVISA foi
desvinculada do Ministério da Saúde, o que implicou que as respectivas despesas
deixassem de integrar a relação de despesas computáveis para atendimento dos recursos
mínimos. Assim, outros R$ 690,3 milhões constantes do PLOA deixaram de ser
computados no piso constitucional.
No Substitutivo que ora apresentamos, após o atendimento de emendas e
remanejamentos, encontram-se classificadas como ASPS R$ 125,6 bilhões, cumprindo,
portanto, o piso constitucional.
VIII – DESPESAS COM PESSOAL
Os gastos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, inclusive Defensoria
Pública da União (DPU), e do Ministério Público da União (MPU) representam,
respectivamente, 3,2%, 10,9%, 84,3% e 1,6% da despesa com pessoal primária, conforme
demonstrado na tabela 8.
TABELA 8 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PROJEÇÃO PARA 2020 E COMPARAÇÃO COM LIMITES DA LRF
R$ bilhões

Poder
PODER EXECUTIVO
PODER JUDICIÁRIO
PODER LEGISLATIVO
MPU
TOTAL
Fonte: Siga Brasil

Despesa com Pessoal
Primária
Financeira
Valor
Particip.
(b)
(a)
%
272,3
35,3
10,3
5,2
323,1

84,3
10,9
3,2
1,6
100,0

16,0
4,3
0,5
0,7
21,5

% da RCL
Total
(c=a+b)
288,3
39,6
10,8
5,9
344,6

Limites da
LRF (e)
40,9
6,0
2,5
0,6
50,0

Substitutivo
(f=a/RCL)
31,3
4,1
1,2
0,6
37,1

De acordo com essa tabela, a despesa primária com pessoal e encargos sociais
para 2020 do Poder Legislativo, incluído o TCU, representa 1,2% da RCL estimada para o
9
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exercício. Os gastos do Poder Judiciário e do MPU equivalem, respectivamente, a 4,1% e
0,6% da RCL. No caso do Poder Executivo, somado à DPU, o percentual é de 31,3%.
Globalmente, projeta-se que, em 2020, a despesa de pessoal primária da União
corresponderá a 37,1% da RCL prevista para referido exercício.
Nessas condições, restam respeitados os limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 da
LRF, mesmo sem serem efetuadas as deduções a que se refere o § 1º do art. 19 do
mesmo diploma legal.
A Proposta de Emenda à Constituição nº 186/2019 (PEC 186/2019), que dispõe
sobre medidas permanentes e emergenciais de controle do crescimento das despesas
obrigatórias, prevê a redução da jornada de trabalho em até 25% com diminuição
proporcional dos subsídios e remunerações nos exercícios financeiros em que a União
descumprir a regra de ouro (limite para a realização de operações de crédito definido no
art. 167, inciso III, da Constituição). Na ocorrência desse evento, referida PEC prevê ainda
a vedação do aumento do valor de benefícios de caráter indenizatório destinados a
servidores públicos e seus dependentes, assim como a proibição de progressão e da
promoção funcional em carreira de servidores públicos.
Em decorrência dessas medidas previstas na PEC 186/2019, cuja aprovação célere
é considerada fundamental por expressiva parcela dos membros do Congresso Nacional,
estima-se que haverá redução nos gastos de pessoal da ordem de R$ 6,0 bilhões, a qual
foi parcialmente considerada no Substitutivo que ora apresentamos.

IX – BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E RESULTADO DO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
O PLOA 2020 previa despesas do Fundo do Regime Geral de Previdência Social FRGPS no montante de R$ 681,3 bilhões. Todavia, projeções mais atualizadas constam da
Nota Técnica SEI nº 15832/2019/ME, encaminhada pelo Secretário Especial de
Previdência e Trabalho (Ofício SEI nº 97729/2019/ME) em resposta a expediente
encaminhado pela Comissão (Ofício nº 03/2019/CMO).
As novas projeções indicam que essas despesas devem cair para R$ 677,7 bilhões,
sendo R$ 648,7 bilhões para pagamento de benefícios, R$ 20,3 bilhões para sentenças
10

CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Relatório Geral sobre o PL nº 22, de 2019-CN (PLOA 2020)

judiciais e R$ 3,9 bilhões destinados à compensação entre os regimes previdenciários.
Para se chegar a esses valores, foram consideradas as modificações legislativas ocorridas
em 2019 cujos efeitos ocorrerão ao longo de 2020, bem como os dados do fluxo de caixa
de novembro de 2019. Com fundamentos nessas novas projeções, as dotações sob
responsabilidade do FRGPS foram ajustadas com amparo no item II.10.I.a do Parecer
Preliminar.
X – SALÁRIO MÍNIMO
O salário mínimo de R$ 1.031,00 estimado para 2020 foi considerado nas despesas
relativas a benefícios previdenciários e assistências que devem observar esse parâmetro
econômico. Considerando o valor atualmente vigente de R$ 998,00, o reajuste do salário
mínimo implícito no PLOA 2020 e no Substitutivo que ora apresentamos é de 3,31%.
Contudo, quando da efetiva fixação do reajuste para 2020, será conhecida projeção
do INPC para 2019 mais próxima da realidade, levando a que o valor do salário mínimo
possa ser um pouco diferente daquele que ora se estima, de modo a dar cumprimento ao
disposto no art. 7º, inciso IV, da Constituição.
Deve-se recordar que a política de valorização do salário mínimo, instituída pela Lei
nº 13.152, de 2015, vigora até o presente exercício financeiro, até o qual se pôde fixar, a
cada ano, o valor por meio de decreto. Como referida lei não se aplicará a 2020, espera-se
que o novo valor seja fixado por medida provisória, de modo que passe a vigorar a partir do
início do próximo ano.

XI – OBRAS COM INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES GRAVES

De acordo com o Relatório do Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e
Serviços com Indícios de Irregularidades Graves – COI (Relatório nº 2/COI/CMO, de 2019),
seis empreendimentos poderão ter a execução física, orçamentária e financeira bloqueada
pelo Congresso Nacional, em razão de os respectivos gestores não terem adotado as
providências necessárias para sanar ou esclarecer as pendências, quais sejam: (i) Canal
Adutor do Sertão Alagoano/AL; (ii) adequação de trecho rodoviária na BR-116/BA; (iii)
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obras de construção da BR-040/RJ; (iv) BRT de Palmas/TO; (v) obras de ampliação de
capacidade da BR-209/RS; e (vi) Ferrovia Transnordestina.
É de se destacar que não há impedimento legal para que o Substitutivo contemple
programações referentes a esses empreendimentos. Ocorre, porém, que a execução
relativa a cada empreendimento ficará bloqueada até a regularização das pendências. O
desbloqueio deve ser autorizado pelo Congresso Nacional com fundamento em Parecer
aprovado por esta Comissão, nos termos estabelecidos nos arts. 118, § 2º, e 119 da LDO
2020.
XII – ORÇAMENTO IMPOSITIVO
O dever de execução das programações orçamentárias foi inicialmente enunciado
para as emendas individuais, conforme constou das LDOs de 2014 e 2015, tornando-se
regra permanente com a aprovação da Emenda Constitucional nº 86/2015, a qual impõe a
obrigação de execução das programações correspondentes até o limite de 1,2% da RCL,
exceto nos casos de impedimentos técnicos e de necessidade de contingenciamento, que
somente pode correr se efetuado no mesmo percentual aplicável às programações
discricionárias do Poder Executivo.
A partir de processo similar, o Congresso Nacional estendeu a mesma garantia de
execução das emendas individuais para as emendas de iniciativa de bancada estadual,
com montante limitado a 1% da RCL (EC 100/2019).
Ademais, a citada EC 100/19 dispôs sobre o dever de execução de todas as
programações finalísticas aprovadas, independentemente de terem sido incluídas por
emendas. Ou seja, observados os limites fiscais e orçamentários e demais impedimentos,
deve o gestor adotar os meios necessários para garantir a efetiva entrega de bens e
serviços à sociedade.
Aprovada a lei orçamentária, as providências que cabem ao gestor para o
cumprimento do programa de trabalho – empenho, contratação, liquidação e pagamento –
deixam de ser consideradas como mera faculdade, como era na cultura do orçamento
autorizativo. Na prática anterior, o gestor podia deixar de executar programações sem
apresentar motivação. A conjugação do orçamento autorizativo com o excesso de
autorizações orçamentárias concentrava poder de escolha nos órgãos de execução.
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Assim, entende-se que o princípio do orçamento impositivo se encontra claramente
delineado na Constituição, o que deve ser observado nas leis orçamentárias anuais.
XIII – AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
O art. 4º do Substitutivo mantém, como condição geral para a abertura de crédito
suplementar, a compatibilidade com a meta de resultado primário prevista na LDO 2019 e
com os limites de gastos estabelecidos pela EC nº 95/2016.
No que se refere a emendas parlamentares, a autorização para abertura de créditos
suplementares

não

permite

cancelamentos

de

dotações

relativas

a

emendas

parlamentares, independentemente do tipo de autor, ressalvados os casos disciplinados
nos §§ 7º a 9º do art. 4º do Substitutivo.
No texto do Substitutivo, em muitos casos foram efetuados ajustes, sem alteração do
mérito, com vistas ao aperfeiçoamento e ao aumento da transparência quanto à abertura
de crédito suplementar por ato próprio e à autorização para contratação de operação de
crédito.
Além desses ajustes, o Substitutivo adota o teor de dispositivos existentes na lei
orçamentária vigente de modo a preservar as competências do Congresso Nacional, casos
em que se mantém, todavia, a atual flexibilidade de que goza o Poder Executivo na
abertura de crédito suplementar. Em outros casos, o Substitutivo admite maior flexibilidade
proposta pelo Poder Executivo no PLOA 2020.
Deve-se destacar que as autorizações para abertura de crédito suplementar por ato
próprio não alcançam as despesas que devam ser objeto de suplementação por projeto de
lei cuja aprovação requer maioria absoluta do Congresso Nacional, nos termos do art. 167,
inciso III, da Constituição, salvo nos casos em que o Poder Executivo disponha de fontes
de recursos que possam substituir operações de crédito, em conformidade com o disposto
no art. 21, § 3º da LDO 2020 e nos arts. 4º, inciso VI, e 8º, §§ 1º e 2º, do Substitutivo.
XIV – CORREÇÕES E AJUSTES
Observadas as normas legais e regimentais que concernem à matéria, os pareceres
das emendas comportam correções e ajustes realizados pelos Relatores Setoriais e por
13
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este Relator Geral, com o propósito de adequá-las à boa técnica orçamentária e sanar
erros ou defeitos de elaboração que eventualmente pudessem constituir óbice à sua
aprovação ou à execução orçamentária.
Em muitos casos os ajustes foram solicitados pelos próprios autores das
proposições, por meio do Sistema de Solicitações de Ajustes a Emendas (Sisel), sendo que
a análise dos pedidos levou em conta a viabilidade técnica e a preservação da intenção
original do autor. As solicitações de ajustes por parte dos autores constam do Volume 4
deste Relatório.
XV – ALOCAÇÃO DE RECURSOS PELO RELATOR GERAL
As emendas apresentadas pelo Relator Geral se destinaram à correção de erros,
omissões ou inadequações de ordem técnica ou legal, conforme item 10 do Parecer
Preliminar, bem como às finalidades previstas nos itens 11 e 12 do mesmo Parecer. Com
fundamento nesse último item, procuramos ajustar a peça orçamentária às necessidades
institucionais e de oferta de serviços públicos, com destaque para os seguintes acréscimos:


Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde (R$ 3.192,9 milhões);



Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado (R$ 3.014,7
milhões);



Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial (R$ 1.691,8
milhões);



Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (R$ 1.320,7 milhões);



Apoio à Infraestrutura para a Educação Básica (R$ 1.089,8 milhões);



Fomento ao Setor Agropecuário (R$ 870,9 milhões);



Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União (R$ 701,8
milhões);



Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística (R$ 533,9 milhões);



Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta
Complexidade (R$ 478,1 milhões);



Integralização de Cotas ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR (R$
430,3 milhões);
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Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social –
SUAS (R$ 375,6 milhões);



Apoio a Projetos e Obras de Reabilitação, de Acessibilidade e Modernização
Tecnológicas em Áreas Urbanas (R$ 334,6 milhões);



Aquisição de Equipamentos e/ou Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica
de Pequeno e Médio Vulto;



Implementação de Infraestrutura Básica no Municípios da Região do Calha Norte
(R$ 237,6 milhões);



Ações de Proteção Social Básica (R$ 191,2 milhões);



Desenvolvimento

de

Políticas

de

Segurança

Pública,

Prevenção

e

Enfrentamento à Criminalidade (R$ 63,7 milhões);


Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional,
Recreativo e de Lazer (R$ 102,5 milhões);



Modernização e Fortalecimento da Defesa Agropecuária (R$ 112,5 milhões);



Aprestamento das Forças (R$ 96,5 milhões);



Sistemas de Transporte Coletivo Urbano (R$ 95,6 milhões);



Promoção e Defesa de Direitos para Todos (R$ 33,6 milhões);



Consolidação de Assentamentos Rurais (R$ 23,1 milhões);



Reestruturação e Modernização dos Hospitais Universitários Federais (R$ 57,3
milhões);



Concessão de Bolsas de Estudo no Ensino Superior (R$ 47,8 milhões);



Policiamento, Fiscalização, Combate à Criminalidade e Corrupção (R$ 47,8
milhões).

Os espelhos das emendas que apresentamos e o demonstrativo por modalidade de
emenda de relator estão anexados ao presente relatório.
Lembramos, por fim, que a alocação de recursos por parte do Relator Geral se deu
também a partir de acréscimos em emendas coletivas.
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XVI – PARECERES ÀS EMENDAS
À despesa foram apresentadas 8.792 emendas individuais e coletivas, sendo 7.140
de deputados, 1.043 de senadores, 437 de bancada estadual e 172 de comissão. A tabela
9 informa quantas dessas emendas foram aprovadas ou aprovadas parcialmente,
rejeitadas ou inadmitidas, bem como os montantes dos atendimentos, que totalizaram R$
18,2 bilhões.
TABELA 9 - EMENDAS APRESENTADAS AO PLOA 2020
Autor (Tipo)

Decisão Parecer

BANCADA ESTADUAL

PELA APROVAÇÃO

239.529.563

418

7.887.705.190

2

0

437

8.127.234.753

1

20.000.000

93

284.739.243

7

0

101

304.739.243

PELA APROVAÇÃO PARCIAL

16

118.502.428

Total

16

118.502.428

PELA APROVAÇÃO PARCIAL

50

179.044.237

5

0

55

179.044.237

PELA APROVAÇÃO

7.129

8.177.277.710

PELA INADMISSÃO

1

PELA INADMISSÃO
Total
PELA APROVAÇÃO
PELA APROVAÇÃO PARCIAL
PELA INADMISSÃO
Total
COMISSÃO MISTA DO CONGRESSO

COMISSÃO SENADO FEDERAL

PELA INADMISSÃO
Total
DEPUTADO FEDERAL

RETIRADA PELO AUTOR

SENADOR

10

0

Total

7.140

8.177.277.710

PELA APROVAÇÃO

1.041

1.291.176.100

2

0

1.043

1.291.176.100

8.792

18.197.974.471

RETIRADA PELO AUTOR
Total
Total

Atendimento
17

PELA APROVAÇÃO PARCIAL

COMISSÃO CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quant. Emendas

Fonte: Siga Brasil
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As emendas individuais foram atendidas pelo valor solicitado. Já as emendas de
bancada impositivas foram atendidas até o alcance do limite da reserva específica
constante do PLOA 2020. O atendimento das demais emendas de bancada e das de
comissão fez-se com base nas análises criteriosas realizadas pelos relatores setoriais e
pelo relator geral, necessárias para se decidir sobre a alocação de recursos escassos.
Em qualquer caso, o atendimento das emendas levou em conta as restrições
impostas pela legislação vigente, em especial as regras do Parecer Preliminar e da
Resolução nº 1, de 2006-CN. Na relatoria geral, foi examinado o mérito de cada demanda,
buscando-se verificar o potencial de contribuição para o desenvolvimento econômico e
social do nosso país.

XVII – CONSIDERAÇÕES FINAIS
A cada ano são maiores os desafios do Congresso na apreciação das peças
orçamentárias. Dadas as restrições fiscais impostas pelo baixo crescimento econômico,
pelo endividamento crescente e pelas limitações decorrentes do teto de gastos
estabelecido pela EC nº 95/2016, tem sido necessário um exame cada vez mais detalhado
e rigoroso de cada item de receita e despesa, de forma a mensurar com precisão os
recursos para cada finalidade.
A correção de parâmetros e estimativas e trabalho realizado pelo Comitê de
Avaliação da Receita permitiram a revisão de despesas obrigatórias constantes do PLOA
2020, assim como a incorporação da reestimativa de arrecadação com dividendos e
participações.
Por outro lado, a avaliação criteriosa de cada item da despesa, considerando o
histórico de execução de dotações, possibilitou identificar inconsistências alocativas
decorrentes de aportes sem justificativas técnicas e econômicas sólidas.
Outro ponto que julgamos pertinente considerar diz respeito aos efeitos de
proposições legislativas em tramitação no Congresso Nacional, que tenham relevante
impacto social, econômico e fiscal nas estimativas da Lei Orçamentária de 2020, haja vista
que líderes partidários do Congresso Nacional têm se manifestado, repetidamente, pela
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importância do controle das finanças públicas e pela necessidade de aprovar rapidamente
alterações na legislação.
A análise dos efeitos dessas proposições legislativas permitiu a esta relatoria
promover ajustes necessários de maneira a conferir maior realismo às dotações fixadas. Ao
propor o remanejamento de dotações, cumprimos o papel reservado ao Congresso de
reavaliar prioridades, buscando eficiência, economicidade e justiça social na alocação dos
recursos.
Cumpre destacar o grande interesse do Parlamento em contemplar setores e
regiões não atendidas no projeto de lei. Vale enaltecer a possibilidade de direcionamento
de recursos de forma direta aos estados e municípios por meio de Transferências
Especiais, nos termos da Emenda Constitucional nº 105, de 2019. Essa medida certamente
contribuirá para reduzir entraves burocráticos e tornar mais ágil e eficiente a utilização de
recursos transferidos pela União aos entes subnacionais.
Saudamos, por fim, a crescente impositividade de execução das programações
incluídas por emendas durante a tramitação do projeto de lei orçamentária anual no
Congresso Nacional. Até pouco tempo, a lei orçamentária era criticada pela falta de clareza
dos parâmetros adotados na escolha das programações que teriam a primazia na
execução, tornando orçamento aprovado mera peça de ficção. Entendemos que a
obrigatoriedade de execução das programações dá mais consistência e credibilidade à lei
orçamentária anual, contribuindo para que cumpra seu fundamental papel no ordenamento
e planejamento dos gastos públicos.
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Relatório Geral sobre o PL nº 22, de 2019-CN (PLOA 2020)

2. VOTO
Em face do exposto, somos pela aprovação do PL nº 22, de 2019-CN (Projeto de Lei
Orçamentária Anual para 2020), na forma do Substitutivo que ora apresentamos, o qual
contempla as alterações decorrentes das propostas de parecer pela aprovação e pela
aprovação parcial das emendas apresentadas.

Sala da Comissão, 17 de dezembro de 2020.

Deputado DOMINGOS NETO
RELATOR–GERAL
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1.2.1. SUBSTITUTIVO AO
TEXTO DA LEI

Negrito = texto incluído em relação ao PLOA 2020 (Mensagem Modificativa)
Tachado = texto excluído em relação ao PLOA 2020 (Mensagem Modificativa)

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 22, DE 2019-CN

Estima a receita e fixa a despesa da União
para o exercício financeiro de 2020.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1o Esta Lei estima a receita da União para o exercício financeiro de 2020 no
montante de R$ 3.679.941.095.917,00 (três trilhões, seiscentos e setenta e nove bilhões,
novecentos e quarenta e um milhões, noventa e cinco mil, novecentos e dezessete reais)
3.686.942.055.917,00 (três trilhões, seiscentos e oitenta e seis bilhões, novecentos e quarenta
e dois milhões, cinquenta e cinco mil e novecentos e dezessete reais) e fixa a despesa em igual
valor, compreendendo, nos termos do art. 165, § 5o, da Constituição:
I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e
entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público;
II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos
a ela vinculados, da Administração Pública Federal direta e indireta, bem como os fundos e
fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público; e
III - o Orçamento de Investimento das empresas em que a União, direta ou
indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita
Art. 2o A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é
R$ 3.558.520.100.068,00 (três trilhões, quinhentos e cinquenta e oito bilhões, quinhentos e
vinte milhões, cem mil, sessenta e oito reais) 3.565.520.100.068,00 (três trilhões, quinhentos

e sessenta e cinco bilhões, quinhentos e vinte milhões, cem mil e sessenta e oito reais),
incluindo a proveniente da emissão de títulos destinada ao refinanciamento da dívida pública
federal, interna e externa, em observância ao disposto no art. 5o, § 2o, da Lei Complementar no
101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma detalhada nos Anexos a
que se referem os incisos I e IX do art. 9º desta Lei e assim distribuída:
I - Orçamento Fiscal: R$ 1.736.370.313.173,00 (um trilhão, setecentos e trinta e
seis bilhões, trezentos e setenta milhões, trezentos e treze mil, cento e setenta e três reais)
1.743.370.313.173,00 (um trilhão, setecentos e quarenta e três bilhões, trezentos e setenta
milhões, trezentos e treze mil, cento e setenta e três reais), excluída a receita de que trata o
inciso III deste artigo;
II - Orçamento da Seguridade Social: R$ 905.014.734.432,00 (novecentos e cinco
bilhões, quatorze milhões, setecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais);
e
III - Refinanciamento da dívida pública federal: R$ 917.135.052.463,00
(novecentos e dezessete bilhões, cento e trinta e cinco milhões, cinquenta e dois mil,
quatrocentos e sessenta e três reais), constantes do Orçamento Fiscal.
Parágrafo único. O valor a que se refere o inciso I deste artigo inclui, com
fundamento no art. 21 da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2020 – LDO-2020, R$ 361.533.394.381,00 (trezentos e sessenta e um
bilhões, quinhentos e trinta e três milhões, trezentos e noventa e quatro mil, trezentos e oitenta
e um reais) 343.623.574.293,00 (trezentos e quarenta e três bilhões, seiscentos e vinte e três
milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, duzentos e noventa e três reais) referentes a
operações de crédito cuja realização depende da aprovação de créditos adicionais por maioria
absoluta do Congresso Nacional, nos termos do art. 167, inciso III, da Constituição.
Seção II
Da Fixação da Despesa
Art. 3o A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R$
3.558.520.100.068,00 (três trilhões, quinhentos e cinquenta e oito bilhões, quinhentos e vinte
milhões, cem mil, sessenta e oito reais) 3.565.520.100.068,00 (três trilhões, quinhentos e
sessenta e cinco bilhões, quinhentos e vinte milhões, cem mil e sessenta e oito reais),
incluindo a relativa ao refinanciamento da dívida pública federal, interna e externa, em
observância ao disposto no art. 5o, § 2o, da Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma detalhada
entre os órgãos orçamentários no Anexo II desta Lei e assim distribuída:
I - Orçamento Fiscal: R$ 1.458.358.668.248,00 (um trilhão, quatrocentos e
cinquenta e oito bilhões, trezentos e cinquenta e oito milhões, seiscentos e sessenta e oito
mil, duzentos e quarenta e oito reais)1.453.118.715.179,00 (um trilhão, quatrocentos e
cinquenta e três bilhões, cento e dezoito milhões, setecentos e quinze mil, centro e setenta e
nove reais), excluídas as despesas de que trata o inciso III;
II - Orçamento da Seguridade Social: R$ 1.188.266.332.426,00 (um trilhão, cento
e oitenta e oito bilhões, duzentos e sessenta e seis milhões, trezentos e trinta e dois mil,

quatrocentos e vinte e seis reais) 1.190.026.379.357,00 (um trilhão, cento e noventa bilhões e
vinte e seis milhões, trezentos e setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e sete reais); e
III - Refinanciamento da dívida pública federal: R$ 917.135.052.463,00
(novecentos e dezessete bilhões, cento e trinta e cinco milhões, cinquenta e dois mil,
quatrocentos e sessenta e três reais), constantes do Orçamento Fiscal.
§ 1o Do montante fixado no inciso II deste artigo, a parcela de R$
283.251.597.994,00 (duzentos e oitenta e três bilhões, duzentos e cinquenta e um milhões,
quinhentos e noventa e sete mil, novecentos e noventa e quatro reais)285.011.644.925,00
(duzentos e oitenta e cinco bilhões e onze milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil,
novecentos e vinte e cinco reais) será custeada com recursos do Orçamento Fiscal.
§ 2o O valor a que se referem os incisos I e II deste artigo inclui R$
361.533.394.381,00 (trezentos e sessenta e um bilhões, quinhentos e trinta e três milhões,
trezentos e noventa e quatro mil, trezentos e oitenta e um reais) 343.623.574.293,00 (trezentos
e quarenta e três bilhões, seiscentos e vinte e três milhões, quinhentos e setenta e quatro
mil, duzentos e noventa e três reais) referentes a despesas específicas que, com fundamento
no art. 21 da LDO-2020, devem ser financiadas por operações de crédito cuja realização
depende da aprovação de créditos adicionais por maioria absoluta do Congresso Nacional, nos
termos do art. 167, inciso III, da Constituição, assim distribuídos:
I - Orçamento Fiscal: R$ 96.624.984.676,00 (noventa e seis bilhões, seiscentos e
vinte e quatro milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais)
91.361.282.097,00 (noventa e um bilhões, trezentos e sessenta e um milhões, duzentos e
oitenta e dois mil e noventa e sete reais); e
II - Orçamento da Seguridade Social: R$ 264.908.409.705,00 (duzentos e sessenta
e quatro bilhões, novecentos e oito milhões, quatrocentos e nove mil, setecentos e cinco reais)
252.262.292.196,00 (duzentos e cinquenta e dois bilhões, duzentos e sessenta e dois milhões,
duzentos e noventa e dois mil, cento e noventa e seis reais.
Seção III
Da Autorização para a Abertura de Créditos Suplementares
Art. 4o Fica autorizada a abertura de créditos suplementares para o aumento de
dotações fixadas por esta Lei, desde que compatíveis com a obtenção da meta doe resultado
primário necessário ao cumprimento da meta estabelecida na LDO-2020, e com os limites de
despesas primárias de que tratam os arts. 107, 110 e 111 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, e que sejam observados bem como observem o disposto no parágrafo único do
art. 8o da Lei de Responsabilidade Fiscal, não cancelem dotações decorrentes de emendas,
ressalvadas as disposições dos §§ 7º a 9º, e atendam as seguintes condições:
I - suplementação de dotações classificadas com “RP 0” destinadas:
a) à Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do
Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais, mediante a utilização de recursos
provenientes de:

1. anulação de dotações consignadas a essas despesas;
2. anulação de dotações classificadas com “RP 1” e “RP 2”, até o limite de 20%
(vinte por cento);
3. reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados,
observado o disposto no § 2º do art. 13 da LDO-2020; e
4. superavit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2019, nos
termos do art. 43, §§ 1º, inciso I, e 2º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
b) ao serviço da dívida, mediante a utilização de recursos provenientes de:
1. superavit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2019;
2. anulação de dotações consignadas ao GND 2 ou GND 6, inclusive no âmbito do
mesmo subtítulo da suplementação;
3. reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados,
observado o disposto no § 2º do art. 13 da LDO-2020;
4. excesso de arrecadação de participações e dividendos pagos por entidades
integrantes da Administração Pública Federal indireta;
5. excesso de arrecadação oriundo da transferência do resultado positivo do
Banco Central do Brasil; e
6. operações de créditos realizadas por meio da emissão de títulos de
responsabilidade do Tesouro Nacional;
c) à execução da Política de Garantia de Preços Mínimos e à Formação e
Administração de Estoques Reguladores e Estratégicos de Produtos Agropecuários, mediante a
utilização de recursos provenientes de anulação de dotações que lhes tenham sido
consignadas;
d) às transferências aos fundos constitucionais de financiamento do Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, nos termos da Lei no 7.827, de 27 de setembro de 1989, com recursos
provenientes de:
1. anulação de dotações que lhes tenham sido consignadas;
2. excesso de arrecadação ou superavit financeiro de recursos relativos a fontes
que tenham vinculação constitucional ou legal; e
3. anulação de dotações classificadas com “RP 0”, “RP 1” e “RP 2”, até o limite de
20% (vinte por cento);
e) a cada subtítulo, exceto nos casos em que possa ser suplementado com
fundamento nas demais alíneas deste inciso, até o limite de 20% (vinte por cento) do respectivo
valor, mediante a utilização de recursos provenientes de:

1. anulação de dotações, limitada a 20% (vinte por cento) do valor do subtítulo
objeto da anulação;
2. reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados,
observado o disposto no § 2º do art. 13 da LDO-2020; e
3. superavit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2019, nos
termos do art. 43, §§ 1º, inciso I, e 2º, da Lei nº 4.320, de 1964; e
f) à reserva de contingência, mediante a utilização de recursos provenientes da
anulação de dotações sujeitas aos limites estabelecidos no art. 107 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, quando for demonstrado no relatório da avaliação bimestral de
que trata o art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal a necessidade de redução do total de
despesas sujeitas aos referidos limites;
II - suplementação de dotações classificadas com “RP 1” destinadas:
a) a despesas constantes de item do Quadro 9A - Demonstrativo dos Resultados
Primário e Nominal do Governo Central, exceto as que possam ser suplementadas com
fundamento nas demais alíneas deste inciso, mediante a utilização de recursos provenientes
de:
1. anulação de 20% (vinte por cento) das dotações consignadas em “RP 1”;
2. anulação de dotações classificadas com “RP 2”;
3. reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados,
observado o disposto no § 2º do art. 13 da LDO-2020; e
4. superavit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2019, nos
termos do art. 43, §§ 1º, inciso I, e 2º, da Lei nº 4.320, de 1964;
b) às transferências constitucionais ou legais aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios; às despesas do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT; e ao complemento da
atualização monetária do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, com recursos
provenientes de:
1. anulação de dotações que lhes tenham sido consignadas; e
2. excesso de arrecadação ou superavit financeiro de receitas que tenham
vinculação constitucional ou legal;
c) aos grupos de natureza de despesa “3 - Outras Despesas Correntes”, “4 Investimentos” e “5 - Inversões Financeiras”, mediante a utilização de recursos provenientes de
anulação de dotações consignadas a esses grupos no âmbito do mesmo subtítulo objeto da
suplementação;
d) aos grupos de natureza de despesa “3 - Outras Despesas Correntes”, “4 Investimentos” e “5 - Inversões Financeiras”, mediante a utilização de recursos provenientes de
remanejamento de dotações destinadas à execução da Política de Garantia de Preços Mínimos

e à Formação e Administração de Estoques Reguladores e Estratégicos de Produtos
Agropecuários; e
e) a despesas decorrentes de variação cambial, mediante a utilização de recursos
provenientes de:
1. anulação de dotações, limitada a 30% (trinta por cento) do valor do subtítulo
objeto da anulação; e
2. reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados,
observado o disposto no § 2º do art. 13 da LDO-2020;
III - suplementação de dotações classificadas com “RP 2” destinadas:
a) às contribuições, anuidades e integralizações de cotas, constantes dos
programas “0910 - Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades
Nacionais e Internacionais” e “0913 - Operações Especiais - Participação do Brasil em
Organismos Financeiros Internacionais”, mediante a utilização de recursos provenientes da
anulação de dotações consignadas a:
1. subtítulos das referidas ações; e
2. grupos de natureza de despesa “3 - Outras Despesas Correntes”, “4 Investimentos” e “5 - Inversões Financeiras” de outros subtítulos, até o limite de 20% (vinte por
cento) da soma dessas dotações, no âmbito de cada subtítulo;
b) às despesas abrangidas pela subfunção defesa civil, no âmbito do Ministério
do Desenvolvimento Regional, mediante a utilização de recursos provenientes de:
1. anulação de dotações consignadas a ações compreendidas nessa subfunção;
e
2. anulação de dotações, limitada a 30% (trinta por cento) do valor do subtítulo
objeto da anulação;
c) aos grupos de natureza de despesa “3 - Outras Despesas Correntes”, “4 Investimentos” e “5 - Inversões Financeiras”, mediante a utilização de recursos provenientes da
anulação de dotações consignadas a esses grupos no âmbito do mesmo subtítulo objeto da
suplementação;
d) à Fundação Joaquim Nabuco, ao Instituto Nacional de Educação de Surdos,
ao Instituto Benjamin Constant, ao Colégio Pedro II, às Instituições Federais de Ensino Superior,
aos Hospitais Universitários, à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e às instituições que
compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, integrantes do
Ministério da Educação, nos grupos de natureza de despesa “3 - Outras Despesas Correntes”,
“4 - Investimentos” e “5 - Inversões Financeiras”, em até 50% (cinquenta por cento) das
dotações consignadas a esses grupos, no âmbito de cada unidade orçamentária, mediante a
utilização de recursos provenientes de: 1. da anulação de até 50% (cinquenta por cento) das
dotações consignadas aos referidos grupos de natureza de despesa, devendo o remanejamento
ocorrer no âmbito da mesma unidade orçamentária; e

2. anulação de dotações de outras unidades orçamentárias, limitada a 20% (vinte
por cento) do valor do subtítulo objeto da anulação;
e) ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, às Instituições
Científicas, Tecnológicas e de Inovação, assim definidas no art. 2o, inciso V, da Lei no 10.973, de
2 de dezembro de 2004, e às instituições de pesquisa integrantes da administração direta do
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, nos grupos de natureza de
despesa “3 - Outras Despesas Correntes”, “4 - Investimentos” e “5 - Inversões Financeiras”, em
até 30% (trinta por cento) das dotações consignadas a esses grupos, no âmbito de cada unidade
orçamentária, mediante a utilização de recursos provenientes de: 1. da anulação de até 30%
(trinta por cento) das dotações consignadas aos referidos grupos de natureza de despesa,
devendo o remanejamento ocorrer no âmbito da mesma unidade orçamentária; e
2. anulação de dotações de outras unidades orçamentárias, limitada a 20% (vinte
por cento) do valor do subtítulo objeto da anulação;
f) a despesas decorrentes de variação cambial, mediante a utilização de recursos
provenientes de:
1. anulação de dotações, limitada a 30% (trinta por cento) do valor do subtítulo
objeto da anulação; e
2. reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados,
observado o disposto no § 2º do art. 13 da LDO-2020;
g) a despesas com operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e de
Acolhimento Humanitário e Interiorização de Migrantes em Situação de Vulnerabilidade e
Fortalecimento do Controle de Fronteiras, no âmbito do Ministério da Defesa, mediante a
utilização de recursos provenientes de:
1. anulação de dotações classificadas com “RP 2”;
2. reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados,
observado o disposto no § 2º do art. 13 da LDO-2020; e
3. superavit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2019, nos
termos do art. 43, §§ 1º, inciso I, e 2º, da Lei nº 4.320, de 1964;
h) às ações e serviços públicos de saúde, identificadas nesta Lei com “IU 6”,
mediante a utilização de recursos provenientes de: 1. da anulação de dotações classificadas
com “RP 2” identificadas nesta Lei com “IU 6”;
2. anulação de dotações classificadas com “RP 1” identificadas nesta Lei com “IU
6”, limitada a 20% (vinte por cento) do valor do subtítulo objeto da anulação; e
3. anulação de dotações classificadas com “RP 2” identificadas nesta Lei com “IU
0”, limitada a 20% (vinte por cento) do valor do subtítulo objeto da anulação;
i) à ação "218Y - Despesas Judiciais da União, de suas Autarquias e Fundações
Públicas", no âmbito da Advocacia-Geral da União, mediante a utilização de recursos

provenientes de anulação de dotações orçamentárias, limitada a 20% (vinte por cento) do valor
do subtítulo objeto da anulação;
j) a cada subtítulo, exceto nos casos em que possa ser suplementado com
fundamento nas demais alíneas deste inciso, até o limite de 20% (vinte por cento) do respectivo
valor, mediante a utilização de recursos provenientes de:
1. anulação de dotações, limitada a 20% (vinte por cento) do valor do subtítulo
objeto da anulação;
2. reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados,
observado o disposto no § 2º do art. 13 da LDO-2020; e
3. superavit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2019, nos
termos do art. 43, §§ 1º, inciso I, e 2º, da Lei nº 4.320, de 1964;
l) à ação “20RX - Reestruturação e Modernização dos Hospitais Universitários
Federais”, no âmbito da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares”, do Ministério da
Educação, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações
orçamentárias da ação “20G8 - Reestruturação dos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Prestados pelos Hospitais Universitários Federais (Financiamento Partilhado - REHUF)”, do
Ministério da Saúde.; e
m) à ação "20WY – Difusão Cultural e Divulgação do Brasil no Exterior", no
âmbito do Ministério das Relações Exteriores, mediante a utilização de recursos proveniente
de excesso de arrecadação e superavit financeiro relativos a convênios celebrados com
Estados, Distrito Federal e Municípios;
IV - suplementação de dotações classificadas com identificador de resultado
primário ”RP 2” destinadas aos grupos de natureza de despesa “4 – Investimentos” e “5 Inversões Financeiras”, mediante o remanejamento de até 15% (quinze por cento) do montante
das dotações consignadas a essas despesas;
V - suplementação para a recomposição das dotações dos subtítulos integrantes
desta Lei até o limite dos valores que constam do respectivo Projeto, mediante a anulação de
dotações; e
VI – suplementação de dotações dos subtítulos integrantes desta Lei, mediante
a anulação de dotações consignadas ao órgão orçamentário 93000 - Programações
Condicionadas à Aprovação Legislativa prevista no inciso III do art. 167 da Constituição,
mantidas as finalidades das categorias de programação anuladas, desde que seja realizada a
substituição da referida receita de da fonte de recursos relativa a operações de crédito por
outras fonte de recurso, observado o disposto no § 2º do art. 44 da LDO-2020.
§ 1o Considera-se compatível com a obtenção da meta de resultado primário
fixada na LDO-2020 a abertura de créditos suplementares relativos a despesas cujo aumento
tenha sido previsto no relatório de avaliação de receitas e despesas primárias elaborado em
cumprimento ao art. 9o da Lei de Responsabilidade Fiscal, e à LDO-2020, observado o
detalhamento dos itens do Quadro 9A, integrante desta Lei, sem prejuízo do cumprimento dos

limites de despesas primárias de que trata o art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
§ 2o Em observância aos limites de despesas, estabelecidos de acordo com o art.
107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e à meta de resultado primário
constante da LDO-2020, a abertura de créditos suplementares para o atendimento de despesas
que ampliem os referidos limites ou impactem o cumprimento da aludida meta, impõe o
cancelamento de despesas submetidas aos referidos limites ou à aludida meta em valor
correspondente, que deverá constar de anexo específico do ato de abertura dos créditos.
§ 2o No caso em que as suplementações de dotações e as fontes de recursos
que suportarem o crédito suplementar se mostrarem incompatíveis com a meta de resultado
primário, estabelecida na LDO-2020, ou com limites individualizados para despesas primárias,
definidos pelo art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o ato de abertura
conterá anexo específico com os necessários cancelamentos compensatórios.
§ 3o Os limites de que tratam as alíneas “e” do inciso I e “j” do inciso III do caput
deste artigo poderão ser ampliados em até dez pontos percentuais, quando o remanejamento
ocorrer entre categorias de programação do mesmo programa no âmbito de cada órgão
orçamentário.
§ 4º Para efeito do que trata o § 3º, a unidade orçamentária 74902 - Recursos
sob Supervisão do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior/FIES - Min. da
Educação poderá ser considerada como parte do órgão orçamentário 26000 – Ministério da
Educação.
§ 5o A autorização constante deste artigo fica condicionada à publicação, até o
dia 15 de dezembro de 2020, dos atos de abertura dos créditos suplementares, exceto para as
despesas nos casos previstosas nos incisos I, alíneas “a” e “b”, II e III, alíneas “b” e “g”, do caput
deste artigo, em que para os quais a publicação poderá ocorrer até 31 de dezembro de 2020.
§ 6o Na abertura dos créditos de que trata este artigo, poderá ser incluído grupo
de natureza de despesa, desde que compatível com a finalidade da ação orçamentária
correspondente.
§ 7o Somente poderão ser cancelados valores incluídos ou acrescidos em
decorrência da aprovação de emendas individuais e de bancada estadual, classificadas
respectivamente com “RP 6” e “RP 7”, quando cumulativamente ocorrerem as seguintes
condições:
II - houver impedimento técnico ou legal que impeça a execução da despesa;
II - houver solicitação ou concordância do autor da emenda ou indicação do
Poder Legislativo;
II - houver impedimento técnico ou legal que impeça a execução da despesa;
III - destinaçãorem dos recursos à suplementação de dotações correspondentes
a outras emendas de sua autoria do autor, no caso de impedimento parcial ou total, ou para de

uma única programação constante da lei orçamentária vigente, no caso de impedimento total;
e
IV - não houver redução do montante de recursos das dotações orçamentáriaos
destinadaos nesta Lei, por autor, a ações e serviços públicos de saúde.
§ 8º Os remanejamentos entre grupos de natureza de despesa, no âmbito da
mesma emenda individual ou de bancada estadual, classificada, respectivamente, com “RP 6”
e “RP 7”, poderão ser realizados se atendidao o a condição prevista no inciso II do § 7º deste
artigo.
§ 9o Os remanejamentos decorrentes do disposto no § 7o deverão possibilitar a
identificação da emenda e do respectivo autor, especialmente quando da execução das
programações objeto de suplementação.
§ 10. A necessidade de suplementação e a possibilidade de anulação de dotações
classificadas com “RP 1” deverão ser previamente demonstradas no relatório de avaliação de
receitas e despesas primárias, elaborado em cumprimento ao art. 9º da Lei de Responsabilidade
Fiscal e à LDO-2020, na forma do Quadro 9A integrante desta Lei, ressalvadas as de que trata o
inciso VI do caput deste artigo.
§ 11. A exigência de demonstração a que se refere o § 10 aplica-se somente
quando houver alteração de valor em relação aos detalhamentos constantes do Quadro
mencionado no mesmo parágrafo.
§ 12. Observado o disposto nos §§ 1º e 10, a exigência de cancelamento de
despesas primárias a que se refere o § 2o não se aplica à abertura de crédito de que trata o
inciso II, alínea “b”, item “2”, do caput deste artigo quando se destinar à transferência aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios de receitas que tenham vinculação constitucional
ou legal.
§ 123. Os limites de suplementação e de anulação de dotações constantes deste
artigo, quando implicarem acréscimo ou redução do valor do subtítulo:
I - devem ser calculados em relação aos valores e classificações inicialmente
fixados nesta Lei, acrescidos dos valores suplementados nos termos do inciso VI do caput; e
II – podem ser utilizados cumulativamente.
§ 134. Fica vedada a anulação de dotações da ação “00RT - Recursos para
Programações em Despesas de Capital”, constante desta Lei, para o atendimento de despesas
correntes mediante a utilização da autorização de que trata este artigo, bem como a execução
orçamentária e financeira de referidas dotações.
§ 15. A execução das despesas classificadas com o Identificador de Uso (IU 9)
fica condicionada à aprovação e implementação dos dispositivos constantes da Proposta de
Emenda Constituição nº 186/2019.

CAPÍTULO III
DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Seção I
Das Fontes de Financiamento
Art. 5o As fontes de recursos para financiamento das despesas do Orçamento de
Investimento somam R$ 121.420.995.849,00 (cento e vinte e um bilhões, quatrocentos e vinte
milhões, novecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais)
121.421.995.849,00 (cento e vinte e um bilhões, quatrocentos e vinte e um milhões,
novecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais), conforme especificadas
no Anexo III desta Lei.
Seção II
Da Fixação da Despesa
Art. 6o A despesa do Orçamento de Investimento é fixada em R$
121.420.995.849,00 (cento e vinte e um bilhões, quatrocentos e vinte milhões, novecentos e
noventa e cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais) 121.421.995.849,00 (cento e vinte e
um bilhões, quatrocentos e vinte e um milhões, novecentos e noventa e cinco mil, oitocentos
e quarenta e nove reais),, cuja distribuição por órgão orçamentário consta do Anexo IV desta
Lei.
Seção III
Da Autorização para a Abertura de Créditos Suplementares
Art. 7o Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, desde
que compatíveis com a meta de resultado primário estabelecida na LDO-2020, destinados a:
I - suplementação de subtítulo, até o limite de 30% (trinta por cento) do
respectivo valor constante desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de geração
própria, anulação de dotações da mesma empresa ou aporte da empresa controladora;
II - suplementação de despesas relativas a ações em execução no exercício de
2020, mediante a utilização, em favor da correspondente empresa e da respectiva
programação, de saldo de recursos do Tesouro Nacional repassados em exercícios anteriores
ou inscritos em restos a pagar no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; e
III - suplementação ou ajuste de despesas que tenham correspondência com
dotações consignadas em créditos suplementares ou especiais abertos no âmbito dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
§ 1o O limite de que trata o inciso I do caput deste artigo não se aplica quando a
suplementação correr à conta de anulação de dotações de subtítulos integrantes da mesma
ação no âmbito da mesma empresa.

§ 2o No caso de empresas não consideradas na meta de resultado primário nos
termos do § 1º do art. 2º da LDO-2020, a suplementação de que trata o inciso I do caput deste
artigo também poderá ser realizada mediante a utilização de fontes de financiamento relativas
a recursos para aumento do patrimônio líquido, operações de crédito de longo prazo e outros
recursos de longo prazo.
§ 3o A autorização de que trata este artigo fica condicionada à publicação, até 15
de dezembro de 2020, do ato de abertura do crédito suplementar.

CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E EMISSÃO DE TÍTULOS
DA DÍVIDA AGRÁRIA
Art. 8o Com fundamento no disposto nos arts. 165, § 8º, e 167, inciso III, da
Constituição e Em cumprimento ao disposto no art. 32, § 1o, inciso I, da Lei de Responsabilidade
Fiscal, sem prejuízo do que estabelece o art. 52, inciso V, da Constituição, ficam autorizadas,
sem prejuízo da observância do disposto no § 1o deste artigo, a contratação e a realização das
operações de crédito junto aos a organismos multilaterais, previstas no a que se refere o art.
90 da LDO-2020, que, por sua natureza, estão vinculadas à execução de projetos com fontes
orçamentárias internas, bem como e das incluídas previstas nesta Lei, exceto as classificadas
com a fonte de recursos 944, para o atendimento das despesas que, de acordo com a legislação
vigente, possam ser financiadas com essa receita, sem prejuízo do que estabelece o art. 52,
inciso V, da Constituição, incluindo a emissão de:
I - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional; e
II - até 7.000.000 (sete milhões) de Títulos da Dívida Agrária para atender ao
programa de reforma agrária no exercício de 2020, nos termos do § 4o do art. 184 da
Constituição, vedada a emissão com prazos decorridos ou inferiores a 2 (dois) anos.
§ 1o A realização da receita de O montante das operaçõesão de crédito por
emissão de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional, classificada nesta Lei com a fonte
de recursos 944, após a dedução do total dos créditos suplementares abertos deduzidas as
dotações anuladas por meio da autorização constante do com fundamento no inciso VI do
caput do art. 4º desta Lei, de acordo com o disposto no art. 21 da LDO-2020, fica condicionada
à somente será autorizado por meio da aprovação de projetos de lei de abertura de créditos
suplementares ou especialis por maioria absoluta do Congresso Nacional, de acordo com o
inciso III do art. 167 da Constituição.
§ 2º A Mensagem Presidencial que encaminhar projeto de lei de crédito
adicional a que se refere o § 1º informará Oso montantes dos créditos suplementares abertos
com fundamento no inciso VI do caput do art. 4º desta Lei serão comunicados ao Congresso
Nacional caso o, devendo o Poder Executivo atualizar essa informação sempre que ocorrer
alteração do montante inicialtenha encaminhado o projeto de lei de crédito adicional a que se
refere o art. 21 da LDO-2020, com vistas a, a fim de que o Congresso Nacional possa ajustarálo o projeto à real necessidade de suplementação e realização de operações de crédito.

§ 3º Observada a legislação aplicável, os recursos oriundos das operações de
crédito a que se refere este artigo poderão ser aplicados na realização de despesas constantes
desta lei e de créditos adicionais.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 9o Integram esta Lei os seguintes Anexos, incluindo os mencionados nos arts.
2o, 3o, 5o e 6o desta Lei:
I - receita estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por categoria
econômica, discriminada segundo a origem dos recursos;
II - distribuição da despesa fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social,
por órgão orçamentário;
III - discriminação das fontes de financiamento do Orçamento de Investimento;
IV - distribuição da despesa fixada no Orçamento de Investimento, por órgão
orçamentário;
V - autorizações específicas de que trata o art. 169, § 1o, inciso II, da Constituição,
relativas a despesas com pessoal e encargos sociais;
VI - relação dos subtítulos relativos a obras e serviços com indícios de
irregularidades graves, informada pelo Tribunal de Contas da União;
VII - metodologia e estimativa da distribuição da despesa fixada nos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social pela Classificação por Função de Governo das Nações Unidas
(COFOG – Classification of Functions of Government);
VIII - quadros orçamentários consolidados;
IX - discriminação das receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
X - discriminação da legislação da receita e da despesa dos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social;
XI - programa de trabalho das unidades orçamentárias e detalhamento dos
créditos orçamentários dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; e
XII - programa de trabalho das unidades orçamentárias e detalhamento dos
créditos orçamentários do Orçamento de Investimento.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,

1.2.2. ANEXO V AO TEXTO DA
LEI – AUTORIZAÇÃO PARA
DESPESAS COM PESSOAL

ANEXO V
AUTORIZAÇÕES ESPECÍFICAS DE QUE TRATA O ART. 169, § 1 º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO, E O ART. 99, INCISO IV, DA LDO-2020, RELATIVAS A DESPESAS DE
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PARA 2020
R$ 1,00
PROVIMENTO
DISCRIMINAÇÃO

CRIAÇÃO

DESPESA
QTDE

NO EXERCÍCIO (4)
PRIMÁRIA

FINANCEIRA

ANUALIZADA
TOTAL

PRIMÁRIA

FINANCEIRA

TOTAL

I. CRIAÇÃO E/OU PROVIMENTOS DE CARGOS E FUNÇÕES, exceto reposição (1):
1. Poder Legislativo
1.1. Câmara dos Deputados

7

147

25.681.502

4.063.494

29.744.996

49.047.667

8.063.302

57.110.969

7

77

12.154.064

2.735.199

14.889.263

23.979.429

5.470.398

29.449.827

-

70

11.266.843

2.735.199

14.002.042

23.071.451

5.470.398

28.541.849

7

7

887.221

-

887.221

907.978

-

907.978

-

40

8.995.177

389.686

9.384.863

15.787.115

668.033

16.455.148

1.2.1. Cargos e funções vagos

-

40

8.995.177

389.686

9.384.863

15.787.115

668.033

16.455.148

1.3. Tribunal de Contas da União

-

30

4.532.261

938.609

5.470.870

9.281.123

1.924.871

11.205.994

1.3.1. Cargos e funções vagos

-

30

4.532.261

938.609

5.470.870

9.281.123

1.924.871

11.205.994

1.417

1.871

155.632.565

16.724.723

172.357.288

223.446.549

22.983.400

246.429.949

1.1.1. Cargos e funções vagos
1.1.2. Anteprojeto de lei
1.2. Senado Federal

2. Poder Judiciário
2.1. Supremo Tribunal Federal

-

62

4.449.222

590.338

5.039.560

5.915.404

774.047

6.689.451

2.1.1. Cargos e funções vagos

-

62

4.449.222

590.338

5.039.560

5.915.404

774.047

6.689.451

2.2. Superior Tribunal de Justiça

-

50

3.373.164

417.521

3.790.685

6.911.712

835.041

7.746.753

2.2.1. Cargos e funções vagos

-

50

3.373.164

417.521

3.790.685

6.911.712

835.041

7.746.753

625

450

45.000.000

3.757.686

48.757.686

92.020.673

7.515.372

99.536.045

-

450

45.000.000

3.757.686

48.757.686

92.020.673

7.515.372

99.536.045

625

-

-

-

-

-

-

-

740

89

3.871.544

564.385

4.435.929

7.934.449

1.128.770

9.063.219
6.284.436

2.3. Justiça Federal
2.3.1. Cargos e funções vagos
2.3.2. PL nº 2.783, de 2011 (3)
2.4. Justiça Militar da União
2.4.1. Cargos e funções vagos

-

46

2.691.653

384.119

3.075.772

5.516.198

768.238

2.4.2. PL 1.184/15

740

43

1.179.891

180.266

1.360.157

2.418.251

360.532

2.778.783

2.5. Justiça Eleitoral

-

1.002

82.521.210

9.168.705

91.689.915

82.521.210

9.168.705

91.689.915

-

1.002

82.521.210

9.168.705

91.689.915

82.521.210

9.168.705

91.689.915

2.5.1. Cargos e funções vagos
2.6. Justiça do Trabalho
2.6.1. Cargos e funções vagos
2.6.2. PLC 112, de 2017 - TRT 22ª Região (3)
2.7. Justiça do Distrito Federal e Territórios
2.7.1. Cargos e funções vagos

52

90

7.294.224

711.880

8.006.104

14.942.629

1.423.759

16.366.388

-

90

7.294.224

711.880

8.006.104

14.942.629

1.423.759

16.366.388

52

-

-

-

-

-

-

-

-

128

9.123.201

1.514.208

10.637.409

13.200.472

2.137.706

15.338.178

-

128

9.123.201

1.514.208

10.637.409

13.200.472

2.137.706

15.338.178

3. Ministério Público da União e Conselho Nacional do Ministério Público

-

25

1.118.728

23.124

1.141.852

6.443.177

183.709

6.626.886

3.1. Ministério Público Militar

-

6

468.732

16.701

485.433

3.126.826

100.205

3.227.031

3.1.1. Cargos e funções vagos

-

6

468.732

16.701

485.433

3.126.826

100.205

3.227.031

3.2. Ministério Público do Trabalho
3.2.1. Cargos e funções vagos
3.3. Escola Superior do Ministério Público da União
3.3.1. Lei nº 13.032, de 2014
4. Defensoria Pública da União
4.1. Defensoria Pública da União

-

5

70.929

6.423

77.352

2.605.688

83.504

2.689.192

-

5

70.929

6.423

77.352

2.605.688

83.504

2.689.192

-

14

579.067

-

579.067

710.663

-

710.663

-

14

579.067

-

579.067

710.663

-

710.663

1.011

205

5.820.707

48.711

5.869.418

9.154.894

83.504

9.238.398

1.011

205

5.820.707

48.711

5.869.418

9.154.894

83.504

9.238.398

5

980.806

48.711

1.029.517

1.721.474

83.504

1.804.978

-

-

-

-

-

-

-

4.1.1. Cargos e funções vagos
4.1.2. PL nº 7.922, de 2014 - Criação de cargos efetivos
4.1.3. PL nº 7.923, de 2014 - Criação de cargos e funções comissionadas
5. Poder Executivo
5.1. Criação e provimentos de cargos e funções - Civis

811
200

200

4.839.901

-

4.839.901

7.433.420

-

7.433.420

3.140

42.954

2.345.843.794

296.052.696

2.641.896.489

3.136.720.510

462.835.240

3.599.555.749

3.140

39.169

2.016.980.185

282.058.545

2.299.038.730

2.754.768.575

444.176.372

3.198.944.947

16.509

581.260.806

26.992.974

608.253.780

893.400.669

118.296.285

1.011.696.954

5.1.1. Cargos e funções vagos
5.1.2. Banco de Professor-Equivalente e Quadro de Referência dos Cargos de TécnicoAdministrativos em Educação (2)
5.1.3. Lei nº 13.634, de 20 de março de 2018 - UF Catalão/GO

-

19.520

1.338.123.053

244.048.631

1.582.171.684

1.763.888.352

315.189.207

2.079.077.559

353

353

12.373.322

1.416.948

13.790.270

12.144.218

1.307.953

13.452.171

5.1.4. Lei nº 13.651, de 11 de abril de 2018 - UF Delta do Parnaíba/PI

400

400

13.575.747

1.399.406

14.975.153

13.342.432

1.291.759

14.634.191

5.1.5. Lei nº 13.637, de 20 de março de 2018 - UF Rondonópolis/MT

394

394

14.060.344

1.574.388

15.634.732

13.787.645

1.453.280

15.240.925

5.1.6. Lei nº 13.635, de 20 de março de 2018 - UF Jataí/GO

299

299

9.874.159

577.275

10.451.434

9.773.624

532.869

10.306.493

5.1.7. Lei nº 13.651, de 11 de abril de 2018 - UF Agreste de Pernambuco/PE

623

623

29.698.647

3.673.570

33.372.217

28.708.675

3.390.988

32.099.663

5.1.8. Lei nº 13.856, de 8 de julho de 2019 - UF Norte do Tocantins/TO

491

491

10.152.616

2.375.353

12.527.969

11.861.469

2.714.031

14.575.500

5.1.9. Anteprojeto de Lei da Estrutura Regimental da Polícia Federal

580

580

7.861.491

7.861.491

7.861.491

-

1.801

189.624.282

-

189.624.282

191.395.549

-

191.395.549

-

1.801

189.624.282

-

189.624.282

191.395.549

-

191.395.549

-

1.984

139.239.327

13.994.151

153.233.477

190.556.386

18.658.868

209.215.253

5.3.1. Fixação de Efetivos - CBMDF

-

378

21.952.614

-

21.952.614

30.161.264

-

30.161.264

5.3.2. Fixação de Efetivos - PMDF

-

856

49.746.156

-

49.746.156

68.188.098

-

68.188.098

5.2. Fixação de efetivos - Militares
5.2.1. Fixação de Efetivos - Aeronáutica, Exército e Marinha
5.3. Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF

5.3.3. Fixação de Efetivos - PCDF
TOTAL DO ITEM I

7.861.491

-

750

67.540.557

13.994.151

81.534.707

92.207.024

18.658.868

110.865.891

5.575

45.202

2.534.097.296

316.912.748

2.851.010.044

3.424.812.797

494.149.155

3.918.961.951

2.492.529

-

-

4.985.058

II. ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CARREIRAS E AUMENTO DE REMUNERAÇÃO:
1. Defensoria Pública da União
PL nº 7.836, de 2014 - Gratificação por exercício cumulativo de ofícios
2. Poder Executivo
PL 1.645, de 2019 - Reestrutura o Sistema de Proteção Social dos militares das Forças Armadas.

2.492.529

2.492.529

4.985.058

2.492.529

4.985.058

4.985.058

4.730.000.000

-

4.730.000.000

4.730.000.000

-

4.730.000.000

4.730.000.000

-

4.730.000.000

4.730.000.000

-

4.730.000.000

TOTAL DO ITEM II

4.732.492.529

-

4.732.492.529

4.734.985.058

TOTAL GERAL (ITEM I + ITEM II)

7.266.589.825

316.912.748

7.583.502.573

8.159.797.855

494.149.155

4.734.985.058
8.653.947.009

(1) Para fins de reposição, considera-se exclusivamente o preenchimento de cargos efetivos e cargos/funções comissionadas ocupadas em março de 2019, cujas despesas compunham a base de projeção para definição dos limites de "Pessoal e
Encargos Sociais" para 2020 e que venham a vagar a posteriori , não gerando, impacto orçamentário. Neste contexto, excluem-se as vagas originadas de aposentadorias e falecimentos que acarretem pagamento de pensões, por se tratarem de mera
reclassificação orçamentária, ou seja, não geram economia em termos de impactos orçamentários.
(2) Limite físico e financeiro destinado a provimentos de cargos efetivos que compõem o Banco de Professor-Equivalente e o Quadro de Referência dos Cargos de Técnico-Administrativos em Educação, nos termos dos Decretos nºs 7.232, de 19 de
julho de 2010; 7.311 e 7.312, ambos de 22 de setembro de 2010; 7.485, de 18 de maio de 2011 e 8.260, de 29 de maio de 2014.
(3) Refere-se a Projeto de Lei de ratificação da criação de cargos e funções comissionadas efetivada por ato administrativo, cujas despesas já vêm compondo a folha de pagamento do Órgão ao longo dos últimos anos, não implicando em acréscimos
de despesas.
(4) Detalhamento das programações orçamentárias em nível de Esfera/Órgão/Unidade/Funcional Programática/Ação/Subtítulo:
Esfera/Órgão/Unidade/Funcional Programática/Ação/Localizador de Gasto
Reserva de Contingência Fiscal - Primária / Recursos para o Atendimento do art. 169, § 1º, inciso II, da Constituição
10.01101.99.999.0999.0Z01.0001 - Câmara dos Deputados

VALOR
7.266.589.825
12.154.064

10.02101.99.999.0999.0Z01.0001 - Senado Federal

8.995.177

10.03101.99.999.0999.0Z01.0001 - Tribunal de Contas da União

4.532.261

10.10101.99.999.0999.0Z01.0001 - Supremo Tribunal Federal

4.449.222

10.11101.99.999.0999.0Z01.0001 - Superior Tribunal de Justiça

3.373.164

10.12101.99.999.0999.0Z01.0001 - Justiça Federal de Primeiro Grau
10.13101.99.999.0999.0Z01.0001 - Justiça Militar da União
10.14101.99.999.0999.0Z01.0001 - Justiça Eleitoral
10.15126.99.999.0999.0Z01.0001 - Conselho Superior da Justiça do Trabalho
10.16101.99.999.0999.0Z01.0001 - Tribunal de Justiça do Distrito Federal
10.26101.99.999.0999.0Z01.0001 - Ministério da Educação
10.29101.99.999.0999.0Z01.0001 - Defensoria Pública da União
10.34102.99.999.0999.0Z01.0001 - Ministério Público Militar
10.34104.99.999.0999.0Z01.0001 - Ministério Público do Trabalho
10.34105.99.999.0999.0Z01.0001 - Escola Superior do Ministério Público da União
10.52101.99.999.0999.0Z01.0001 - Ministério da Defesa

45.000.000
3.871.544
82.521.210
7.294.224
9.123.201
89.734.835
8.313.236
468.732
70.929
579.067
4.730.000.000

10.71101.99.999.0999.0Z01.0001 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia

263.969.503

10.93205.99.999.0999.0Z01.0001 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Educação

1.338.123.053

10.93399.99.999.0999.0Z01.0001 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Defesa

189.624.282

10.93464.99.999.0999.0Z01.0001 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia

325.152.794

10.73901.28.845.0903.00NR.0053 - Fundo Constitucional do Distrito Federal

139.239.327

Reserva de Contingência - Financeira / CPSS Decorrente do Atendimento do art. 169, § 1º, inciso II, da Constituição

316.912.748

10.01101.99.999.0999.0Z00.0001 - Câmara dos Deputados

2.735.199

10.02101.99.999.0999.0Z00.0001 - Senado Federal

389.686

10.03101.99.999.0999.0Z00.0001 - Tribunal de Contas da União

938.609

10.10101.99.999.0999.0Z00.0001 - Supremo Tribunal Federal

590.338

10.11101.99.999.0999.0Z00.0001 - Superior Tribunal de Justiça

417.521

10.12101.99.999.0999.0Z00.0001 - Justiça Federal de Primeiro Grau

3.757.686

10.13101.99.999.0999.0Z00.0001 - Justiça Militar da União

564.385

10.14101.99.999.0999.0Z00.0001 - Justiça Eleitoral

9.168.705

10.15126.99.999.0999.0Z00.0001 - Conselho Superior da Justiça do Trabalho

711.880

10.16101.99.999.0999.0Z00.0001 - Tribunal de Justiça do Distrito Federal

1.514.208

10.29101.99.999.0999.0Z00.0001 - Defensoria Pública da União

48.711

10.34102.99.999.0999.0Z00.0001 - Ministério Público Militar

16.701

10.34104.99.999.0999.0Z00.0001 - Ministério Público do Trabalho

6.423

10.26101.99.999.0999.0Z00.0001 - Ministério da Educação

255.065.571

10.71101.99.999.0999.0Z00.0001 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia

26.992.974

10.73901.28.846.0903.09HB.0053 - Fundo Constitucional do Distrito Federal

13.994.151
Total Geral

7.583.502.573

Despesas Primárias

7.266.589.825

Despesas Financeiras

316.912.748

1.2.3. RELATÓRIO DO COMITÊ
DE ADMISSIBILIDADE DE
EMENDAS – CAE

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
COMITÊ DE ADMISSIBILIDADE DE EMENDAS - CAE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO COMITÊ DE ADMISSIBILIDADE DE
EMENDAS

EXAME DE ADMISSIBILIDADE DAS EMENDAS COLETIVAS PLOA 2020
PLN nº 22/2019-CN (Inclui Proposta de Modificação cf. Mensagem nº 617, de 2019)

1.
1.

RELATÓRIO
Conforme art. 25 da Resolução nº 1/2006-CN, cabe ao Comitê de

Admissibilidade de Emendas - CAE propor a inadmissibilidade das emendas apresentadas,
inclusive as de Relator, aos projetos de lei orçamentária anual, de diretrizes orçamentárias
e do plano plurianual. Os relatórios de admissibilidade devem ser votados pela CMO antes
da apreciação do mérito das respectivas matérias, salvo deliberação em contrário do
Plenário da CMO.
2.

O exame de admissibilidade de emendas corresponde ao exame preliminar,

anterior ao de mérito, que verifica a compatibilidade da proposição com as normas
constitucionais, legais e regimentais, nos termos do art. 146 da Resolução nº 1/2006-CN.
Esse dispositivo determina que a emenda a proposição em tramitação na CMO que
contrariar norma constitucional, legal ou regimental será inadmitida, caso aprovada na
CMO a proposta do Comitê de Admissibilidade (arts. 15, XI, e 25 da Resolução nº 1/2006CN).
3.

O Comitê, no uso de suas atribuições, levou em consideração o Relatório de

Atividades - Diretrizes e Orientações disponibilizado no site da CM01, diretrizes essas
permitem uma interpretação sistemática do conjunto de normas de admissibilidade
aplicáveis às emendas parlamentares (Constituição Federal, Plano Plurianual, LDO,
Resolução nºl/2006-CN).

Disponível
em:
https://www.camara.leg.br/internet/comissao/index/mista/orca/comites/2019/CAE/LOA/Re!Ativ l 2019.pdf.
Acesso em 30 nov 2019.
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4.

Além de orientar a elaboração de emendas quanto à sua admissibilidade, o

Comitê exerceu seu papel de analisar as emendas apresentadas e sugerir soluções, sempre
que possível, capazes de sanear os vícios que as tornavam inadmissíveis.
5.

Do exame técnico preliminar de admissibilidade das emendas coletivas

apresentadas ao projeto de lei orçamentária para o exercício de 2020, foram identificados
inúmeros casos de inadmissibilidade. Sendo que, na maior parte dos casos, foi comunicada
a possibilidade de ajustes, devidamente comunicado aos Coordenadores de Bancadas e
Presidentes de Comissões permanentes 2 ·
6.

Os pedidos de correção pelos Autores foram apresentados no sistema

informatizado próprio da CMO (Sisei). Nesse esforço de saneamento, a maior parte dos
pedidos foram considerado viáveis, uma vez que suplantaram as inconsistências técnicas e
regimentais.
7.

Com a chegada da Mensagem nº 617, de 2019, seis bancadas estaduais

promoveram mudanças nas emendas (incluindo a bancada do Maranhão, que não havia
apresentado emendas ao PLOA original). Diante disso, foi promovida nova análise das
emendas, com novos ajustes.

8.

No final, encerrados os prazos concedidos pela Comissão, e depois de intenso

trabalho na busca de soluções saneadoras reduziu-se o montante inicial de emendas
coletivas com indicação pela inadmissibilidade àquelas mostradas no Anexo I ao presente
Relatório.
9.

No que se refere à necessidade de repetição das emendas de bancada estadual

apresentadas aos orçamentos anteriores, este Comitê diligenciou no sentido de os informar
previamente sobre quais emendas que deveriam ser, em princípio, reapresentadas. Coube
às respectivas bancadas alegar as exceções de que trata o art. 47, § 2°, da Resolução nº
1/2006-CN.
1O.

Destacamos, no presente Relatório, alguns aspectos de maior indagação, a fim

de que possam ser melhor avaliados pelo Plenário da CMO.
2

Disponível em:
<https://www .camara.leg.br/internet/com issao/index/mista/orca/comites/2019/CAE/LO A/Rei Admiss Coleti
vas.pdt> Acesso em 30 nov 2019.
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11.

O Comitê considerou que todos os trechos da malha rodoviária federal (que

constam do Plano Nacional de Viação) devem ser considerados de interesse nacional, tanto
quanto à possibilidade de acréscimo quanto ao cancelamento, por constituírem uma malha
integrada fisicamente contígua e interdependente. O fato de cancelarem rodovia de um
estado em benefício de outro (emendas de remanejamento) deve ser avaliado na instância
de mérito.
12.

Outro aspecto diz respeito à extensão da competência das Camisões para a

apresentação

de

emendas.

Este

Comitê, no

exame das

emendas, verificou

a

compatibilidade da programação da emenda com o campo temático e finalístico de atuação
do colegiado. Foram consideradas inadmitidas aqueles casos cujo enquadramento exigia
um alargamento da atual competência regimental, ou quando as emendas indicavam
interesse notadamente local ou estadual. De qualquer modo, casos que possam ensejar
alguma dúvida foram deixados para deliberação do plenário da CMO, em havendo
eventual recurso ou destaque pelo Autor da emenda.
13.

O CAE considerou admitida a emenda nº 50330003, de iniciativa da Comissão

de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia - CINDRA, ao
destinar recursos para o 2E89 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de
Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas, vez que compatíveis com o campo
temático regimental relacionado ao desenvolvimento sustentável (o que inclui assuntos de
interesse federal nos entes subnacionais ).
14.

Na análise das emendas apresentadas, deparamo-nos com situações em que a

bancada estadual direcionou recursos de custeio da área de saúde para unidades
especializadas de referência nacional com sede em outra unidade da federação. Nesses
casos, considerou-se caracterizado o interesse estadual na medida em que demonstrado
pela bancada que tais entidades vem atendendo parcela considerável da população de seus
respectivos estados
15.

Dentre os casos em que a admissibilidade dependeu de alteração da ação

orçamentária e outros classificadores, assinalamos que a Emenda nº 71120006 - Bancada
do Mato Grosso, admitida pelo CAE com base no Sisel nº 479, alterou a ação de "8535 Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde" para a ação "2E90
3
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Incremento Temporário ao Custeio dos Serv. De Assistência Hospitalar e Ambulatorial",
bem como o GND de 4 para 3. Em relação à emenda nº 71030014, da Bancada
de Alagoas, assinalamos que o município indicado no subtítulo faz parte da Região
Metropolitana do Médio Sertão, segundo o IBGE, pelo que haveria a necessidade de
alteração da ação 1OGD, que não permite atuação em Região Metropolitana ou RIDE.
Ocon-e essa RM será extinta, de acordo com o Projeto de Lei Complementar 76/2019
aprovado pela Assembleia Legislativa de Alagoas.
16.

O exame da admissibilidade das emendas individuais, como já ocon-eu em

anos anteriores, encontra-se delegado aos relatores setoriais, como consta do Relatório de
Diretrizes e Orientações aprovado pela CMO. As propostas de parecer pela
inadmissibilidade dessas emendas deverão constar dos respectivos Relatórios Setoriais,
conforme art. 70, III, "c", da Resolução.
17.

Do conjunto de emendas coletivas apresentadas ao PLOA 2020, depois de

efetuados os ajustes requeridos pelo CAE, restaram pendentes apenas 12 emendas de
Comissão e 2 emendas de bancada estadual (do tipo remanejamento), como mostrado no
Anexo 1 ao presente Relatório.
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II-VOTO
18.

Diante do exposto, propomos que, dentre as emendas de bancada estadual e

de comissão apresentadas ao PLOA 2020, sejam consideradas inadmitidas apenas aquelas
que integram o Anexo 1 ao presente Relatório. As demais emendas coletivas devem ser
consideradas admitidas, observados os ajustes propostos pelo CAE e solicitados pelos
autores no sistema Sisel.

Brasília, 06 de dezembro de 2019.

COMITÊ DE ADMISSIBILIDADE DE EMENDAS

Parlamentar

Assinatura

Deputado JOÃO CARLOS BACELAR (PL/BA) COORDENADOR
Deputado ADOLFO VIANA (PSDB/BA)

Senador LUIZ DO CARMO (MDB/GO)
Senador ELMANO FÉRRER (PODE/PI)
Senador ALESSANDRO VIEIRA (CIDADANINSE)
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R elatório das emendas inadmitidas por Autor - Comitê
Proposta Orçamentária da União para 2020
Todos os Setores - Emendas Coletivas
Autor: Com. Defesa do Consumido r
Emenda:

Tipo da Eme nda:

50130004

Inclusão - Apropriação

UO:

29101 - Defensoria Pública da União

Programa

2129

- Prestação de Assistência Jurídica Gratuita pela Defensoria Pública da União

Ação:

2725

- Prestação de Assistência Jurídica ao Cidadão

Subtítulo:

Nacional

Acréscimos indicados p e l a Em e nda :
GND

MA

RP

Valor (em R$ 1,00)

3

90

8

50.000.000

Cancelamentos ind ica dos p e la !Emenda :
UO:

02101 - Senado Federal

Programa

0999

- Reserva de Contingência

Ação:

OZOO

- Reserva de Contingência - Financeira

Subtítulo:

Nacional

Critérios
Assinalados:

GND

MA

RP

Valor (em R$ 1,00)

9

99

o

50.000.000

1.1 A emenda conflita com dispositivo da Constituição.
2.14 A emenda conflita com outro artigo da Resolução, item do Regulamento Interno da CMO ou do
Relatório de Atividades do CAE (apontar o dispositivo no campo "OBSERVAÇÕES" - não marcar se a
situação se enquadrar em outro subitem específico).

Obs./Ajustes:

A emenda pretende acrescer na DPU cancelando em programação do Senado, contrariando a EC 95/2016 e
a Instrução Norm ativa nº 1/2017-CMO. Correção: indicar cancelamento no âmbito da DPU

null 09/ 12/201 9 às l 9:57: 04h

(Cido Setorial - Pareceres>

(4ST020)
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Relatório das emendas inadmitidas por Autor - Comitê
Proposta Orçamentária da União para 2020
Todos os Setores - Emendas Coletivas
Autor: Com. Finanças e Tributação
Emenda:

Acréscimo - Apropriação

Tipo da Emenda:

50170002

UO:

26101

- Ministério da Educação - Administração Direta

Programa

5013

- Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão

Ação:

15R3

Subtítulo:

- Apoio à expansão, reestruturação e modernização das Instituições Federais de
Ensino Superior
Nacional

Acréscimos indicados pela Emenda:
GND

MA

RP

Valor (em R$ 1,00)

4

90

8

100.000.000

Cancelamentos indicados pela Emenda:
UO:

90000

- Reserva de Contingência

Programa

0999

- Reserva de Contingência

Ação:

OZOl

- Reserva de Contingência Fiscal - Primária

Subtítulo:

Reserva de Contingência - Recursos para atender à EC nº 100, de 2019, referente às

Critérios
Assinalados:

Obs./Ajustes:

GND

MA

RP

Valor (em R$ 1,00)

9

99

2

100.000.000

2.2 A emenda de Comissão não se coaduna com as competências regimentais do colegiado (art. 43 da
Resolução nº 1/2006 - C~J).
A emenda de Comissão não se coaduna com as competências regimentais do colegiado (art. 43 da
Resolução nº 1/2006 - CN).

null 09/12/2019 às l9:57:07h

(Ciclo Srtorial - Parecercs>

(4ST020)
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Relatório das emendas inadmitidas por Autor - Comitê
Proposta Orçamentária da União para 2020
Todos os Setores - Emendas Coletivas
Autor: Com. Finanças e Tributação
Emenda:

Tipo da Emenda:

50170003

Inclusão - Apropriação

UO:

26101

- Ministério da Educação - Administração Direta

Programa

5012

- Educação Profissional e Tecnológica

Ação:

15R4

Subtítulo:

- Apoio à expansão, reestruturação e modernização das Instituições da Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
Nacional

Acréscimos indicados pela Emenda:
GND

MA

RP

Valor (em R$ 1,00)

4

99

8

100.000.000

Cancelamentos indicados pela Emenda:
UO:

90000

- Reserva de Contingência

Programa

0999

- Reserva de Contingência

Ação:

OZOl

- Reserva de Contingência Fiscal - Primária

Subtítulo:

Reserva de Contingência - Recursos para atender à EC nº 100, de 2019, referente às

Critérios
Assinalados:

Obs./Ajustes:

GND

MA

RP

Valor (em R$ 1,00)

9

99

2

100.000.000

2.2 A emenda de Comissão não se coaduna com as competências regimentais do colegiado (art. 43 da
Resolução nº 1/2006 - CN).
2. 7 A emenda de Comissão atende programação do tipo atividade ou operação especial com
modalidade de aplicação distinta dos códigos 30 e 90 (art. 44, li, e art. 47, IV, da Resolução nº 1/2006 CN).
3.6 A despesa foi programada em GND/Modalidade de Aplicação inadequada para a finalidade
pretendida.
A emenda de Comissão não se coaduna com as competências regimentais do colegiado (art. 43 da
Resolução nº 1/2006 - CN).
Ademais, as emendas coletivas não podem ser apresentadas e aprovadas na modalidade de aplicação
99 (a definir)

null 09/12/2019 às 19:57:IOh

(Ciclo Setorial - Pareceres)
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Relatório das emendas inadmitidas por Autor - Comitê
Proposta Orçamentária da União para 2020
Todos os Setores - Emendas Coletivas
Autor: Com. Finanças e Tributação
Emenda:

50170006

Inclusão - Remanejamento

Tipo da Emenda:

UO:

99906

- UO Genérica Geratriz - A.Gov. 12-Fazenda

Programa

999X

- Atípico

Ação:

9999

- Ação Atípica

Subtítulo:

Reserva para compensação de proposições legislativas que criem despesas obrigatórias

Acréscimos indicados pela Emenda:
GND

MA

RP

Valor (em R$ 1,00)

9

20

2

1.000.000.000

Cancelamentos indicados pela Emenda:
UO:

90000 - Reserva de Contingência

Programa

0999

- Reserva de Contingência

Ação:

OZOl

- Reserva de Contingência Fiscal - Primária

Subtítulo:

Reserva de Contingência - Recursos para atender à EC nº 100, de 2019, referente às

Critérios
Assinalados:
Obs./Ajustes:

GND

MA

RP

Valor (em R$ 1,00)

9

99

2

1.000.000.000

1. 7 A emenda conflita com outro dispositivo da LDO 2020.

O art. 38, § lº, da Resolução 01/2006-CN estabelece que a emenda de remanejamento somente poderá ser
aprovada com a anulação das dotações indicadas na própria emenda, observada a compatibilidade das
fontes de recursos. Por seu turno, o texto do PLDO 2020 aprovado pelo Congresso Nacional prevê, em seu
art. 13, § 3º, inc. li, que o Projeto de Lei Orçamentária de 2020 conterá reservas específicas para
atendimento de emendas de bancada estadual de execução obrigatória, equivalente ao montante previsto
no art. 2º da Emenda Constitucional nº 100, de 2019. Ocorre que a emenda em questão indicou, como
dotação a ser cancelada, justamente a reserva específica referida pelo dispositivo da LDO que, como
mencionado, somente poderá ser utilizada para atendimento de emendas de bancada estadual de execução
obrigatória.

null 09/ 12/2019 às 19:57: l 2h

(Cido Setorial - Pareceres)

(4ST020)
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Relatório das emendas inad.mitidas por Autor - C omitê
Proposta Orçamentária da União para 2020
Todos os Setores - Emendas Coletivas
Autor: Com. Finanças e Tribu t ação
Emenda:

Tipo da Eme n da:

50170008

Acréscimo - Remanejamento

UO:

25302

- Fundação Escola Nacional de Administração Pública

Programa

0032

- Programa de Gestão e Manute nção do Poder Executivo

A ção:

20VE

- Promoção da Educação Fiscal

Subtítulo:

Nacional

Acréscimos indicados p e la Emenda :
GND

MA

RP

Valor (em R$ 1,00)

3

90

2

1.000.000

Cancelamentos indicados pela Emenda:
UO:

90000 - Reserva de Contingência

Programa

0999

- Reserva de Contingência

Ação:

OZOl

- Reserva de Contingência Fiscal - Primária

Subtítulo:

Reserva de Contingência - Recu rsos pa ra atender à EC nº 100, de 2019, referente às

Critérios
Assinalados:

Obs./Ajustes:

GND

MA

RP

Valo r (em R$ 1,00)

9

99

2

1.000.000

2.8 A emenda de Comissão do tipo remanejamento propõe acréscimos e cancelamentos em dotações
sem caráter institucional ou interesse nacional, ou incompatíveis quanto a órgão orçamentário, GND ou
fonte de recursos (art. 45 da Resolução nº 1/2006 - CN).
Ajuste possível:
- Indicar canc ela me nto no âmbito do mesmo órgão orç amentário e do mesmo grupo de natureza de
despesa.
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R elatório das emendas inadmitidas por Autor - Comitê
Proposta Orçamentária da União para 2020
Todos os Setores - Emendas Coletivas
Autor: Com. Senado do Fut uro
Emenda:

Tipo d a Emen da:

50290001

Inclusão - Apropriação

UO:

53201

- Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba -

Programa

2217

- Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano

A ção:

2145

Subtítulo:

- Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração
Nacional
na região da amazônia legal estado do Pará e estados da região norte - Nacional

Acréscimos indicados p e la Em enda :

GND

MA

RP

Valor (em R$ 1,00)

4

90

8

200.000.000

Cancelamentos i ndicados pela !Emenda :
UO:

90000 - Reserva de Contingência

Programa

0999

- Reserva de Contingência

Ação:

OZOl

- Reserva de Contingência Fiscal - Primária

Subtítulo:

Reserva de Contingência - Recu rsos para atender à EC nº 86, de 2015, referente às

Critérios
Assinalados:

Obs./Ajustes:

GND

MA

RP

Valor (em R$ 1,00)

9

99

2

200.000.000

2.2 A emenda de Comissão não se coaduna com as competências regimentais do colegiado (art. 43 da
Resolução nº 1/2006 - CN).
2.3 A emenda de Comissão não possui caráter institucional ou não representa interesse nacional (art.
44, li, primeira parte, da Resolução nº 1/2006 - CN).
O art. 44, inciso li. da Resolução nº 1, de 2006/CN, estabelece que as emendas de Comissão deverão ter
caráter institucional e representar interesse nacional. A emenda apresentada não atende a este critério.
Emenda não se coaduna com as competências da Comissão previstas no art. 104-D do RISF.
(Art. 104-D. À Comissão Senado do Futuro compete promover discussões sobre grandes
temas e o futuro do País, bem como aprimorar a atuação do Senado nessas questões .)
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Relatório das emendas inadmitidas por Autor - Comitê
Proposta Orçamentária da União para 2020
Todos os Setores - Emendas Coletivas
Autor: Com. Senado do Futuro
Emenda:

50290003

Tipo da Emenda:

Inclusão - Apropriação

UO:

39252

- Departamento Nacional de infra-Estrutura de Transportes - DNIT

Programa

3006

- Transporte Terrestre e Trânsito

Ação:

219Z

- Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União

Subtítulo:

Nacional

Acréscimos indicados pela Emenda:
GND

MA

RP

Valor (em R$ 1,00)

4

90

8

780.000.000

Cancelamentos indicados pela Emenda:
UO:

71104

- Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob Supervisão do Ministério

Programa

0911

- Operações Especiais - Remuneração de Agentes Financeiros

Ação:

OOM4

- Remuneração a Agentes Financeiros

Subtítulo:

Nacional

Critérios
Assinalados:

Obs./Ajustes:

GND

MA

RP

Valor (em R$ 1,00)

3

90

2

780.000.000

2.2 A emenda de Comissão não se coaduna com as competências regimentais do colegiado (art. 43 da
Resolução nº 1/2006 - CN).
3.6 A despesa foi programada em GND/Modalidade de Aplicação inadequada para a finalidade
pretendida.
3.7 Outras inadequações sanáveis (preencher obrigatoriamente o item "OBSERVAÇÕES").
Alterar IU, de 6 para O.
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Relatório das emendas inadmitidas por Autor - Comitê
Proposta Orçamentária da União para 2020
Todos os Setores - Emendas Coletivas
Autor: Com. Fisc Financeira e Controle
Emenda:

50310002

Tipo da Emenda:

Acréscimo - Apropriação

UO:

53101

- Ministério do Desenvolvimento Regional - Administração Direta

Programa

2218

- Gestão de Riscos e Desastres (Defesa Civil)

Ação:

8348

- Apoio a Obras Emergenciais de Mitigação para Redução de Desastres

Subtítulo:

Nacional

Acréscimos indicados pela Emenda:
GND

MA

RP

Valor (em R$ 1,00)

4

40

8

100.000.000

Cancelamentos indicados pela Emenda:
UO:

90000 - Reserva de Contingência

Programa

0999

- Reserva de Contingência

Ação:

OZOl

- Reserva de Contingência Fiscal - Primária

Subtítulo:

Reserva de Contingência - Recursos para atender à EC nº 100, de 2019, referente às

Critérios
Assinalados:

Obs./Ajustes:

GND

MA

RP

Valor (em R$ 1,00)

9

99

2

100.000.000

2.2 A emenda de Comissão não se coaduna com as competências regimentais do colegiado (art. 43 da
Resolução nº 1/2006 - CN) .
A emenda não possui pertinência temática com a Comissão.
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Relatório das emendas inadmitidas por Autor - Comitê
Proposta Orçamentária da União para 2020
Todos os Setores - Emendas Coletivas
Autor: Com. Fisc Financeira e Controle
Emenda:

Acréscimo - Apropriação

Tipo da Emenda:

50310003

UO:

52133

- Secretaria da Comissão lnterministerial para os Recursos do Mar

Programa

6013

- Oceanos, Zona Costeira e Antártica

Ação:

2345

- Apoio Logístico à Pesquisa Científica na Antártica

Subtítulo:

Nacional

Acréscimos indicados pela Emenda:
GND

MA

RP

Valor (em R$ 1,00)

4

90

8

950.000

Cancelamentos indicados pela Emenda:
UO:

90000 - Reserva de Contingência

Programa

0999

- Reserva de Contingência

Ação:

OZOl

- Reserva de Contingência Fiscal - Primária

Subtítulo:

Reserva de Contingência - Recursos para atender à EC nº 86, de 2015, referente às

Critérios
Assinalados:

GI\JD

MA

RP

Valor (em R$ 1,00)

9

99

2

950.000

2.2 A emenda de Comissão não se coaduna com as competências regimentais do colegiado (art. 43 da
Resolução nº 1/2006 - CN).

Obs./Ajustes:
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R elatór io das emenda§ inadmitidas por Autor - Comitê
Proposta Orçamentária da União para 2020
Todos os Setores - Emendas Coletivas
Autor: Com. de Trans p . Gov. Fisc. e Cont. e Def . do Consu
Emenda:

50350002

Tipo da Em enda:

Acréscimo - Apropriação

UO:

34101

- Ministério Público Federal

Programa

0031

- Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público

Ação:

1E30

- Modernização das Instalações do Ministério Público Federal

Subtítulo:

Nacional

Acréscimos indicados p e la Em e nda :
GND

MA

RP

Valor (em R$ 1,00)

3

90

8

900.000

4

90

8

2.100.000

Cancelamentos ind icados p e la Emenda :
UO:

90000

- Reserva de Contingência

Programa

0999

- Reserva de Contingência

Ação:

OZOl

- Reserva de Contingência Fiscal - Primária

Subtítulo:

Reserva de Contingência - Recursos para atender à EC nº 100, de 2019, referente às

Critérios
Assinalados:

GND

MA

RP

Valor (em R$ 1,00)

9

99

2

3.000.000

1.1 A emenda conflita com dispositivo da Constituição.
2.14 A emenda conflita com outro artigo da Resolução, item do Regulamento Interno da CMO ou do
Relatório de Atividades do CAE (apontar o dispositivo no campo "OBSERVAÇÕES" - não marcar se a
situação se enquadrar em outro subitem específico).

Obs./Ajustes:

A emenda pretende acrescer no MPU cancelando na reserva, contrariando a EC 95/2016 e a Instrução
Normativa nº 1/2017-CMO. Correção: indicar cancelamento no âmbito do MPU
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R elatório das emendas inadmitidas por Autor - Comitê
Proposta Orçamentária da União para 2020
Todos os Setores - Emendas Coletivas
Autor: Com. Const. Justiça e Cidadania
Emenda:

60030003

Tipo da Emenda:

Inclusão - Apropriação

UO:

52121

- Comando do Exército

Programa

6012

- Defesa Nacional

A ção:

14 7F

- Implantação de Sistema de Defesa Cibernética para a Defesa Nacional

Subtítulo:

Nacional

Acréscimos indica d os pel ai Emenda :
GND

MA

RP

Valor (em R$ 1,00)

4

90

8

12.572.000

3

90

8

9.428.000

Cancelamentos i nd icados p e la Emenda:
90000

- Reserva de Contingência

Programa

0999

- Reserva de Contingência

A ção:

0201

- Reserva de Contingência Fiscal - Primária

Subtítulo:

Reserva de Contingência - Recursos para atender à EC nº 100, de 2019, referente às

UO:

Critérios
Assinalados:

GND

MA

RP

Valor (em R$ 1,00)

9

99

2

22.000.000

2.2 A emenda de Comissão não se coaduna com as competências regimentais do colegiado (art. 43 da
Resolução nº 1/2006 - CN).

Obs./Ajustes:
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R elatório das emendas inadmitidas por Autor - Comitê
Proposta Orçamentária da União para 2020
Todos os Setores - Emendas Coletivas
Autor: Com. Const. Justiça e Cidadania
Emenda:

Tipo da Emenda :

60030004

Acréscimo - Apropriação

UO:

53201

- Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba -

Programa

2221

- Recursos Hídricos

Ação:

15E7

- Revitalização de Bacias Hidrográficas na Área de Atuação da Codevasf

Subtítulo:

Nacional

Acréscimos indicados p e la Emenda:
GND

MA

RP

Valor (em R$ 1,00)

4

90

8

300.000.000

Cancelamentos ind ica dos pela Emenda :

UO:

90000 - Reserva de Contingência

Programa

0999

- Reserva de Contingência

Ação:

OZOl

- Reserva de Contingência Fiscal - Primária

Subtítulo:

Reserva de Contingência - Recursos pa ra atender à EC nº 86, de 2015, referente às

Critérios
Assinalados:

Obs./Ajustes:

GND

MA

RP

Valor (em R$ 1,00)

9

99

2

300.000.000

2.2 A emenda de Comissão não se coaduna com as competências regimentais do colegiado (art. 43 da
Resolução nº 1/2006 - CN).
A emenda de Comissão não se coaduna com as competências regime ntais do colegiad o (art. 43 da
Resolução nº 1/2006 - CN) , constant es no art. 101 do Regimento Interno do Senado.
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Relatório das emendas inadmitidas por Autor - Comitê
Proposta Orçamentária da União para 2020
Todos os Setores - Emendas Coletivas
Autor: Bancada do Rio Grande do Sul
Emenda:

71220019

T i po da Emenda:

Inclusão - Remanejamento

UO:

53101

- Ministério do Desenvolvimento Regional - Administração Direta

Programa

2219

- Mobilidade Urbana

Ação:

1055

- Sistemas de Transporte Público Coletivo Urbano

Subtítulo:

CAMINHO DO MEIO ALVORADA VIAMÃO PORTO ALEGRE - No Estado do Rio Grande do Sul

Acréscimos ind icados p e l a Emenda:

GND

MA

RP

Valor (em R$ 1,00)

4

40

2

150.000

Cancelamentos ind icados pela Emenda :
UO:

53208

- Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - TRENSURB

Programa

0032

- Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo

Ação:

2000

- Administração da Unidade

Subtítulo:

No Estado do Rio Grande do Sul
GND

MA

RP

Valor (em R$ 1,00)

3

90

2

o

4

90

2

50.000

UO :

53208

- Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - TRENSURB

Programa

0032

- Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo

Ação:

2843

- Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros

Subtítulo:

No Estado do Rio Grande do Sul

Critérios
Assinalados:

Obs./Ajustes:

GND

MA

RP

Valor (em R$ 1,00)

3

90

2

o

4

90

2

100.000

2.12 A emenda de Bancada do tipo remanejamento propõe acréscimos e cancelamentos em dotações
no âmbito de UF distinta , ou incompatíveis quanto a órgão orçamentário, GND ou fonte de recursos (art.
48 da Resolução nº 1/2006 - CN).
O art. 48 da Resolução nº 1, de 2006/CN, estabelece que as emendas de remanejamento somente poderão
propor acréscimos e cancelamentos em dotações no âmbito da respectiva Unidade da Federação, mesmo
órgão e mesmo grupo de natureza de despesa, observada a compatibilidade das fontes de recursos. A
emenda não atende aos requisitos mencionados, pois propõe cancelamento em GND 3 para suplementar
GND 4 . A modalidade de aplicação pode resultar na transferência para mais de um município, contrariando o
disposto no art. 47, inc. li. da RES CN 1/2006. Ademais, a fonte de recurso 150 só pode ser usada dentro da
mesma Unidade Orçamentária, o que não é o caso da emenda, que pretende retirar recursos da TRENSURB
e alocar no MDR.
Não há ajuste possível, já que não existe fonte de cancelamento compatível, tampouco oriundas de recurso
de Investimento (GND 4) .
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Relatório das emendas inadmitidas por Autor - Comitê
Proposta Orçamentária da União para 2020
Todos os Setores - Emendas Coletivas
Autor: Bancada de Sao Paulo
Emenda:

71250021

Tipo da Emenda:

Acréscimo - Remanejamento

UO:

14101 - Tribunal Superior Eleitoral

Programa

0999

- Reserva de Contingência

Ação:

OZOl

- Reserva de Contingência Fiscal - Primária

Subtítulo:

Nacional

Acréscimos indicados pela Emenda:

GND

MA

RP

Valor (em R$ 1,00)

1

90

1

1.000.000

Cancelamentos indicados pela Emenda:

UO:

14124 - Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo

Programa

0033

- Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário

Ação:

20GP

- Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral

Subtítulo:

No Estado de São Paulo

Critérios
Assinalados:

GND

MA

RP

Valor (em R$ 1,00)

3

90

2

1.000.000

2.12 A emenda de Bancada do tipo remanejamento propõe acréscimos e cancelamentos em dotações
no âmbito de UF distinta, ou incompatíveis quanto a órgão orçamentário, GND ou fonte de recursos (art.

48 da Resolução nº 1/2006 - CN).
Obs./Ajustes:

A emenda de remanejamento não propõe cancelamento no mesmo GND. Correção transformar em emenda
de apropriação, observando o limite de emendas (ou seja, excluindo uma outra de apropriação). Ou
encaminhar a retificação por meio de ofício do Ministro da Economia (art. 28 da Resolução nº 1/2016)
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1.2.4. RELATÓRIO DO COMITÊ
DE AVALIAÇÃO DAS
INFORMAÇÕES SOBRE OBRAS
E SERVIÇOS COM INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADES GRAVES COI

CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização - CMO
Relatório nº 2/COI/CMO, de 2019

ANEXO 2 – Proposta de Atualização do Anexo VI do PLOA 2020
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CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização - CMO
Relatório nº 2/COI/CMO, de 2019
Dados para a emissão automática do relatório com o conteúdo do Anexo VI da LOA

UF
Órgão/Entidade:
Obra / Serviço
Programa de Trabalho
Subtítulo

RJ
39250 - Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT
Obras de construção da BR-040/RJ
26.846.2126.00O7.0030/2015
Recomposição do Equilíbrio Econômico - Financeiro do Contrato de
Concessão da BR-040 - Rio de Janeiro/RJ - Juiz de Fora/MG Na Região
Sudeste
Programa de Trabalho
26.846.2126.00O7.0030/2014
Subtítulo
Recomposição do Equilíbrio Econômico - Financeiro do Contrato de
Concessão da BR-040 - Rio de Janeiro/RJ - Juiz de Fora/MG na Região
Sudeste
Programa de Trabalho
26.782.2087.15PB.0030/2017
Subtítulo
Participação da União na construção da Nova Subida da Serra de Petrópolis
da BR 040/RJ – CONCER - Na Região Sudeste
Programa de Trabalho
26.782.2087.15PB.0030/2019
Subtítulo
Participação da União na Construção da Nova Subida da Serra de Petrópolis
da BR 040/RJ - Concer - Na Região Sudeste
Objeto
Termo Aditivo 12/2014, de 30.12.2014, ao Contrato PG-138/95-00 de
31/10/1995, Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora- Rio
Descrição do Objeto
Obras de implantação de novo trecho da BR-040-RJ para a subida da Serra
de Petrópolis
Valor
R$ 291.244.036,80
Data-base
01/04/1995
Indício de irregularidade Sobrepreço no orçamento da obra.
Sobrepreço no Fluxo de Caixa Marginal decorrente de superestimativa de
alíquota de IRPJ e CSSL, e da base de cálculo do IRPJ e CSSL.
Projeto básico e executivo desatualizados e deficientes.

UF
Órgão/Entidade:
Obra / Serviço
Programa de Trabalho
Subtítulo

RS
39250 - Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT
Obras de ampliação da capacidade da BR-290/RS
26.846.2126.00P5.0043/2016
Recomposição do Equilíbrio Econômico - Financeiro do Contrato de
Concessão da BR-290/RS - Osório - Porto Alegre - Entroncamento BR116/RS (entrada p/ Guaíba) - No Estado do Rio Grande do Sul
Objeto
Termo Aditivo 13 ao Contrato PG-016/97-00, que inseriu conjunto de obras
na BR-290/RS - Concessionária da Rodovia Osório Porto Alegre/Concepa
Descrição do Objeto
Obras de ampliação de capacidade da BR-290/RS
Valor
241.686.367,00
Data-base
01/12/2015
Indício de irregularidade Superfaturamento no cálculo da remuneração das obras.
Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado e de
quantitativos inadequados.

UF
Órgão/Entidade:
Obra / Serviço
Programa de Trabalho
Subtítulo
Programa de Trabalho

BA
39252 - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
Adequação de Trecho Rodoviário na BR-116/BA
26.782.2075.13X7.0029/2014
Adequação de Trecho Rodoviário na BR-116/BA
26.782.2075.13X7.0029/2015
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CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização - CMO
Relatório nº 2/COI/CMO, de 2019
Subtítulo
Programa de Trabalho
Subtítulo
Programa de Trabalho
Subtítulo
Programa de Trabalho
Subtítulo

Adequação de Trecho Rodoviário na BR-116/BA
26.782.2087.13X7.0029/2016
Adequação de Trecho Rodoviário na BR-116/BA
26.782.2087.13X7.0029/2017
Adequação de Trecho Rodoviário na BR-116/BA
26.782.2087.13X7.0029/2018
Adequação de Trecho Rodoviário na BR-116/BA
Programa de Trabalho
26.782.2087.13X7.0029/2019
Subtítulo
Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PE/BA (Ibó) - Feira de Santana na BR-116/BA
Programa de Trabalho
26.782.3006.13X7.0029/2020
Subtítulo
Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PE/BA (Ibó) - Feira de Santana na BR-116/BA
Objeto
Contrato SR-05/00878/2014.
Descrição do Objeto
Contratação integrada dos projetos básico e executivo de engenharia e
execução das obras de duplicação, implantação de vias laterais, adequação
de capacidade, restauração com melhoramentos e obras de arte especiais na
Rodovia BR 116/BA, Lote 05, exceto os serviços necessários à preservação
dos segmentos já iniciados, a fim de garantir que não deteriorem em razão
dos efeitos das intempéries a que estão sujeitos – o que não significa tornar
o trecho já executado apto à utilização pelo usuário –, até que a execução do
empreendimento seja plenamente retomada (o que depende de o DNIT
adotar as medidas corretivas sob sua responsabilidade e de o TCU as
avalizar), sendo imprescindível a prévia verificação analítica, por parte do
DNIT, da conformidade dos serviços excepcionais a executar e da
razoabilidade de seus preços.
Valor
275.000.000,00
Data-base
01/09/2013
Indício de irregularidade Projeto executivo de pavimentação em desconformidade com as
premissas do instrumento convocatório.
Projeto executivo de geometria em desconformidade com as premissas do
instrumento convocatório.
Projeto executivo de obras complementares e de concepção das passarelas
em desconformidade com as premissas do instrumento convocatório
Ausência de orçamento detalhado no projeto executivo.

UF
Órgão/Entidade:
Obra / Serviço
Programa de Trabalho
Subtítulo
Programa de Trabalho
Subtítulo
Programa de Trabalho
Subtítulo
Programa de Trabalho
Subtítulo
Programa de Trabalho
Subtítulo
Objeto
Descrição do Objeto

Valor
Data-base

TO
56101 – Ministério das Cidades
53101 - Ministério do Desenvolvimento Regional - Administração Direta
BRT de Palmas/TO
15.453.2048.10SS.0001/2016
Apoio a Sistemas de Transporte Público Coletivo Urbano Nacional
15.453.2048.10SS.0001/2017
Apoio a Sistemas de Transporte Público Coletivo Urbano Nacional
15.453.2048.10SS.0001/2018
Apoio a Sistemas de Transporte Público Coletivo Urbano Nacional
15.453.2048.10SS.0001/2019
Apoio a Sistemas de Transporte Público Coletivo Urbano Nacional
15.453.2219.10SS.0001/2020
Sistemas de Transporte Público Coletivo Urbano Nacional
Edital 1/2015
Regularização ambiental, projeto básico, projeto executivo e execução das
obras de implantação do corredor de transporte BRT e do sistema
inteligente de transporte, na região sul de Palmas/TO
238.550.000,00
26/02/2016

128

CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização - CMO
Relatório nº 2/COI/CMO, de 2019
Indício de irregularidade Estudo de viabilidade técnica econômica e ambiental deficiente

UF
Órgão/Entidade:
Órgão/Entidade:
Órgão/Entidade:
Órgão/Entidade:
Órgão/Entidade:
Órgão/Entidade:
Obra / Serviço
Programa de Trabalho
Subtítulo
Programa de Trabalho
Subtítulo
Programa de Trabalho
Subtítulo
Programa de Trabalho
Subtítulo

Programa de Trabalho
Subtítulo

Programa de Trabalho
Subtítulo

Programa de Trabalho
Subtítulo

Programa de Trabalho
Subtítulo
Objeto
Descrição do Objeto

NE
39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil
39000 - Ministério da Infraestrutura
39207 VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A
39250 Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT
74918 - Recursos sob supervisão do Fundo de Desenvolvimento do
Nordeste/FDNE - Min Integração Nacional
74918 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Desenvolvimento do
Nordeste/FDNE - M. Desenvolv. Regional
Aplicação de recursos federais de várias origens na Ferrovia
Transnordestina
26.783.2087.11ZT.0020/2016
FERROVIA TRANSNORDESTINA - PARTICIPACAO DA UNIAO EF-232
26.783.2087.00Q4.0020/2017
PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - TRANSNORDESTINA
LOGISTICA
26.783.2087.00Q4.0020/2018
PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - TRANSNORDESTINA
LOGISTICA
28.846.2029.0355.0001/2017
FINANCIAMENTO DE PROJETOS DO SETOR PRODUTIVO NO
ÂMBITO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
(MP Nº 2.156-5, DE 24 DE AGOSTO DE 2001)
28.846.2029.0355.0001/2018
FINANCIAMENTO DE PROJETOS DO SETOR PRODUTIVO NO
ÂMBITO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
(MP Nº 2.156-5, DE 24 DE AGOSTO DE 2001)
28.846.2029.0355.0001/2019
FINANCIAMENTO DE PROJETOS DO SETOR PRODUTIVO NO
ÂMBITO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE FDNE (LEI COMPLEMENTAR Nº 125, DE 3 DE JANEIRO DE 2007)
28.846.2217.0355.0001/2020
FINANCIAMENTO DE PROJETOS DO SETOR PRODUTIVO NO
ÂMBITO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
(LEI COMPLEMENTAR Nº 125, DE 3 DE JANEIRO DE 2007)
26.783.3006.10MK.0020/2020
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DA
FERROVIA TRANSNORDESTINA – EF-232
Acordo de Acionistas Transnordestina Logística S.A.
Acordo de Acionistas pactuado entre a Valec, o Fundo de
Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (Bndespar), a Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN) e a Transnordestina Logística S.A. (TLSA),
em 20 de setembro de 2013

Valor
Data-base
20/09/2013
Indício de irregularidade Indícios de irregularidades apontados nos Acórdãos nº 1659/2017 –

Objeto
Descrição do Objeto
Valor

TCU/Plenário, 1408/2017 – TCU/Plenário, 67/2017– TCU/Plenário,
2532/2017 – TCU/Plenário e 2533/2017 – TCU - Plenário
Empreendimento
Ferrovia Transnordestina (Malha II)
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Data-base
Indício de irregularidade Indícios de irregularidades apontados nos Acórdãos nº 1659/2017 –

TCU/Plenário, 1408/2017 – TCU/Plenário, 67/2017– TCU/Plenário,
2532/2017 – TCU/Plenário e 2533/2017 – TCU - Plenário
UF
Órgão/Entidade:

AL
53101 – Ministério da Integração Nacional
53101 - Ministério do Desenvolvimento Regional - Administração Direta
Órgão/Entidade:
Obra / Serviço
Canal do Sertão - Alagoas
Programa de Trabalho
18.544.2084.10CT.0027/2017
Subtítulo
Construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano No Estado de Alagoas
Programa de Trabalho
18.544.2084.10CT.0027/2018
Subtítulo
Construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano No Estado de Alagoas
Programa de Trabalho
18.544.2084.10CT.0027/2019
Subtítulo
Construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano No Estado de Alagoas
Programa de Trabalho
18.544.2221.10CT.0027/2020
Subtítulo
Construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano No Estado de Alagoas
Objeto
Contrato 58/2010-CPL/AL
Descrição do Objeto
Execução das obras e serviços de Construção do Canal Adutor do Sertão
Alagoano, entre o km 123,4 e o km 150,00, correspondendo ao Trecho 5,
Construtora Queiróz Galvão S.A.
Valor
447.034.870,74
Data-base
30/06/2010
Indício de irregularidade Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.
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