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I - para a prestação de auxílio financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios para fomento das exportações em montante, no mínimo, igual ao aprovado na Lei
Orçamentária de 2018;

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

II - do Fundo Nacional de Aviação Civil - FNAC para:
a) desapropriação de áreas necessárias à expansão de aeroportos; e

MENSAGEM
Nº 437, de 13 de agosto de 2018. Encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal de informações para
instruir o julgamento do Mandado de Injunção nº 6.972.

b) continuidade das obras de construção e recuperação dos aeroportos na região amazônica sob a
responsabilidade da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica - COMARA; e

Nº 448, de 14 de agosto de 2018. Encaminhamento ao Congresso Nacional à apreciação do ato constante
da Portaria nº 2.027, de 18 de abril de 2018, que "Outorga permissão à Fundação João Paulo II, para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, com fins exclusivamente educativos, no município de São José dos Campos, estado
de São Paulo".

III - para a realização, no Brasil, da Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Mudanças
Climáticas."

No 449, de 14 de agosto 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 2, de
2018-CN, que "Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2019 e dá
outras providências".
Ouvidos, os Ministérios do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e da Fazenda manifestaramse pelo veto aos seguintes dispositivos:
§ 13 do art. 6º
"§ 13. Não serão consideradas, para fins do disposto no inciso II do § 4º, as despesas financiadas
por meio de receitas próprias, de convênios ou de doações, quando forem relacionadas à execução de
projetos ou atividades, contratos ou convênios direcionados ao apoio e desenvolvimento de pesquisa
científica e tecnológica; à manutenção e ao desenvolvimento do ensino; a programas de pós-graduação
e extensão; à realização de exames educacionais; bem como à avaliação, ao monitoramento e à
realização de estudos e pesquisas para o desenvolvimento de políticas educacionais."

"I - em relação às ações e serviços públicos de saúde de que trata o § 2º do art. 198 da
Constituição, garantir a aplicação equivalente, no mínimo, ao montante apurado na forma do inciso II
do art. 110 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para aplicação em 2019, acrescido da
taxa de crescimento populacional estimada pelo IBGE para 2018;"
"III - ampliar as dotações obrigatórias do Ministério da Saúde para custeio do piso de atenção
básica em saúde e da atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade
em pelo menos 5% (cinco por cento) do montante empenhado nas respectivas programações em
2018."
"§ 2º Atendidas as exigências previstas em ato próprio do Ministério da Saúde, pedidos de
habilitação ou credenciamento para custeio obrigatório de unidades do Sistema Único de Saúde
deverão ser apreciados no prazo de 120 (cento e vinte) dias, cabendo ao órgão adotar as medidas
cabíveis para prover os recursos orçamentários e financeiros necessários.
§ 3º As programações decorrentes de emendas de bancada estadual com obrigatoriedade de
execução de que trata o art. 68 serão executadas em acréscimo ao montante apurado na forma do
inciso I deste artigo, quando incidirem em despesas classificadas como ações e serviços públicos de
saúde."
"Art. 43. O Projeto de Lei Orçamentária de 2019 e a respectiva Lei destinarão recursos para as
ações discricionárias do Fundo Nacional de Assistência Social em montante, no mínimo, igual ao
empenhado em 2016, corrigido na forma do inciso II do § 1º do art. 107 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias."

Razões do veto
"A proposição contraria metodologia empregada e utilizada internacionalmente para classificação
de despesas públicas como despesas primárias. A manutenção do dispositivo tem como consequência
deturpação no cálculo e na apuração de importantes indicadores fiscais, dado que interfere no conceito
de despesa primária para fins de programação orçamentária.
Nesse sentido, o dispositivo elevaria artificialmente o resultado primário do Governo Central no
orçamento, exigido pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF, por meio da reclassificação de despesas primárias para "não-primárias". Ademais,
imporia modificação na programaçào orçamentária, aumentando artificialmente as dotações
orçamentárias financiadas com fontes de recursos próprios nas áreas da educação e ciência e
tecnologia.
Além disso, o conceito e a abrangência das despesas primárias no orçamento impactariam ainda
a gestão relativa ao Novo Regime Fiscal, institucionalizado pela Emenda Constitucional nº 95, de 15
de dezembro de 2016 - EC 95, provocando, também artificialmente, aumento no teto de gastos
estabelecidos pela referida Emenda Constitucional. O rol de despesas elencadas, por se tomarem nãoprimárias, ficariam excluídas da limitação de gastos estabelecida na EC 95 no momento de
programação do orçamento.
Essa mudança metodológica na apuração do limite para despesas primárias pode gerar revisão geral
da apuração ocorrida até o momento, para os exercícios financeiros de 2017 e 2018, com reflexo em
todos os órgãos e Poderes englobados pela EC 95.
Vale ressaltar, ainda, que a falta de estabilidade na elaboração e utilização de estatísticas fiscais
prejudica a credibilidade do país perante organismos internacionais, bem como junto a todo e qualquer
usuário da informação pública, na sociedade e no mercado.
Além disso, ressoa inequívoca a violação do dispositivo ao conteúdo do artigo 107 do ADCT,
impondo-se, assim, o seu veto."
§ 3º do art. 11
"§ 3º As dotações destinadas à finalidade de que trata o inciso VII do caput, no caso da
subvenção econômica ao prêmio do Seguro Rural de que trata a Lei nº 10.823, de 19 de dezembro de
2003, deverão considerar seus respectivos custos de fiscalização."
Razões do veto
"O Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural tem como diretriz promover a
universalização do acesso ao seguro rural, assegurá-lo como instrumento para a estabilidade da renda
agropecuária, induzir o desenvolvimento de tecnologias e modernizar a gestão do empreendimento
agropecuário. A inclusão de despesas com a fiscalização dessas operações, isto é, despesas de caráter
administrativo, na ação específica destinada ao pagamento da subvenção econômica, contraria o
interesse público, uma vez que o custo com a fiscalização não guarda relação direta com a subvenção
econômica ao prêmio do seguro rural, o que acabaria por distorcer os valores e reduzir a transparência
dos gastos."
Arts. 24, 25, Incisos I e III, e §§ 2º e 3º do art. 42 e art; 43
"Art. 24. A alocação de recursos na área de Educação, no Projeto e na Lei Orçamentária de 2019,
terá por objetivo o cumprimento das metas previstas no Plano Nacional de Educação, aprovado pela
Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014.
Parágrafo único. A alocação de recursos de que trata o caput deverá buscar a implantação do
Custo Aluno Qualidade inicial - CAQi, nos termos da estratégia 20.6 do Plano Nacional de
Educação.
Art. 25. O Projeto de Lei Orçamentária de 2019 e a respectiva Lei destinarão recursos:
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 05152018081500075

Razões dos vetos
"Os referidos dispositivos restringem a discricionariedade alocativa do Poder Executivo na
implementação das políticas públicas, provocam aumento do montante de despesas primárias com
execução obrigatória e elevam, ainda mais, a alta rigidez do orçamento, dificultando não apenas o
cumprimento da meta fiscal, como também do teto de gastos, estabelecido pela EC 95, e da Regra de
Ouro, constante do inciso III, do art. 167 da Constituição.
Alerta-se para o fato de que o não cumprimento dessas regras, ou mesmo a mera existência de
risco de não cumprimento, poderia provocar insegurança jurídica e impactos econômicos adversos para
o país, tais como elevação de taxas de juros, inibição de investimentos externos e elevação do
endividamento.
Por fim, a aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde estará assegurada no
orçamento de 2019, nos termos do estabelecido pelo art. 110 do ADCT. Não obstante, a fixação de
parâmetros de reajustamento diversos dos constitucionalmente previstos geraria engessamento dos
recursos da saúde e dificultaria seu eventual remanejamento entre ações de atenção básica e de
procedimentos de alta complexidade."
Item 1 da alínea c do inciso I do art. 76
"1. em entidades privadas que atendam ao disposto no inciso II do caput do art. 72 ou em seu
parágrafo único, nas áreas de saúde, assistência social ou educação especial;"
Razões dos vetos
"O item amplia de forma significativa o rol de despesas de capital passíveis de serem repassadas
para entidades privadas, o que era vedado em anos anteriores. Tal transferência promove o aumento do
patrimônio dessas entidades, sem que haja obrigação de continuidade na prestação de serviços públicos
por um período mínimo de tempo, condizente com os montantes transferidos, de forma a garantir que
os recursos públicos empregados sejam de fato convertidos à prestação de serviços para os cidadãos.
Acresça-se, ainda, que, para que a ampliação das instalações dessas instituições possam reverter, de
fato, em beneficios à sociedade, em termos de aumento da prestação de serviços, será necessário que
o órgão que propiciou a construção das mencionadas instalações aumente as transferências de recursos
para a sua manutenção e funcionamento, o que poderá causar impacto fiscal indesejável ou resultar na
redução da consecução de outras políticas públicas e do atendimento da população de outras
regiões."
Diversas ações do ANEXO VII - PRIORIDADES E METAS
"
ANEXO VII
PRIORIDADES E METAS
Programa, Ações e Produtos (unidades de medida)
2012

Meta 2019

Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar

210V

Promoção e Fortalecimento da Agricultura Familiar
Agricultor familiar beneficiado (unidade)

210W

Apoio à Organização Econômica e Promoção da Cidadania de
Mulheres Rurais
Mulher atendida (unidade)

2015
12L5

10.000

1.000

Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)
Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS
Unidade construída/ampliada (unidade)

10
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