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Nº 248, terça-feira, 27 de dezembro de 2016

Presidência da República

.

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM
N o- 700, de 26 de dezembro de 2016. Restituição ao Congresso Nacional de autógrafos do projeto de lei que, sancionado, se transforma
na Lei nº 13.405, de 26 de dezembro de 2016.
N o- 701, de 26 de dezembro de 2016. Restituição ao Congresso Nacional de autógrafos do projeto de lei que, sancionado, se transforma
na Lei nº 13.406, de 26 de dezembro de 2016.
N o- 702, de 26 de dezembro de 2016. Restituição ao Congresso Nacional de autógrafos do projeto de lei que, sancionado, se transforma
na Lei nº 13.407, de 26 de dezembro de 2016.
o-

N 703, de 26 de dezembro de 2016
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, o Projeto de Lei no 2, de 2016-CN, que "Dispõe
sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária
de 2017 e dá outras providências".
Ouvidos, os Ministérios do Planejamento, Desenvolvimento
e Gestão e da Fazenda manifestaram-se pelo veto aos seguintes dispositivos:
Art. 3o
"Art. 3o A elaboração e a aprovação do Projeto de Lei Orçamentária de 2017 terão como limite para a despesa primária
total dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social a previsão
dos pagamentos desse tipo de despesa a serem efetuados em
2016, corrigida pela estimativa proposta pelo Poder Executivo da
variação, para o período de janeiro a dezembro deste mesmo ano,
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.
§ 1o A previsão de pagamento a que se refere o caput,
incluídos os restos a pagar, será apurada de acordo com o relatório a que se refere o § 4o do art. 55 da Lei no 13.242, de 30
de dezembro de 2015.
§ 2o A execução da lei orçamentária de 2017 terá como
limite a despesa primária efetivamente paga em 2016, nela incluídos os restos a pagar pagos, corrigida pela variação acumulada, de janeiro a dezembro de 2016, do IPCA publicado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, assegurado
montante mínimo de pagamento das despesas classificadas com o
código de grupo de natureza da despesa 4 (GND 4) em montante
igual ao efetivamente pago em 2016, incluídos os restos a pagar,
corrigido pela variação do IPCA acumulada de janeiro a dezembro de 2016.
§ 3o No cálculo dos limites a que se referem o caput e o §
assim como para fins de verificação do seu cumprimento, não
se incluem:
2o,

I - transferências constitucionais estabelecidas pelos art. 20,
§ 1o, art. 157 a art. 159 e art. 212, § 6o, e as despesas referentes
ao art. 21, caput, inciso XIV, todos da Constituição, e as complementações de que trata o art. 60, caput, inciso V, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT;
II - despesas extraordinárias pagas pelo Poder Executivo na
forma do § 3o do art. 167 da Constituição;
III - despesas com a realização de eleições pela justiça eleitoral;
IV - outras transferências obrigatórias derivadas de lei que
sejam apuradas em função de receita vinculadas; e
V - despesas com aumento de capital de empresas estatais
não dependentes.
§ 4o Caso seja verificado, no relatório de que trata o art. 137,
relativo ao segundo quadrimestre, que o déficit primário do exercício de 2017 será inferior à meta dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União referida no art. 2o, a diferença, vedado o aumento de despesas de custeio, será direcionada para:
I - redução do endividamento público;
II - pagamento de restos a pagar de investimentos; e

Razões do veto
no

"A Emenda Constitucional
95, de 15 de dezembro de
2016, trata o assunto, parcialmente, de forma diferente ao previsto neste artigo, especialmente quanto ao índice de correção das
despesas primárias pagas em 2016 com vistas ao estabelecimento
do limite dessas despesas para 2017. Além disso, não seria possível atender a exigência relativa ao Projeto de Lei Orçamentária
de 2017 em face de já ter sido elaborado e aprovado."
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V - 0,047% (quarenta e sete milésimos por cento), ao Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BRLEGAL.
Art. 25. A alocação de recursos na área de Educação terá por
objetivo, no Projeto e na Lei Orçamentária de 2017, o cumprimento das metas previstas na Lei no 13.005, de 25 de junho de
2014 - Plano Nacional de Educação."
Razões dos vetos

Parágrafo único do art. 4º
"Parágrafo único. Inclui-se entre as prioridades da administração pública federal para o exercício de 2017 a conclusão de
obras inacabadas com percentual de execução física superior a
50% (cinquenta por cento)."
Razões do veto
"O dispositivo define prioridades no âmbito da Administração Pública, o que restringe a discricionariedade do Poder
Executivo e reduz sua flexibilidade na realização de devidas
priorizações de despesas discricionárias em caso de necessidade
de contingenciamento, colocando em risco a gestão fiscal do
orçamento."
§ 2o do art. 13
"§ 2o Serão classificadas como despesa primária para efeito
de apuração do resultado fiscal as eventuais reservas de contingência constituídas, com fundamento no § 1o, inciso I, deste
artigo, no âmbito do Fundo Nacional de Aviação Civil, do Fundo
Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN."
Razão do veto
"As reservas de contingência de recursos vinculados atendem
à regra prevista no parágrafo único do art. 8o da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, da Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF, que estabelece que os recursos vinculados a despesas específicas permanecem vinculados ainda que em exercícios subsequentes. Assim, após considerar o patamar de despesas possíveis, compatibilizando-o com a meta fiscal do exercício, os recursos vinculados que não poderão ser utilizados na
realização de despesas são alocados nessas reservas, classificando-os como financeiros para não gerarem impacto fiscal."
Arts. 22, 23, 24 e 25
"Art. 22. O Projeto e a Lei Orçamentária de 2017 consignarão as dotações necessárias:
I - à implantação e ao funcionamento das universidades federais criadas a partir do exercício de 2016;
II - à prestação de auxílio financeiro pela União aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios para fomento das exportações, no mínimo no mesmo valor aplicado no exercício de
2016; e
III - à realização de transferências aos entes federados que
não atingiram a capacidade plena de gestão de que trata o art. 16
da Lei Complementar no 140, de 8 de dezembro de 2011; e
IV - às despesas das instituições federais de ensino classificadas com os códigos de grupo de natureza de despesa 3 e 4
(GNDs 3 e 4), em valores não inferiores aos autorizados na Lei
Orçamentária de 2016, corrigidos pela variação do IPCA acumulada de janeiro a dezembro de 2016.
Art. 23. O Projeto e Lei Orçamentária de 2017 deverão
alocar as dotações classificadas na Função Transporte, no grupo
de natureza de despesa 4 (GND 4), observando as seguintes
proporções mínimas:
I - 5% (cinco por cento) para a subfunção 781 - Transporte Aéreo;
II - 15% (quinze por cento) para a subfunção 783 - Transporte Ferroviário;
III - 15% (quinze por cento) para a subfunção 784 - Transporte Hidroviário.
Art. 24. O Projeto e Lei Orçamentária de 2017 deverão
alocar, em percentuais da receita corrente líquida prevista no
Projeto, valores não inferiores a:
I - 0,4% (quatro décimos por cento), às despesas com regularização fundiária;
II - 0,4% (quatro décimos por cento), ao Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste - FDCO;

III - transferências previstas no inciso XIV do art. 12, limitadas à variação do índice oficial de inflação acumulado de
janeiro a dezembro de 2016.

III - 0,02% (dois centésimos por cento), à ação de Modernização do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes;

§ 5o O disposto neste artigo não altera as aplicações mínimas
de recursos previstas na Constituição."

IV - 0,067% (sessenta e sete milésimos por cento), ao Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade - PNCV; e
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"O montante de recursos que deve ser aplicado em determinado setor ou política pública deve ser definido no contexto da
elaboração do Projeto de Lei Orçamentária e da aprovação da
respectiva Lei em função do volume de recursos disponíveis,
levando-se em conta a necessidade de atendimento de outras
despesas, especialmente as classificadas como obrigatórias. Por
outro lado, não seria possível cumprir os referidos dispositivos no
que se refere à elaboração do Projeto de Lei Orçamentária para
2017 considerando que o mesmo foi encaminhado ao Congresso
Nacional em 31 de agosto de 2016."
§ 7o do art. 40
"§ 7o Comporão a programação do Ministério da Saúde
eventuais recursos decorrentes de medidas judiciais da União
para ressarcimento de despesas com o tratamento de usuários de
fumo e tabaco."
Razões do veto
"O dispositivo em questão vincula receita a finalidade específica. Vinculações orçamentárias restringem a eficiência do
gasto público ao engessar as prioridades; ao contribuir para o
automatismo do gasto e para a baixa elasticidade da despesa
vinculada, uma vez que dificulta ajustes fiscais de curto prazo; ao
restringir o espaço de autonomia do gestor público; ao incentivar
o crescimento de despesas nos setores beneficiados sem constante
avaliação de sua real necessidade; e ao possibilitar a inversão de
prioridades, quando órgãos alocam recursos vinculados em programações de menor importância para posterior obtenção de recursos adicionais."
§ 8o do art. 40
"§ 8o Para a execução orçamentária de 2017, é fixada como
diretriz no âmbito das ações e serviços públicos de saúde de que
trata o § 2o do art. 198 da Constituição a garantia de empenhamento mínimo de percentual equivalente ao montante aplicado em 2016, corrigido pela variação acumulada do IPCA de
janeiro a dezembro de 2016."
Razões do veto
"O montante calculado na forma proposta é inferior ao valor
mínimo a ser aplicado em 2017 em ações e serviços públicos de
saúde previsto no inciso I do art. 110 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias - ADCT, criando a insegurança jurídica de qual norma se aplica ao cálculo do valor a ser aplicado
nas referidas ações."
§ 1o do art. 63
"§ 1o Não afasta a obrigatoriedade da execução:
I - alegação de falta de disponibilidade orçamentária ou financeira, observado o disposto no § 3o do art. 62;
II - óbice que possa ser sanado mediante procedimentos ou
providências de responsabilidade exclusiva do órgão de execução; ou
III - alegação de inadequação do valor da programação,
quando o montante for suficiente para alcançar o objeto pretendido ou adquirir pelo menos uma unidade completa."
Razões do veto
"O dispositivo traz hipóteses de impedimentos que não são
considerados insuperáveis, conceitos eminentemente de ordem
executiva verificados no momento da análise em cada etapa da
execução das emendas individuais e disciplinados em ato normativo próprio, de competência dos Ministros de Estado da Fazenda, do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União e de Governo da Presidência da República, não sendo matéria de competência legislativa."
§ 2o do art. 63
"§ 2o Inexistindo impedimento de ordem técnica, e observado o disposto no § 3o do art. 62, os órgãos deverão providenciar a execução orçamentária e financeira das programações
de que trata esta Seção."
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