Nº 7, quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

Presidência da República
DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM
Nº 21, de 8 de janeiro de 2018. Encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal de informações para instruir o julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 5.874.
No 22, de 9 de janeiro de 2018.
Senhor Presidente do Senado Federal,

1
Art. 79-A da Lei no 13.473, de 8 de agosto de 2017,
acrescido pelo art. 1o do projeto
"'Art. 79-A. O concedente comunicará ao convenente quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras
pendências de ordem técnica e suspenderá a liberação dos recursos, fixando prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias para
saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos,
que pode ser prorrogado por igual período.
1o

§
Caso o convenente adote medidas saneadoras ou apresente esclarecimentos e informações sobre as irregularidades no
prazo previsto no caput, o concedente ou mandatário decidirá
sobre a regularização no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período.

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do
art. 66 da Constituição, decidi vetar parcialmente, por inconstitucionalidade, o Projeto de Lei no 15, de 2017 (no 6.038/13 na Câmara
dos Deputados), que "Regulamenta o exercício da profissão de Técnico em Biblioteconomia".

§ 2o Não adotadas as medidas saneadoras das irregularidades
ou não encaminhadas as informações requeridas no prazo previsto no caput, o concedente ou mandatário:

Ouvida, a Casa Civil da Presidência da República manifestou-se pelo veto aos seguintes dispositivos:

II - comunicará o fato ao convenente, para que seja ressarcido o valor referente ao dano.' (NR)"

Art. 5o
"Art. 5o Compete ao Conselho Federal de Biblioteconomia
dispor sobre o Código de Ética, a anuidade e as atribuições do
Técnico em Biblioteconomia.
Parágrafo único. Compete aos Conselhos Regionais de
Biblioteconomia a fiscalização do exercício dessa atividade profissional."
Inciso III do art. 3º
"III - possuir registro e estar em dia com suas obrigações
com o Conselho Regional de Biblioteconomia - CRB de sua
jurisdição;"
Razões dos vetos
"Ao pretender atribuir a conselho profissional a competência
para dispor sobre atribuições típicas da profissão e para fixar
anuidade, o dispositivo incide em inconstitucionalidade material,
por violar o disposto nos artigos 5o, XIII (legalidade em matéria
de exercício de profissões) e 150, I (legalidade em matéria
tributária), ambos da Constituição. Em decorrência, impõe-se o
veto da obrigatoriedade do registro e da adimplência como
condição para o exercício da profissão."
Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar
os dispositivos acima mencionados do projeto em causa, as quais ora
submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso
Nacional.
No 23, de 9 de janeiro de 2018.
Senhor Presidente do Senado Federal,

I - realizará a apuração do dano; e

Razões do veto
"A matéria objeto do dispositivo encontra-se regulamentada
em ato infralegal. Ademais, o caráter temporário da LDO faz com
que a regulamentação de procedimentos administrativos em seus
dispositivos imponha insegurança jurídica para a execução dos
contratos e convênios que transcendem o exercício fiscal, possibilitando que o instrumento plurianual tenha sua execução implementada de forma diferenciada entre os exercícios fiscais, conforme os períodos de vigência dos respectivos diplomas legais."
Alínea t do inciso I do § 1º do art. 131 da Lei no 13.473,
de 8 de agosto de 2017, acrescida pelo art. 1o do projeto
"t) demonstrativo identificando as programações orçamentárias relacionadas com os programas governamentais que adotam denominação diversa daquela constante dos elementos de
classificação da lei orçamentária anual;"
Razões do veto
"Os programas governamentais são a forma de expressão
genérica mais utilizada pelos governos para anunciar as ações a
serem desenvolvidas. Tais programas são identificados na programação da lei orçamentária anual, na própria denominação do
programa ou em outros atributos das ações orçamentárias, em
especial quando se trata dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social. Entretanto, eventualmente utiliza-se do termo genérico
"programa governamental" para organizar e divulgar sua atuação,
que pode ou não demandar financiamento público. Neste caso, a
denominação tende a ser diversa daquela constante dos elementos
de classificação orçamentária, uma vez que a atuação governamental, de forma geral, leva em conta fatores que ultrapassam
a orçamentação pública. Nesse sentido, torna-se inviável e imprecisa a elaboração do demonstrativo requerido pelo dispositivo
ora vetado."

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art.
66 da Constituição, decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao
interesse público, o Projeto de Lei no 19, de 2017 - CN, que "Altera
a Lei no 13.473, de 8 de agosto de 2017, que dispõe sobre as diretrizes
para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2018".

§§ 2º e 4º do art. 138-A da Lei no 13.473, de 8 de agosto
de 2017, acrescidos pelo art. 1o do projeto

Ouvido, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão manifestou-se pelo veto aos seguintes dispositivos:

"§ 4o A consulta a que se refere o caput ficará restrita às
obras públicas com valores superiores a R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais)".

Art. 40-A da Lei no 13.473, de 8 de agosto de 2017,
acrescido pelo art. 1o do projeto
"'Art. 40-A. Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de
combate às endemias serão consignados no Orçamento Geral da
União com dotação própria e exclusiva.' (NR)"
Razões do veto
"O dispositivo conflita com a estrutura orçamentária vigente,
na qual a ação orçamentária é considerada como operação da
qual resultam produtos (bens ou serviços) que contribuem para
atender ao objetivo de um programa, conceito no qual se incluem, também, as transferências obrigatórias ou voluntárias a
outros entes da Federação. Assim, como o pagamento dos vencimentos mencionados no dispositivo se constitui em assistência
financeira complementar da União, estando atualmente contemplados em Planos Orçamentários das ações 20AD - Piso de
Atenção Básica Variável - Saúde da Família, e 20AL - Incentivo
Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a
Vigilância em Saúde, sua consignação em dotação própria e
exclusiva contraria os conceitos atualmente utilizados e constantes do projeto sob sanção. Ademais, o dispositivo é incompatível com a Lei Orçamentária Anual de 2018."

"§ 2o As informações de que trata o caput serão atualizadas,
no mínimo, a cada bimestre."

Razões dos vetos
"Os projetos do PAC possuem monitoramento e acompanhamento específico, por intermédio do SISPAC, conforme obrigatoriedade de divulgação semestral estabelecida pela LDO. A
proposta original, para esses dispositivos do art. 138-A, previa a
mesma periodicidade de divulgação, e abrangia obras acima de
R$ 50 milhões. A divulgação bimestral, pretendida pelos dispositivos ora sob sanção, e a redução do valor das obras selecionadas, resultarão em aumento considerável do número de
empreendimentos para monitoramento e poderão acarretar dificuldades na captação de informações atualizadas pelos órgãos
setoriais, além de impossibilitarem uma análise criteriosa dos
dados. Ademais, não há capacidade técnica instalada e recursos
alocados suficientes para promover essa atualização bimestral,
em especial quanto a situação da obra, para todos os empreendimentos com valor acima de R$ 1 milhão."
Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar
os dispositivos acima mencionados do projeto em causa, as quais ora
submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso
Nacional.
Nº 24, de 9 de janeiro de 2018. Restituição ao Congresso Nacional de
autógrafos do projeto de lei que, sancionado, se transforma na Lei nº
13.603, de 9 de janeiro de 2018.
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Nº 25, de 9 de janeiro de 2018. Restituição ao Congresso Nacional de
autógrafos do projeto de lei que, sancionado, se transforma na Lei nº
13.604, de 9 de janeiro de 2018.
Nº 26, de 9 de janeiro de 2018. Restituição ao Congresso Nacional de
autógrafos do projeto de lei que, sancionado, se transforma na Lei nº
13.605, de 9 de janeiro de 2018.
No 27, de 9 de janeiro de 2018.
Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do
art. 66 da Constituição, decidi vetar parcialmente, por contrariedade
ao interesse público e inconstitucionalidade, o Projeto de Lei no 165,
de 2017 (no 9.206/17 na Câmara dos Deputados), que "Institui o
Programa de Regularização Tributária Rural (PRR) na Secretaria da
Receita Federal do Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; altera as Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.870, de 15
de abril de 1994, 9.528, de 10 de dezembro de 1997, 13.340, de 28
de setembro de 2016, 10.522, de 19 de julho de 2002, 9.456, de 25
de abril de 1997, 13.001, de 20 de junho de 2014, 8.427, de 27 de
maio de 1992, e 11.076, de 30 de dezembro de 2004, e o Decreto-Lei
no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); e dá outras
providências".
Ouvidos, os Ministérios do Planejamento, Desenvolvimento
e Gestão e da Fazenda manifestaram-se pelo veto aos seguintes dispositivos:
§ 12 do art. 25, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
alterado pelo art. 14 do projeto
"§ 12. Não integra a base de cálculo da contribuição de que
trata o caput deste artigo a produção rural destinada ao plantio
ou reflorestamento, nem o produto animal destinado à reprodução ou criação pecuária ou granjeira e à utilização como cobaia para fins de pesquisas científicas, quando vendido pelo
próprio produtor e por quem a utilize diretamente com essas
finalidades e, no caso de produto vegetal, por pessoa ou entidade
registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que se dedique ao comércio de sementes e mudas no
País."
Razão do veto
"A redução de alíquota constante no inciso I do artigo 25,
com a redação dada pelo presente projeto, já se presta a ajustar a
carga tributária do produtor rural face à redução da folha salarial,
decorrente da crescente mecanização da produção. A redução da
base de cálculo nos moldes propostos representaria sacrifício
despropositado aos cofres do Regime Geral de Previdência Social, merecendo assim seu veto."
Inciso I do art. 25 e § 6º, da Lei no 8.870, de 15 de abril
de 1994, alterados pelo art. 15 do projeto
"I - 1,7% (um inteiro e sete décimos por cento) da receita
bruta proveniente da comercialização da sua produção;"
"§ 6o Não integra a base de cálculo da contribuição de que
trata o caput deste artigo a produção rural destinada ao plantio
ou reflorestamento, nem o produto animal destinado à reprodução ou criação pecuária ou granjeira e à utilização como cobaia para fins de pesquisas científicas, quando vendido pelo
próprio produtor e por quem a utilize diretamente com essas
finalidades e, no caso de produto vegetal, por pessoa ou entidade
registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que se dedique ao comércio de sementes e mudas no
País."
Razões dos vetos
"Um dos objetivos da redução de alíquota é possibilitar o
pagamento do parcelamento das contribuições devidas em razão
da decisão do STF no RE 718.874/RS, de modo que o somatório
do parcelamento mais a contribuição ordinária devida coincidisse
com a alíquota anterior. Tal situação não se aplica às pessoas
jurídicas, não se justificando a pretendida redução presente no
dispositivo. Quanto à redução da base de cálculo, sua efetivação
nos moldes propostos representaria sacrifício despropositado aos
cofres do Regime Geral de Previdência Social, merecendo assim
seu veto."
Alínea "a" do inciso II do art. 2º e alínea "a" do inciso
do II do art. 3º
"a) 100% (cem por cento) das multas de mora e de ofício e
dos encargos legais, incluídos os honorários advocatícios; e"
"a) 100% (cem por cento) das multas de mora e de ofício e
dos encargos legais, incluídos os honorários advocatícios; e"
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