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A grade de parãmetros adotada no estabelecimento das metas fiscais é reproduzida no quadro abaixo c fornece os parâmetros
,.om que sc está trabalhando para os próximos anos, principalmente no que se refere a hipóteses de taxa de câmbio e taxa de juros.

_

Parâmetros macroeconômicas utilizados na projmão
2002
2001

Taxa de Câmbio (12.$11J- de/), _

1,89
12,28
4,5

1113
14,2
4,5

Taxa de juros nominal (_f>Lia)
P113 (crescimento real %)

2003.
1.92
11,26
4,5

É importante enfatizar que se tratam de hipóteses de trabalho ou cenários para os próximos anos, e não de objetivos ou
compromissos da política econômica.

ANEXO DE METAS FISCAIS
LEIS DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
Metas e Projeções Fiscais para Governo Central
(art. 4' , § I' da Lei Complementar n' 101, de 2000)
Discriminação
1. RECEI TA TQ_TAL
11, DESP ESA TOTAL
(11._Rpst 1LTADO PRIMÁRIO &III
IV RES 1LTADO NOMINAL
V
LA IÁQUIDA GOVERNO CENTRAL

200t
Valor
269.t23 ,o
241.002,2
28.129,S
-17.200,0
160 900 .9,

% PIB
21,„$3_
t99,
225
-1,78.
27,85

2002
Valor
291.933.6
262.107,2
29.826,4
-5.l00,0
374.599 ,9

% P113
21,53
19.33
2 20
_ -0,38
26,61

2003
Valor
315.904,8
289.497,5
26 407 2
-7.9000
393 100,0

% PIB
21,53
19.73
150
-0,$4
25.88

RS milhões médios de 2800
Discriminação
t. RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAI
'ui ResuurADo PRIMÁRIO 1.1-111
11V. RESULTADO NOMINAL
V. DÍVIDA 1.(011DA GOVERNO CENTRAL

2002

2001
Valor
254.23Ç ,5
277.671,2
26.565,3
-16.248,6
340.939,8

% PIB

MEDIDA PROVISÓRIA N' 2.1221, DE 27 DE DF7FMBRO DE 2000
Dispõe sobre a especialização das sociedades seguradoras em planos privados de assistência à saúde e dá outras providências.

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. l As sociedades seguradoras poderão operar o seguro
enquadrado no art. I , inciso I e § 12 , da Lei n' 9.656, de 3 de junho
de 1998, desde que estejam constituídas como seguradoras especializadas nesse seguro, devendo seu estatuto social vedar a atuação
em quaisquer outros ramos ou modalidades.
§ 1 As sociedades seguradoras que já operam o seguro de
que trata o caput deste artigo, conjuntamente com outros, ramos de
seguro, deverão providenciar a sua especialização até l' de julho de
2001, a ser processada junto à Superintendência de Seguros Privados
- SUSEP, mediante cisão ou outro ato societário pertinente.
§ 2' As sociedades seguradoras especializadas, nos termos
deste artigo, ficam subordinadas às normas c à fiscalização da Agência Nacional de Saúde - ANS, que poderá aplicar-lhes, em caso de
infringência à legislação que regula os planos privados de assistência
à saúde, as penalidades previstas na Lei n' 9 656, de 1998, e na Lei
ne 9.961, de 28 de janeiro de 2000.
§ 3' Caberá, exclusivamente, ao Conselho de Saúde Complementar CONSU, nos temias da Lei n' 9.656, de 1998, e à ANS,
nos termos da Lei n' 9.961, de 2000, disciplinar o seguro de que trata
este artigo quanto às matérias previstas nos incisos I e IV do art. 35A da referida Lei n' 9.656, de 1998, bem como quanto à autorização
de funcionamento e à operação das sociedades seguradoras especializadas.
§ 4' Enquanto as sociedades seguradoras não promoverem a
sua especialização em saúde, nos termos deste artigo, ficarão sujeitas
à fiscalização da SUSEP e da ANS, no âmbito de suas respectivas
competências.
§ 5'

As smiedades seguradoras especializadas em seguro
salde, nos termos deste artigo, continuarão subordinadas às normas
sobre as aplicações dos ativos garantidores das provisões técnicas
expedidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.
Art. 2' Para efeito da Lei n 9.656, de 1998, e da Lei n'
9.961, de 2000, enquadra-se o seguro saúde como plano privado de
assistência à saúde e a sociedade seguradora especializada em saúde
como operadora de plano de assistência à saúde.
Art. 3' A sociedade seguradora que não se adaptar ao disposto nesta Medida Provisória fica obrigada a transferir sua carteira
de saúde para sociedade seguradora especializada já estabelecida ou
para operadora de planos privados de assistência à saúde, que venha
a apresentar o plano de sucessão segundo as normas fixadas pela
ANS.
Parágrafo único. Deverá ser observado o prazo limite de I'
de julho de 2001 para a transferência da carteira de saúde de que trata
o caput deste artigo.
Art. 45 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 2.064, de 21 de dezembro de 2000.

Or

21,53
19.28
225
-1,38
27,$5

265.677,1
2311.533,3
27.143,8
-4.641 3
341.090.5

% PIB
21,53
12,33
2,20
-0,38
26,61

2003 _
Çf PIB
Valor
277.6326
21,53
19,73
25.4424&
23.208 ,9,
-6.242,9
-9,54
345.651,3
2.5,88

Art. 5' Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
An. 6' Revoga-se a Medida Provisória n' 2.064, de 21 de
dezembro de 2000.
Brasília, 27 de dezembro de 2000; 179' da Independência e
112' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N' 2.123-27, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2000
Altera dispositivos da Lei n' 9.649, de 27
de maio de 1998, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e
dos Ministérios, e dá outras providências.

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. 1' A Lei n' 9.649, de 27 de maio de 1998,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
A Presidência da República é constituída,
"Art.
essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela
Secretaria de Comunicação de Governo e pelo Gabinete de
Segurança Institucional.
§ l' Integram a Presidência da República como
órgãos de asscssoramento imediato ao Presidente da República:
I - o Conselho de Governo;
II - o Advogado-Geral da União;
III - a Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano; e
IV - o Gabinete do Presidente da República;
" (NR)

"Art. 4! À Secretaria de Comunicação de Governo
da Presidência da República compete assistir direta e ime
diatamente ao Presidente da República no desempenho de
suas atribuições, especialmente nos assuntos relativos à política de comunicação e divulgação social do Governo c de
implantação de programas informativos, cabendo-lhe a coordenação, supervisão e controle da publicidade dos órgãos
e das entidades da Administração Pública Federal, direta e
indireta, e de sociedades sob controle da União, e convocar
redes obrigatórias de rádio e televisão, lendo como estrutura
básica o Gabinete e até três Secretarias." (NR)
"Art. 5' À Secretaria Especial de Desenvolvimento
Urbano da Presidência da República compete assistir direta
e itnediatamente ao Presidente da República no desempenho
de suas atribuições, especialmente na formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano,
e promover, em articulação com as diversas esferas de governo, com o setor privado e organizações não-governamentais, ações e programas de urbanização, de habitação, de
saneamento básico e de transporte urbano, tendo como estrutura básica o Gabinete e até três Secretarias." (NR)
"Art. 6' Ao Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República compete assistir direta e itnediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas
atribuições, prevenir a ocorrência c articular o gerenciamento de crises, em caso de grave e iminente ameaça à
estabilidade institucional, realizar o assessoramento pessoal
eni assuntos militares, coordenar as atividades de inteligência federal e de segurança da informação, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Presidente da
República, e respectivos familiares, dos titulares dos órgãos
essenciais da Presidência da República, e de outras autoridades ou personalidades quando determinado pelo Presidente da República, bem assim pela segurança dos palácios
presidenciais e das residências do Presidente e Vice-Presidente da República, tendo como estrutura básica o Conselho Nacional Antidrogas, a Agência Brasileira de Inteligência - ABIN, a Secretaria Nacional Antidrogas, o Gabinete, uma Secretaria e uma Subchefia.
§ I' Compete, ainda, ao Gabinete de Segurança
Institucional, coordenar e integrar as ações do Governo nos
aspectos relacionados com as atividades de prevenção do
uso indevido de substâncias entorpecentes que causem dependência física ou psiquíca, bem como aquelas relacionadas com o tratamento, a recuperação c a reinserção social
de dependentes.
§ 2'
A Secretaria Nacional Antidrogas desempenhará as atividades de Secretaria-Executiva do Conselho Nacional Antidrogas.
§ 3' Até que sejam designados os novos membros e
instalado o Conselho Nacional Antidmgas, a aplicação dos
recursos do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD será feita
pela Secretaria Nacional Antidrogas, ad referendum do colegiado, mediante autorização de seu presidente." (NR)
"Art. 7'
- Conselho de Governo, integrado pelos Ministros
de Estado, pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República c pelo Advogado-Geral da União, que
será presidido pelo Presidente da República, ou, por sua
determinação, pelo Chefe da Casa Civil, e secretariado por
um dos membros para este fim designado pelo Presidente da
República;
II - Câmaras do Conselho de Governo, a serem
criadas em ato do Poder Executivo, com a finalidade de
formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse
as competências de um único Ministério.
§ P Para desenvolver as ações executivas das Cã-macas mencionadas no inciso II, serão constituídos Comitês
Executivos, cuja composição c funcionamento serão definidos em ato do Poder Executivo.
" (NR)
"Art. 11.

"Art. 2' À Casa Civil da Presidência da República
compete assistir direta c imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente
na coordenação e na integração das ações do Governo, na
verificação prévia da constitucionalidadc e legalidade dos
atos presidenciais, na análise do mérito, da oportunidade e
da compatibilidade das propostas com as diretrizes governamentais, na publicação e preservação dos atos oficiais,
bem assim supervisionar e executar as atividades administrativas da Presidência da República e supletivamente da
Vice-Presidência da República, tendo como estrutura básica
o Conselho do Programa Comunidade Solidária, o Conselho
Deliberativo do Sistema de Proteção da Amazônia, o Arquivo Nacional, a Imprensa Nacional, o Gabinete, duas Secretarias, sendo uma Executiva, até duas Subchefias, e um
órgão de Controle Interno." (NR)
"Art. 3' À Secretaria-Geral da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuiçõas, realizar a coordenação política do Governo, o relacionamento
com o Congresso Nacional, a interlocução com os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, partidos políticos e entidades da sociedade civil, tendo como estrutura básica o
Gabinete, a Subsecretaria-Geral e até duas Secretarias."
(NR)

Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e
o Conselho da República terão como Secretários-Executivos,
respectivamente, o Chefe do Gabinete de Segurança Institucional e o Chefe da Casa Civil." (NR)
"Art. 13. Os Ministérios são os seguintes:
I - da Agricultura e do Abastecimento;
II - da Ciência e Tecnologia;
III - das Comunicações;
IV ..da Cultura;
V - da Defesa;
VI - do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
VII - da Educação;
VIII - do Esporte e Turismo;
IX - da Fazenda;
X - da Integração Nacional;
XI - da Justiça;
XII - do Meio Ambiente;
XIII - de Minas c Energia;
XIV - do Planejamento, Orçamento e Gestão;
XV - do Desenvolvimento Agrário;
XVI - da Previdência e Assistência Social;
XVII - das Relações Exteriores;

