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'Art. 2º-A. A partir de 1º de janeiro de 2020, a empresa construtora que tenha
sido contratada ou tenha obras iniciadas para construir unidades habitacionais de
valor de até R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais) no âmbito do Programa
Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), de que trata a Lei nº 11.977, de 7 de julho de
2009, ou no âmbito do Programa Casa Verde e Amarela, de que trata a Lei de
Conversão da Medida Provisória nº 996, de 25 de agosto de 2020, fica autorizada, em
caráter opcional, a efetuar o pagamento unificado de tributos equivalente a 4%
(quatro por cento) da receita mensal auferida pelo contrato de construção.
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Nº 6, de 12 de janeiro de 2021.

..........................................................................................................................................

Senhor Presidente do Senado Federal,

§ 7º Caso a empresa construa unidades habitacionais para vendê-las prontas,
seja no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), de que trata a Lei nº
11.977, de 7 de julho de 2009, seja no âmbito do Programa Casa Verde e Amarela,
de que trata a Lei de Conversão da Medida Provisória nº 996, de 25 de agosto de
2020, o pagamento unificado de tributos a que se refere o caput deste artigo será
equivalente a 4% (quatro por cento) da receita mensal auferida pelo contrato de
alienação, aplicado o disposto nos §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º deste artigo.

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 Complementar nº 135, de 2020, que "Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, para vedar a limitação de empenho e movimentação financeira das
despesas relativas à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico custeadas por
fundo criado para tal finalidade, e a Lei nº 11.540, de 12 de novembro de 2007, para
modificar a natureza e as fontes de receitas do Fundo Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (FNDCT), e incluir programas desenvolvidos por organizações
sociais entre as instituições que podem acessar os recursos do FNDCT".

..........................................................................................................................................
§ 9º Para os fins do regime de pagamento unificado de tributos sobre a receita
mensal auferida pelo contrato de construção de que trata este artigo, o Programa
Casa Verde e Amarela, na forma de sua legislação federal específica, é sucessor do
Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV).' (NR)".

Ouvido, o Ministério da Economia manifestou-se pelo veto aos seguintes
dispositivos:

Razões do veto

§ 3º do art. 11 da Lei nº 11.540, de 12 de novembro de 2007, alterado pelo
art. 2º do projeto de lei complementar

"A propositura legislativa estende ao Programa Casa Verde e Amarela as regras
do regime tributário aplicável às construtoras atualmente submetidas ao regramento
do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), que dispõem sobre o recolhimento
unificado de tributos equivalente a 4% (quatro por cento) da receita mensal auferida
por meio do contrato de construção.

"§ 3º É vedada a alocação orçamentária dos valores provenientes de fontes
vinculadas ao FNDCT em reservas de contingência de natureza primária ou financeira."
Razões do veto

Entretanto, apesar de meritória a intenção do legislador, a proposição encontra
óbice jurídico por não apresentar a estimativa do respectivo impacto orçamentário e
medidas compensatórias, em violação às regras do art. 113 do ADCT, do art. 14 da
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), bem como do art. 116 da Lei
nº 13.898, de 11 de novembro de 2019 (LDO 2020).

"A propositura legislativa veda a alocação orçamentária dos valores provenientes
de fontes vinculadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(FNDCT) em reservas de contingência de natureza primária ou financeira.
Entretanto, o dispositivo contraria o interesse público, tendo em vista que
colide com disposições legais já existentes, além de poder configurar, em tese,
aumento não previsto de despesas, resultando em um impacto significativo nas
contas públicas, cerca de R$ 4,8 bilhões (quatro bilhões e oitocentos milhões de
reais), no PLOA 2021 e o rompimento do teto de gastos instituído pela Emenda
Constitucional nº 95/2016.

Ademais, a medida incorre na inobservância do art.137, da Lei nº 14.116, de 31
de dezembro de 2020 (LDO 2021), que estabelece que o prazo de vigência do
benefício fiscal deve conter cláusula de, no máximo, 5 anos."
Essas, Senhor Presidente, as razões que me conduziram a vetar o dispositivo
acima mencionado do projeto em causa, as quais submeto à elevada apreciação dos
Senhores Membros do Congresso Nacional.

Ademais, o dispositivo reduz o espaço do Executivo e do Legislativo para
alocação de recursos, conforme as prioridades identificadas para cada exercício,
podendo prejudicar outras políticas públicas desenvolvidas pela União, por terem o
espaço fiscal para seu atendimento reduzido."

Nº 8, de 12 de janeiro de 2021. Encaminhamento ao Senado Federal, para apreciação, do
nome do Senhor TOVAR DA SILVA NUNES, Ministro de Primeira Classe da Carreira de
Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Delegado
Permanente do Brasil em Genebra.

Art. 3º
"Art. 3º Os recursos vinculados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (FNDCT) alocados em reserva de contingência na Lei Orçamentária Anual
de 2020 serão integralmente disponibilizados ao fundo para execução orçamentária e
financeira após a entrada em vigor desta Lei Complementar."

CASA CIVIL
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DESPACHOS

Razões do veto

DEFIRO o credenciamento da AR G&D ESCRITÓRIO VIRTUAL E SERVIÇOS
COMBINADOS. Processo n° 00100.002368/2020-36.
DEFIRO o credenciamento da AR CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE
MOSSORÓ. Processo n° 00100.002424/2020-32.

"A propositura legislativa estabelece que os recursos vinculados ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) alocados em reserva
de contingência na Lei Orçamentária Anual de 2020 serão integralmente
disponibilizados ao fundo para execução orçamentária e financeira após a vigência
desta Lei Complementar.

CARLOS ROBERTO FORTNER
Diretor-Presidente

Contudo, ao obrigar a imediata execução orçamentária dos recursos,
aproximadamente R$ 4,3 bilhões (quatro bilhões e trezentos milhões de reais), do
FNDCT que estavam alocados em reserva de contingência, a medida contraria o
interesse público, pois forçará o cancelamento das dotações orçamentárias das
demais pastas, que já estavam programadas para o exercício. Além disso, a medida
atrapalhará a execução de projetos e ações já planejadas pelas demais áreas do
Governo federal, além de elevar a rigidez orçamentária."

DESPACHO
INDEFIRO o credenciamento da AR FORTECON CERTIFICADORA DIGITAL. Processo
n° 00100.001189/2020-81.
CARLOS ROBERTO FORTNER
Diretor-Presidente

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

Essas, Senhor Presidente, as razões que me conduziram a vetar os dispositivos
acima mencionados do projeto em causa, as quais submeto à elevada apreciação dos
Senhores Membros do Congresso Nacional.

GABINETE DA MINISTRA

Nº 7, de 12 de janeiro de 2021.

INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 1, DE 11 DE JANEIRO DE 2021

Senhor Presidente do Senado Federal,

A MINISTRA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no
uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição,
tendo em vista o disposto na Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, na Instrução
Normativa MAPA nº 27, de 30 de agosto de 2010, na Portaria nº 443, de 23 de novembro
de 2011, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, e o que consta do
Processo nº 21000.062185/2019-34, resolve:
Art. 1º Fica aprovada a Norma Técnica Específica para a Produção Integrada de
Folhosas, Inflorescências e Condimentares, na forma do Anexo desta Instrução
Normativa.
Parágrafo único. A Norma Técnica Específica de que trata o caput e os
documentos
relacionados
serão
disponibilizados
no
endereço
eletrônico:
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sustentabilidade/producaointegrada/normas-tecnicas.
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor em 1º de fevereiro de 2021.

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 de Conversão no 41, de 2020 (MP no 996/20), que
"Institui o Programa Casa Verde e Amarela; altera as Leis nos 8.036, de 11 de maio de 1990,
8.100, de 5 de dezembro de 1990, 8.677, de 13 de julho de 1993, 11.124, de 16 de junho
de 2005, 11.977, de 7 de julho de 2009, 12.024, de 27 de agosto de 2009, 13.465, de 11
de julho de 2017, e 6.766, de 19 de dezembro de 1979; e revoga a Lei nº 13.439, de 27
de abril de 2017".
Ouvido, o Ministério da Economia manifestou-se pelo veto ao seguinte
dispositivo:
Art. 22
"Art. 22. O art. 2º-A da Lei nº 12.024, de 27 de agosto de 2009, passa a vigorar
com a seguinte redação:
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152021011300007

Nº 8, quarta-feira, 13 de janeiro de 2021
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

