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Anexo III.1.a - Anexo de Metas Anuais 2011 a 2013

Discriminação
I. Receita Primária
II. Despesa Primária
III. Resultado Primário Governo Central
( I - II )
IV. Resultado Primário Empresas Estatais
Federais
V. Resultado Primário Governo Federal
( III + IV )
VI. Resultado Nominal Governo Federal
VII. Dívida Líquida Governo Federal

2011
R$
% PIB
milhões
967.626,1
24,64
885.866,1
22,56
81.760,0
2,08
0,0

2012
R$
% PIB
milhões
1.066.783,5
24,64
973.699,6
22,49
93.084,0
2,15

0,00

0,0

Preços Correntes
2013
R$
% PIB
milhões
1.176.102,2
24,64
1.073.479,4
22,49
102.622,7
2,15

0,00

0,0

0,00

81.760,0

2,08

93.084,0

2,15

102.622,7

2,15

-40.870,7
1.009.552,0

-1,04
25,62

-27.429,0
1.028.667,0

-0,63
23,82

-19.470,9
1.035.106,9

-0,41
21,61

Observações:
(1) A meta poderá ser reduzida em virtude dos recursos previstos para o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.
(2) Não considera empresas do grupo Petrobrás e Eletrobrás.
Preços Médios de 2010 - IGP-DI
2011
2012
2013
R$
% PIB
R$
% PIB
R$
% PIB
Discriminação
milhões
milhões
milhões
I. Receita Primária
902.468,5
24,64
952.104,2
24,64
1.004.470,0
24,64
II. Despesa Primária
826.214,0
22,56
869.026,8
22,49
916.823,3
22,49
III. Resultado Primário Governo Central
76.254,5
2,08
83.077,4
2,15
87.646,7
2,15
( I - II )
IV. Resultado Primário Empresas Estatais
0,0
0,00
0,0
0,00
0,0
0,00
Federais
V. Resultado Primário Governo Federal
76.254,5
2,08
83.077,4
2,15
87.646,7
2,15
( III + IV )
VI. Resultado Nominal Governo Federal
-38.118,5
-1,04
-24.480,4
-0,63
-16.629,4
-0,41
VII. Dívida Líquida Governo Federal
966.078,5
25,62
941.981,2
23,82
907.060,7
21,61
Observações:
(1) A meta poderá ser reduzida em virtude dos recursos previstos para o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.
(2) Não considera empresas do grupo Petrobrás e Eletrobrás.
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Dados do Word Economic Outlook do Fundo Monetário Internacional.
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Resultado que excluí os ativos líquidos do grupo Petrobrás e Eletrobrás.
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Resultado que excluí os ativos líquidos do grupo Petrobrás e Eletrobrás.
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Lei no 12.309, de 09 de agosto de 2010.

5

Dados do Word Economic Outlook do Fundo Monetário Internacional.

.

Lei no 12.309, de 09 de agosto de 2010.

CLEAR, dispõe sobre medidas tributárias
relacionadas ao Plano Nacional de Banda
Larga, altera a legislação relativa à isenção
do Adicional ao Frete para Renovação da
Marinha Mercante - AFRMM, dispõe sobre
a extinção do Fundo Nacional de Desenvolvimento, e dá outras providências.

MEDIDA PROVISÓRIA N o- 516, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010
Dispõe sobre o salário mínimo a partir de
1o de janeiro de 2011.

Art. 1o A partir do dia 1o de janeiro de 2011, o salário
mínimo será de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais).
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput, o valor
diário do salário mínimo corresponderá a R$ 18,00 (dezoito reais) e o
valor horário, a R$ 2,45 (dois reais e quarenta e cinco centavos).
Art. 2o Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3o Ficam revogados, a partir de 1o de janeiro de 2011, o
inciso I e o parágrafo único do art. 1o da Lei no 12.255, de 15 de
junho de 2010.
Brasília, 30 de dezembro de 2010; 189o da Independência e
122o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Carlos Lupi
Paulo Bernardo Silva
Carlos Eduardo Gabas
MEDIDA PROVISÓRIA N o- 517, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010
Dispõe sobre a incidência do imposto sobre
a renda nas operações que especifica, altera
as Leis nos 6.404, de 15 de dezembro de
1976, 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
11.478, de 29 de maio de 2007, e 12.350,
de 20 de dezembro de 2010, institui o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Usinas Nucleares - RENU-

§ 3o Até 30 de junho de 2011, relativamente aos investimentos em títulos ou valores mobiliários possuídos em 1o de janeiro
de 2011 e que obedeçam ao disposto no § 1o, fica facultado ao
investidor estrangeiro antecipar o pagamento do imposto sobre a
renda que seria devido por ocasião do pagamento, crédito, entrega ou
remessa a beneficiário residente ou domiciliado no exterior, ficando
os rendimentos auferidos a partir da data do pagamento do imposto
sujeitos ao benefício da alíquota zero previsto neste artigo.
Art. 2o No caso de debêntures emitidas por sociedade de
propósito específico constituída para implementar projetos de investimento na área de infraestrutura, considerados como prioritários na
forma regulamentada pelo Poder Executivo Federal, os rendimentos
auferidos por pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas
no País sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda, exclusivamente na fonte, às seguintes alíquotas:
I - zero por cento, quando auferidos por pessoa física; e
II - quinze por cento, quando auferidos por pessoa jurídica
tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado, pessoa
jurídica isenta ou optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente às
debêntures que atendam ao disposto no § 1o do art. 1o, emitidas entre
a data da publicação da regulamentação mencionada no § 2o daquele
artigo e a data de 31 de dezembro de 2015.

§ 1o Os cotistas dos fundos de investimento de que trata o
caput ou dos fundos de investimentos em cotas de fundo de investimento que detenham, no mínimo, noventa e cinco por cento dos
seus recursos alocados em cotas dos fundos de investimento de que
trata o caput, terão sua alíquota do imposto sobre a renda, incidente
sobre os rendimentos de que trata o art. 2o, reduzida a:
I - zero por cento, quando:

Atos do Poder Executivo

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:

§ 2o O Conselho Monetário Nacional definirá a fórmula de
cômputo do prazo médio a que se refere o inciso I do § 1o, bem como
o procedimento simplificado a que se refere o inciso VI daquele
parágrafo.

Art. 3o As instituições autorizadas pela Comissão de Valores
Mobiliários ao exercício da administração de carteira de títulos e
valores mobiliários poderão constituir fundo de investimento, que
disponha em seu regulamento que a aplicação dos seus recursos nos
ativos de que trata o art. 2o não poderá ser inferior, em qualquer
momento de sua vigência, a oitenta e cinco por cento do valor do
patrimônio líquido do fundo.

6 A DPF corresponde à consolidação da Dívida Pública Mobiliária Federal interna - DPMFi (90% do estoque da DPF no mercado) com a
Dívida Pública Federal externa - DPFe, sendo esta última composta pela Dívida Mobiliária e Contratual. Cabe destacar que na DPF não se
considera a parcela da DPMFi em poder do Banco Central.
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Nº 251, sexta-feira, 31 de dezembro de 2010

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:
Art. 1o Fica reduzida a zero a alíquota do imposto sobre a
renda incidente sobre os rendimentos definidos nos termos da alínea
"a" do § 2o do art. 81 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
produzidos por títulos ou valores mobiliários adquiridos a partir de 1o
de janeiro de 2011, objeto de distribuição pública, de emissão de
pessoas jurídicas de direito privado não classificadas como instituições financeiras e regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários ou pelo Conselho Monetário Nacional, quando pagos, creditados, entregues ou remetidos a beneficiário residente ou domiciliado no exterior, exceto em país que não tribute a renda ou que a
tribute à alíquota máxima inferior a vinte por cento.
§ 1o Para fins do disposto no caput, os títulos ou valores
mobiliários deverão ser remunerados por taxa de juros prefixada,
vinculada a índice de preço ou a taxa referencial - TR e ainda,
cumulativamente, apresentar:
I - prazo médio ponderado superior a quatro anos;
II - vedação à recompra do papel pelo emissor nos dois
primeiros anos após a sua emissão;
III - inexistência de compromisso de revenda assumido pelo
comprador;
IV - prazo de pagamento periódico de rendimentos, se existente, com intervalos de, no mínimo, cento e oitenta dias;

a) pagos, creditados, entregues ou remetidos a beneficiário
residente ou domiciliado no exterior, exceto em país que não tribute a
renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a vinte por cento;
b) auferidos por pessoa física;
II - quinze por cento, quando auferidos por pessoa jurídica
tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado e pessoa
jurídica isenta ou optante pelo SIMPLES NACIONAL.
§ 2o Os cotistas dispostos na alínea "b" do inciso I e no
inciso II do § 1o sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda
exclusivamente na fonte.
§ 3o O não atendimento pelo fundo de investimento que trata
o caput ou pelo fundo de investimento em cota de fundo de investimento de que trata o § 1o de qualquer das condições dispostas
neste artigo implica a sua liquidação ou transformação em outra
modalidade de fundo de investimento ou de fundo de investimento
em cota de fundo de investimento, no que couber.
§ 4o O fundo de investimento de que trata o caput e o fundo
de investimento em cota de fundo de investimento de que trata o § 1o
terão prazo máximo de cento e oitenta dias após a sua constituição
para enquadrar-se ao disposto neste artigo e de noventa dias para
promover eventual reenquadramento.
§ 5o Os reenquadramentos devem ser computados a partir da
data de apuração do descumprimento do disposto neste artigo.
§ 6o Na hipótese de liquidação ou transformação do fundo
conforme previsto no § 3o, aplicar-se-ão aos rendimentos de que trata
o art. 2o as alíquotas previstas nos incisos I a IV do caput do art. 1o
da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004.
§ 7o A Comissão de Valores Mobiliários e a Secretaria da
Receita Federal do Brasil regulamentarão, dentro de suas respectivas
competências, o disposto neste artigo.
Art. 4o Os arts. 1o e 2o da Lei no 11.478, de 29 de maio de
2007, passam a vigorar com a seguinte redação:

V - comprovação de que o ativo tenha sido negociado em
mercados regulamentados de valores mobiliários; e

"Art. 1o .....................................................................................

VI - procedimento simplificado que demonstre o objetivo de
alocar os recursos captados em projetos de investimento.

§ 1o ...........................................................................................
...........................................................................................................
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