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Senhores Membros do Congresso Nacional, 
 

 
 

 
Nos termos do § 5º do art. 166 da Constituição, submeto à elevada deliberação 

de Vossas Excelências proposta de modificação do Projeto de Lei nº 22, de 2019 - CN, que 
“Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2020”. 

 
 

Brasília, 26 de novembro de 2019. 



 

 

 

 

 

PROJETO DE LEI 

 

Estima a receita e fixa a despesa da União para o 
exercício financeiro de 2020. 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1o  Esta Lei estima a receita da União para o exercício financeiro de 2020 no montante 
de R$ 3.679.941.095.917,00 (três trilhões, seiscentos e setenta e nove bilhões, novecentos e quarenta e 

um milhões, noventa e cinco mil, novecentos e dezessete reais ) e fixa a despesa em igual valor, 
compreendendo, nos termos do art. 165, § 5o, da Constituição: 

I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder 

Público; 

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados, da Administração Pública Federal direta e indireta, bem como os fundos e fundações 
instituídos e mantidos pelo Poder Público; e 

III - o Orçamento de Investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, 
detém a maioria do capital social com direito a voto. 

 

CAPÍTULO II 

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

Seção I 

Da Estimativa da Receita 

 

Art. 2o  A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R$ 

3.558.520.100.068,00 (três trilhões, quinhentos e cinquenta e oito bilhões, quinhentos e vinte milhões, 
cem mil, sessenta e oito reais), incluindo a proveniente da emissão de títulos destinada ao 
refinanciamento da dívida pública federal, interna e externa, em observância ao disposto no art. 5o, § 2o, 



da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma detalhada 
nos Anexos a que se referem os incisos I e IX do art. 9º desta Lei e assim distribuída: 

I - Orçamento Fiscal: R$ 1.736.370.313.173,00 (um trilhão, setecentos e trinta e seis 
bilhões, trezentos e setenta milhões, trezentos e treze mil, cento e setenta e três reais ), excluída a receita 
de que trata o inciso III deste artigo; 

II - Orçamento da Seguridade Social: R$ 905.014.734.432,00 (novecentos e cinco bilhões, 
quatorze milhões, setecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais); e 

III - Refinanciamento da dívida pública federal: R$ 917.135.052.463,00 (novecentos e 

dezessete bilhões, cento e trinta e cinco milhões, cinquenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e três 
reais), constantes do Orçamento Fiscal. 

Parágrafo único. O valor a que se refere o inciso I deste artigo inclui, com fundamento no 
art. 21 da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020 - LDO-

2020, R$ 361.533.394.381,00 (trezentos e sessenta e um bilhões, quinhentos e trinta e três milhões, 
trezentos e noventa e quatro mil, trezentos e oitenta e um reais ) referentes a operações de crédito cuja 

realização depende da aprovação de créditos adicionais por maioria absoluta do Congresso Nacional, nos 
termos do art. 167, inciso III, da Constituição. 

 

Seção II 

Da Fixação da Despesa 

 

Art. 3o A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R$ 

3.558.520.100.068,00 (três trilhões, quinhentos e cinquenta e oito bilhões, quinhentos e vinte milhões, 
cem mil, sessenta e oito reais), incluindo a relativa ao refinanciamento da dívida pública federal, interna 

e externa, em observância ao disposto no art. 5o, § 2o, da Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma 
detalhada entre os órgãos orçamentários no Anexo II desta Lei e assim distribuída: 

I - Orçamento Fiscal: R$ 1.453.118.715.179,00 (um trilhão, quatrocentos e cinquenta e três 
bilhões, cento e dezoito milhões, setecentos e quinze mil, centro e setenta e nove reais ), excluídas as 

despesas de que trata o inciso III; 

II - Orçamento da Seguridade Social: R$ 1.188.266.332.426,00 (um trilhão, cento e oitenta 
e oito bilhões, duzentos e sessenta e seis milhões, trezentos e trinta e dois mil, quatrocentos e vinte e seis 
reais); e 

III - Refinanciamento da dívida pública federal: R$ 917.135.052.463,00 (novecentos e 

dezessete bilhões, cento e trinta e cinco milhões, cinquenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e três 
reais), constantes do Orçamento Fiscal. 

§ 1o Do montante fixado no inciso II deste artigo, a parcela de R$ 283.251.597.994,00 
(duzentos e oitenta e três bilhões, duzentos e cinquenta e um milhões, quinhentos e noventa e sete mil, 
novecentos e noventa e quatro reais) será custeada com recursos do Orçamento Fiscal. 

§ 2o O valor a que se referem os incisos I e II deste artigo inclui R$ 361.533.394.381,00 

(trezentos e sessenta e um bilhões, quinhentos e trinta e três milhões, trezentos e noventa e quatro mil, 
trezentos e oitenta e um reais) referentes a despesas específicas que, com fundamento no art. 21 da LDO-
2020, devem ser financiadas por operações de crédito cuja realização depende da aprovação de créditos 
adicionais por maioria absoluta do Congresso Nacional, nos termos do art. 167, inciso III, da Constituição, 
assim distribuídos: 



I - Orçamento Fiscal: R$ 96.624.984.676,00 (noventa e seis bilhões, seiscentos e vinte e 
quatro milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais); e 

II - Orçamento da Seguridade Social: R$ 264.908.409.705,00 (duzentos e sessenta e quatro 
bilhões, novecentos e oito milhões, quatrocentos e nove mil, setecentos e cinco reais ). 

Seção III 

Da Autorização para a Abertura de Créditos Suplementares 

 

Art. 4o Fica autorizada a abertura de créditos suplementares para o aumento de dotações 
fixadas por esta Lei, desde que compatíveis com a obtenção da meta de resultado primário estabelecida 
na LDO-2020, e com os limites de despesas primárias de que tratam os arts. 107, 110 e 111 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, e que sejam observados o disposto no parágrafo único do art. 8o 
da Lei de Responsabilidade Fiscal, e as seguintes condições: 

I - suplementação de dotações classificadas com “RP 0” destinadas: 

a) à Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de 

Previdência dos Servidores Públicos Federais, mediante a utilização de recursos provenientes de: 

1. anulação de dotações consignadas a essas despesas;  

2. anulação de dotações classificadas com “RP 1” e “RP 2”, até o limite de 20% (vinte por 

cento); 

3. reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados, observado 

o disposto no § 2º do art. 13 da LDO-2020; e  

4. superavit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2019, nos termos 

do art. 43, §§ 1º, inciso I, e 2º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; 

b) ao serviço da dívida, mediante a utilização de recursos provenientes de: 

1. superavit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2019; 

2. anulação de dotações consignadas ao GND 2 ou GND 6, inclusive no âmbito do mesmo 

subtítulo da suplementação; 

3. reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados, observado 

o disposto no § 2º do art. 13 da LDO-2020; 

4. excesso de arrecadação de participações e dividendos pagos por entidades integrantes 
da Administração Pública Federal indireta; 

5. excesso de arrecadação oriundo da transferência do resultado positivo do Banco Central 
do Brasil; e 

6. operações de créditos realizadas por meio da emissão de títulos de responsabilidade do 
Tesouro Nacional; 

c) à execução da Política de Garantia de Preços Mínimos e à Formação e Administração de 
Estoques Reguladores e Estratégicos de Produtos Agropecuários, mediante a utilização de recursos 

provenientes de anulação de dotações que lhes tenham sido consignadas; 

d) às transferências aos fundos constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste, nos termos da Lei no 7.827, de 27 de setembro de 1989, com recursos provenientes de: 

1. anulação de dotações que lhes tenham sido consignadas; 



2. excesso de arrecadação ou superavit financeiro de recursos relativos a fontes que 
tenham vinculação constitucional ou legal; e 

3. anulação de dotações classificadas com “RP 0”, “RP 1” e “RP 2”, até o limite de 20% (vinte 
por cento); 

e) a cada subtítulo, exceto nos casos em que possa ser suplementado com fundamento nas 
demais alíneas deste inciso, até o limite de 20% (vinte por cento) do respectivo valor, mediante a utilização 
de recursos provenientes de: 

1. anulação de dotações, limitada a 20% (vinte por cento) do valor do subtítulo objeto da 

anulação; 

2. reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados, observado 

o disposto no § 2º do art. 13 da LDO-2020; e 

3. superavit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2019, nos termos 
do art. 43, §§ 1º, inciso I, e 2º, da Lei nº 4.320, de 1964; e 

f) à reserva de contingência, mediante a utilização de recursos provenientes da anulação 
de dotações sujeitas aos limites estabelecidos no art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, quando for demonstrado no relatório da avaliação bimestral de que trata o art. 9º da Lei de 
Responsabilidade Fiscal a necessidade de redução do total de despesas sujeitas aos referidos limites; 

II - suplementação de dotações classificadas com “RP 1” destinadas: 

a) a despesas constantes de item do Quadro 9A - Demonstrativo dos Resultados Primário 
e Nominal do Governo Central, exceto as que possam ser suplementadas com fundamento nas demais 
alíneas deste inciso, mediante a utilização de recursos provenientes de: 

1. anulação de 20% (vinte por cento) das dotações consignadas em “RP 1”; 

2. anulação de dotações classificadas com “RP 2”; 

3. reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados, observado 
o disposto no § 2º do art. 13 da LDO-2020; e 

4. superavit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2019, nos termos 
do art. 43, §§ 1º, inciso I, e 2º, da Lei nº 4.320, de 1964; 

b) às transferências constitucionais ou legais aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios; às despesas do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT; e ao complemento da atualização 

monetária do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, com recursos provenientes de: 

1. anulação de dotações que lhes tenham sido consignadas; e 

2. excesso de arrecadação ou superavit financeiro de receitas que tenham vinculação 
constitucional ou legal; 

c) aos grupos de natureza de despesa “3 - Outras Despesas Correntes”, “4 - Investimentos” 

e “5 - Inversões Financeiras”, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações 
consignadas a esses grupos no âmbito do mesmo subtítulo objeto da suplementação;  

d) aos grupos de natureza de despesa “3 - Outras Despesas Correntes”, “4 - Investimentos” 
e “5 - Inversões Financeiras”, mediante a utilização de recursos provenientes de remanejamento de 

dotações destinadas à execução da Política de Garantia de Preços Mínimos e à Formação e Administração 
de Estoques Reguladores e Estratégicos de Produtos Agropecuários ; e 



e) a despesas decorrentes de variação cambial, mediante a utilização de recursos 
provenientes de: 

1. anulação de dotações, limitada a 30% (trinta por cento) do valor do subtítulo objeto da 
anulação; e 

2. reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados, observado 
o disposto no § 2º do art. 13 da LDO-2020; 

III - suplementação de dotações classificadas com “RP 2” destinadas: 

a) às contribuições, anuidades e integralizações de cotas, constantes dos programas “0910 

- Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais” e 
“0913 - Operações Especiais - Participação do Brasil em Organismos Financeiros Internacionais”, mediante 

a utilização de recursos provenientes da anulação de dotações consignadas a: 

1. subtítulos das referidas ações; e 

2. grupos de natureza de despesa “3 - Outras Despesas Correntes”, “4 - Investimentos” e 
“5 - Inversões Financeiras” de outros subtítulos, até o limite de 20% (vinte por cento) da soma dessas 
dotações, no âmbito de cada subtítulo; 

b) às despesas abrangidas pela subfunção defesa civil, no âmbito do Ministério do 
Desenvolvimento Regional, mediante a utilização de recursos provenientes de: 

1. anulação de dotações consignadas a ações compreendidas nessa subfunção; e 

2. anulação de dotações, limitada a 30% (trinta por cento) do valor do subtítulo objeto da 

anulação; 

c) aos grupos de natureza de despesa “3 - Outras Despesas Correntes”, “4 - Investimentos” 

e “5 - Inversões Financeiras”, mediante a utilização de recursos provenientes da anulação de dotações 
consignadas a esses grupos no âmbito do mesmo subtítulo objeto da suplementação; 

d) à Fundação Joaquim Nabuco, ao Instituto Nacional de Educação de Surdos, ao Instituto 
Benjamin Constant, ao Colégio Pedro II, às Instituições Federais de Ensino Superior, aos Hospitais 
Universitários, à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e às instituições que compõem a Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, integrantes do Ministério da Educação, nos 
grupos de natureza de despesa “3 - Outras Despesas Correntes”, “4 - Investimentos” e “5 - Inversões 
Financeiras”, em até 50% (cinquenta por cento) das dotações consignadas a esses grupos , no âmbito de 
cada unidade orçamentária, mediante a utilização de recursos provenientes de: 

1. anulação de até 50% (cinquenta por cento) das dotações consignadas aos referidos 

grupos de natureza de despesa, devendo o remanejamento ocorrer no âmbito da mesma unidade 

orçamentária; e 

2. anulação de dotações de outras unidades orçamentárias, limitada a 20% (vinte por 
cento) do valor do subtítulo objeto da anulação; 

e) ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, ao Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, às Instituições Científicas, Tecnológicas e 
de Inovação, assim definidas no art. 2o, inciso V, da Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, e às 

instituições de pesquisa integrantes da administração direta do Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações, nos grupos de natureza de despesa “3 - Outras Despesas Correntes”, “4 - 
Investimentos” e “5 - Inversões Financeiras”, em até 30% (trinta por cento) das dotações consignadas a 
esses grupos, no âmbito de cada unidade orçamentária, mediante a utilização de recursos provenientes 
de: 



1. anulação de até 30% (trinta por cento) das dotações consignadas aos referidos grupos 
de natureza de despesa, devendo o remanejamento ocorrer no âmbito da mesma unidade orçamentária; 

e 

2. anulação de dotações de outras unidades orçamentárias, limitada a 20% (vinte por 
cento) do valor do subtítulo objeto da anulação; 

f) a despesas decorrentes de variação cambial, mediante a utilização de recursos 
provenientes de: 

1. anulação de dotações, limitada a 30% (trinta por cento) do valor do subtítulo objeto da 

anulação; e 

2. reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados, observado 

o disposto no § 2º do art. 13 da LDO-2020; 

g) a despesas com operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e de Acolhimento 
Humanitário e Interiorização de Migrantes em Situação de Vulnerabilidade e Fortalecimento do Controle 
de Fronteiras, no âmbito do Ministério da Defesa, mediante a utilização de recursos provenientes de: 

1. anulação de dotações classificadas com “RP 2”; 

2. reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados, observado 
o disposto no § 2º do art. 13 da LDO-2020; e 

3. superavit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2019, nos termos 
do art. 43, §§ 1º, inciso I, e 2º, da Lei nº 4.320, de 1964; 

h) às ações e serviços públicos de saúde, identificadas nesta Lei com “IU 6”, mediante a 
utilização de recursos provenientes de: 

1. anulação de dotações classificadas com “RP 2” identificadas nesta Lei com “IU 6”;  

2. anulação de dotações classificadas com “RP 1” identificadas nesta Lei com “IU 6”, 

limitada a 20% (vinte por cento) do valor do subtítulo objeto da anulação; e 

3. anulação de dotações classificadas com “RP 2” identificadas nesta Lei com “IU 0”, 
limitada a 20% (vinte por cento) do valor do subtítulo objeto da anulação; 

i) à ação "218Y - Despesas Judiciais da União, de suas Autarquias e Fundações Públicas", no 
âmbito da Advocacia-Geral da União, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de 
dotações orçamentárias, limitada a 20% (vinte por cento) do valor do subtítulo objeto da anulação; 

j) a cada subtítulo, exceto nos casos em que possa ser suplementado com fundamento nas 
demais alíneas deste inciso, até o limite de 20% (vinte por cento) do respectivo valor, mediante a utilização 

de recursos provenientes de: 

1. anulação de dotações, limitada a 20% (vinte por cento) do valor do subtítulo objeto da 
anulação; 

2. reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados, observado 
o disposto no § 2º do art. 13 da LDO-2020; e 

3. superavit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2019, nos termos 
do art. 43, §§ 1º, inciso I, e 2º, da Lei nº 4.320, de 1964;  

k) a despesas com Participação da União no Capital de Empresas Estatais não Dependentes, 
mediante a utilização de recursos provenientes de: 



1. anulação de dotações classificadas com “RP 2”; 

2. reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados, observado 
o disposto no § 2º do art. 13 da LDO-2020; e 

3. superavit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2019, nos termos 
do art. 43, §§ 1º, inciso I, e 2º, da Lei nº 4.320, de 1964; e 

l) à ação “20RX - Reestruturação e Modernização dos Hospitais Universitários Federais, no 

âmbito da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares”, do Ministério da Educação, mediante a utilização 
de recursos provenientes de anulação de dotações orçamentárias da ação “20G8 - Reestruturação dos 

Serviços Ambulatoriais e Hospitalares Prestados pelos Hospitais Universitários Federais (Financiamento 
Partilhado - REHUF)”, do Ministério da Saúde. 

IV - suplementação de dotações classificadas com identificador de resultado primário ”RP 
2” destinadas aos grupos de natureza de despesa “4 - Investimentos” e “5 - Inversões Financeiras”, 

mediante o remanejamento de até 15% (quinze por cento) do montante das dotações consignadas a essas 
despesas; 

V - suplementação para a recomposição das dotações dos subtítulos integrantes desta Lei 

até o limite dos valores que constam do respectivo Projeto, mediante a anulação de dotações ; e 

VI - suplementação de dotações dos subtítulos integrantes desta Lei, mediante a anulação 

de dotações consignadas ao órgão orçamentário 93000 - Programações Condicionadas à Aprovação 
Legislativa prevista no inciso III do art. 167 da Constituição, mantidas as finalidades das categorias de 

programação anuladas, desde que seja realizada a substituição da referida receita de operações de crédito 
por outra fonte de recurso, observado o disposto no § 2º do art. 44 da LDO-2020. 

§ 1o  Considera-se compatível com a obtenção da meta de resultado primário fixada na 
LDO-2020 a abertura de créditos suplementares relativos a despesas cujo aumento tenha sido previsto 
no relatório de avaliação de receitas e despesas primárias elaborado em cumprimento ao art. 9o da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, e à LDO-2020, observado o detalhamento dos itens do Quadro 9A, integrante 
desta Lei, sem prejuízo do cumprimento dos limites de despesas primárias de que trata o art. 107 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias . 

§ 2o  Em observância aos limites de despesas, estabelecidos de acordo com o art. 107 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias , e à meta de resultado primário constante da LDO-2020, 
a abertura de créditos suplementares para o atendimento de despesas que ampliem os referidos limites 
ou impactem o cumprimento da aludida meta, impõe o cancelamento de despesas submetidas aos 
referidos limites ou à aludida meta em valor correspondente, que deverá constar de anexo específico do 

ato de abertura dos créditos. 

§ 3o  Os limites de que tratam as alíneas “e” do inciso I e “j” do inciso III do caput deste 
artigo poderão ser ampliados em até dez pontos percentuais, quando o remanejamento ocorrer entre 
categorias de programação do mesmo programa no âmbito de cada órgão orçamentário.  

§ 4º  Para efeito do que trata o § 3º, a unidade orçamentária 74902 - Recursos sob 
Supervisão do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior/FIES - Min. da Educação poderá 

ser considerada como parte do órgão orçamentário 26000 - Ministério da Educação.  

§ 5o  A autorização constante deste artigo fica condicionada à publicação, até o dia 15 de 

dezembro de 2020, do ato de abertura do crédito suplementar, exceto para as despesas previstas nos 
incisos I, alíneas “a” e “b”, II e III, alíneas “b” e “g”, do caput deste artigo, em que a publicação poderá 

ocorrer até 31 de dezembro de 2020. 



§ 6o  Na abertura dos créditos de que trata este artigo, poderá ser incluído grupo de 
natureza de despesa, desde que compatível com a finalidade da ação orçamentária correspondente. 

§ 7o  Somente poderão ser cancelados valores incluídos ou acrescidos em decorrência da 
aprovação de emendas individuais e de bancada estadual, classificadas respectivamente com “RP 6” e “RP 
7”, quando cumulativamente: 

I - houver solicitação ou concordância do autor da emenda ou indicação do Poder 
Legislativo; 

II - houver impedimento técnico ou legal que impeça a execução da despesa;  

III - destinarem recursos à suplementação de outras emendas de sua autoria, no caso de 
impedimento parcial ou total, ou para uma única programação constante da lei orçamentária vigente, no 

caso de impedimento total; e 

IV - não houver redução do montante de recursos orçamentários destinados nesta Lei, por 
autor, a ações e serviços públicos de saúde. 

§ 8º  Os remanejamentos entre grupos de natureza de despesa, no âmbito da mesma 
emenda individual ou de bancada estadual, classificada, respectivamente, com “RP 6” e “RP 7”, poderão 

ser realizados se atendido o inciso I do § 7º deste artigo. 

§ 9o  Os remanejamentos decorrentes do disposto no § 7o deverão possibilitar a 
identificação da emenda e do respectivo autor quando da execução das programações objeto de 
suplementação. 

§ 10.  A necessidade de suplementação e a possibilidade de anulação de dotações 
classificadas com “RP 1” deverão ser previamente demonstradas no relatório de avaliação de receitas e 
despesas primárias, elaborado em cumprimento ao art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal e à LDO-2020, 
na forma do Quadro 9A integrante desta Lei, ressalvadas as de que trata o inciso VI do caput deste artigo. 

§ 11.  A exigência de demonstração a que se refere o § 10 aplica-se somente quando houver 
alteração de valor em relação aos detalhamentos constantes do Quadro mencionado no mesmo 

parágrafo. 

§ 12.  Observado o disposto nos §§ 1º e 10, a exigência de cancelamento de despesas 

primárias a que se refere o § 2o não se aplica à abertura de crédito de que trata o inciso II, alínea “b”, item 
“2”, do caput deste artigo quando se destinar à transferência aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios de receitas que tenham vinculação constitucional ou legal. 

§ 13.  Os limites de suplementação e de anulação de dotações constantes deste artigo, 
quando implicarem acréscimo ou redução do valor do subtítulo: 

I - devem ser calculados em relação aos valores e classificações inicialmente fixados nesta 
Lei, acrescidos dos valores suplementados nos termos do inciso VI do caput; e 

II - podem ser utilizados cumulativamente. 

§ 14.  Fica vedada a anulação de dotações da ação “00RT - Recursos para Programações em 
Despesas de Capital”, constante desta Lei, para o atendimento de despesas correntes  mediante a 
utilização da autorização de que trata este artigo, bem como a execução orçamentária e financeira. 

 

CAPÍTULO III 

DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 



Seção I 

Das Fontes de Financiamento 

Art. 5o  As fontes de recursos para financiamento das despesas do Orçamento de 
Investimento somam R$ 121.420.995.849,00 (cento e vinte e um bilhões, quatrocentos e vinte milhões, 
novecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais ), conforme especificadas no Anexo 
III desta Lei. 

Seção II 

Da Fixação da Despesa 

 

Art. 6o  A despesa do Orçamento de Investimento é fixada em R$ 121.420.995.849,00 
(cento e vinte e um bilhões, quatrocentos e vinte milhões, novecentos e noventa e cinco mil, oitocentos 
e quarenta e nove reais), cuja distribuição por órgão orçamentário consta do Anexo IV desta Lei. 

 

Seção III 

Da Autorização para a Abertura de Créditos Suplementares 

 

Art. 7o  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, desde que 

compatíveis com a meta de resultado primário estabelecida na LDO-2020, destinados a: 

I - suplementação de subtítulo, até o limite de 30% (trinta por cento) do respectivo valor 
constante desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de geração própria, anulação de 
dotações da mesma empresa ou aporte da empresa controladora; 

II - suplementação de despesas relativas a ações em execução no exercício de 2020, 
mediante a utilização, em favor da correspondente empresa e da respectiva programação, de saldo de 
recursos do Tesouro Nacional repassados em exercícios anteriores ou inscritos em restos a pagar no 
âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; e 

III - suplementação ou ajuste de despesas que tenham correspondência com dotações 
consignadas em créditos suplementares ou especiais abertos no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da 

Seguridade Social. 

§ 1o  O limite de que trata o inciso I do caput deste artigo não se aplica quando a 

suplementação correr à conta de anulação de dotações de subtítulos integrantes da mesma ação no 
âmbito da mesma empresa. 

§ 2o  No caso de empresas não consideradas na meta de resultado primário nos termos do 

§ 1º do art. 2º da LDO-2020, a suplementação de que trata o inciso I do caput deste artigo também poderá 
ser realizada mediante a utilização de fontes de financiamento relativas a recursos para aumento do 

patrimônio líquido, operações de crédito de longo prazo e outros recursos de longo prazo.  

§ 3o  A autorização de que trata este artigo fica condicionada à publicação, até 15 de 

dezembro de 2020, do ato de abertura do crédito suplementar. 

 

CAPÍTULO IV 



DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E EMISSÃO DE TÍTULOS DA DÍVIDA 
AGRÁRIA 

 

Art. 8o  Em cumprimento ao disposto no art. 32, § 1o, inciso I, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, ficam autorizadas, sem prejuízo da observância do disposto no § 1o deste artigo, a contratação das 
operações de crédito junto aos organismos multilaterais, previstas no art. 90 da LDO-2020, que, por sua 
natureza, estão vinculadas à execução de projetos com fontes orçamentárias internas , bem como as 
incluídas nesta Lei para o atendimento das despesas que, de acordo com a legislação vigente, possam ser 
financiadas com essa receita, sem prejuízo do que estabelece o art. 52, inciso V, da Constituição, incluindo 
a emissão de: 

I - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional; e 

II - até 7.000.000 (sete milhões) de Títulos da Dívida Agrária para atender ao programa de 

reforma agrária no exercício de 2020, nos termos do § 4o do art. 184 da Constituição, vedada a emissão 
com prazos decorridos ou inferiores a 2 (dois) anos. 

§ 1o  A realização da receita de operação de crédito por emissão de Títulos de 

Responsabilidade do Tesouro Nacional, classificada nesta Lei com a fonte de recursos 944, deduzidas as 
dotações anuladas por meio da autorização constante do inciso VI do caput do art. 4º desta Lei, de acordo 

com o disposto no art. 21 da LDO-2020, fica condicionada à aprovação de projetos de lei de abertura de 
créditos suplementares ou especiais por maioria absoluta do Congresso Nacional, de acordo com o inciso 

III do art. 167 da Constituição. 

§ 2º  Os montantes dos créditos suplementares abertos com fundamento no inciso VI do 

caput do art. 4º desta Lei serão comunicados ao Congresso Nacional caso o Poder Executivo tenha 
encaminhado o projeto de lei de crédito adicional a que se refere o art. 21 da LDO-2020, com vistas a 

ajustá-lo à real necessidade de suplementação e realização de operações de crédito. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 9o  Integram esta Lei os seguintes Anexos, incluindo os mencionados nos arts. 2o, 3o, 5o 
e 6o desta Lei: 

I - receita estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por categoria econômica, 

discriminada segundo a origem dos recursos; 

II - distribuição da despesa fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por órgão 
orçamentário; 

III - discriminação das fontes de financiamento do Orçamento de Investimento; 

IV - distribuição da despesa fixada no Orçamento de Investimento, por órgão orçamentário;  

V - autorizações específicas de que trata o art. 169, § 1o, inciso II, da Constituição, relativas 
a despesas com pessoal e encargos sociais; 

VI - relação dos subtítulos relativos a obras e serviços com indícios de irregularidades 
graves, informada pelo Tribunal de Contas da União; 



VII - metodologia e estimativa da distribuição da despesa fixada nos Orçamentos Fiscal e 
da Seguridade Social pela Classificação por Função de Governo das Nações Unidas  (COFOG - Classification 

of Functions of Government); 

VIII - quadros orçamentários consolidados; 

IX - discriminação das receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; 

X - discriminação da legislação da receita e da despesa dos Orçamentos Fiscal e da 

Seguridade Social; 

XI - programa de trabalho das unidades orçamentárias e detalhamento dos créditos 

orçamentários dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; e 

XII - programa de trabalho das unidades orçamentárias e detalhamento dos créditos 
orçamentários do Orçamento de Investimento. 

Art. 10.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília,  

 

 



 

EM nº 00368/2019 ME 
  

Brasília, 25 de Novembro de 2019 

Senhor Presidente da República, 

1.                O § 5º do art. 166 da Constituição estabelece que o Presidente da República poderá enviar 
mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere esse artigo, 
entre eles o projeto de lei orçamentária anual, enquanto não iniciada a votação, na Comissão Mista 

de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização - CMO, da parte cuja alteração é proposta. 

2.                Por sua vez, a Resolução nº 1 - CN, de 22 de dezembro de 2006, dispõe no art. 28 que “A 
proposta de modificação do projeto de lei orçamentária anual enviada pelo Presidente da República 
ao Congresso Nacional, nos termos do art. 166, § 5º, da Constituição, somente será apreciada se 

recebida até o início da votação do Relatório Preliminar na CMO.” 

3.                Dessa forma, como a mencionada votação ainda não teve início na CMO, propõe-se o 

envio de modificação do PLN nº 22, de 2019, que “Estima a receita e fixa a despesa da União para o 
exercício financeiro de 2020”, cujas justificativas estão a seguir relatadas. 

4.                Na elaboração da Mensagem Modificativa ao PLOA-2020, foi considerada a meta de 
déficit primário de R$ 124,1 bilhões estabelecida pela Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019 – 

Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020 - LDO-2020 para o Governo Central, correspondente aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União. 

5.                A citada Mensagem foi elaborada de forma compatível com os limites de que trata o art. 
107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, incluído pela Emenda 

Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016 – EC 95/2016, que instituiu o Novo Regime Fiscal, 
tendo sido observada a exigência prevista no inciso VII do art. 10 da LDO-2020. 

6.                Cabe destacar também a compatibilidade com o limite para as despesas primárias, 
conforme parâmetros estabelecidos no art. 107 do ADCT. De forma geral, para se obter aquele limite, 

aplicou-se ao teto dos gastos de 2019 a inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) do período de julho/2018 a junho/2019, de 3,37%. 

7.                Os parâmetros macroeconômicos que serviram de base para as projeções das receitas e 
despesas primárias foram atualizados, dentre os quais, destacam-se, quanto ao efeito sobre a 

arrecadação prevista para 2019: a) o crescimento real da economia (estimado em 2,32% para 2020); 
b) a inflação acumulada apurada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA 
(3,53% para 2020) e pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna - IGP-DI (4,20% para 

2020); c) a expansão na quantidade importada, sem combustível (10,83% para 2020); d) a variação 
da massa salarial nominal (6,26% em 2020); e e) a variação na Taxa Média de Câmbio Real/Dólar 

(0,0% em 2020). 

8.                Ademais, a atualização dos parâmetros e da base de projeção, de maneira geral, provocou 



redução nas estimativas de receita devido, principalmente, à redução da projeção da inflação para o 
próximo ano. A arrecadação com dividendos também sofreu queda de R$ 1,3 bilhão em virtude de 
fatos novos observados, tais como o encaminhamento das estimativas de lucro líquido atualizadas por 

parte do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e da Caixa Econômica 
Federal - CEF. 

9.                Em relação à projeção da receita primária, no montante de R$ 1.637,1 bilhões, adotou-se 
como base de cálculo os valores arrecadados até setembro de 2019, com os devidos ajuste s, 

utilizando-se os parâmetros relacionados à atividade econômica, aos índices de preço e à taxa de 
câmbio projetados pela Secretaria de Política Econômica da Secretaria Especial de Fazenda do 

Ministério da Economia (SPE/FAZENDA/ME), em 31 de outubro de 2019. 

10.              Além das atualizações das bases de projeção e dos parâmetros macroeconômicos, foram 

consideradas as seguintes alterações legislativas, as quais não constavam do PLOA origina l 
encaminhado ao Congresso Nacional no dia 31 de agosto: 

• Atualização dos impactos da reforma da previdência aprovada pelo Congresso Nacional 
e promulgada no dia 12 de novembro de 2019, considerando o período de noventena para entrada em 

vigor das alterações nas contribuições sociais; 

• Impacto, calculado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, da Medida 

Provisória nº 899, de 16 de outubro de 2019, que dispõe sobre a transação nas hipóteses que 
especifica, no valor de R$ 6,3 bilhões; 

• Exclusão da previsão de ingresso da taxa pela utilização de selo de controle previsto no 
art. 13 da Lei nº 12.995, de 18 de junho de 2014, o qual foi revogado pela Medida Provisória nº 902, 

de 5 de novembro de 2019; 

• Exclusão da estimativa de ingresso do Prêmio do Seguro de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT, que, no PLOA original, somava R$ 957,4 
milhões, e inclusão da Reversão da Provisão de Sinistros Ocorridos e não Avisados, no valor de 

R$ 1.250,0 milhões, conforme disposto na Medida Provisória nº 904, de 11 de novembro de 2019; 

• Impactos da Medida Provisória nº 905, de 11 de novembro de 2019, que institui o 

Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, altera a legislação trabalhista e dá outras providências, no que 
concerne às contribuições previdenciárias e à revogação da cobrança da contribuição social devida 
pelos empregadores em caso de despedida de empregado sem justa causa, que havia sido criada pelo 

art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001; 

• Efeitos nas contribuições previdenciárias decorrentes do Projeto de Lei sobre a 
habilitação e reabilitação profissional e social; 

• Portaria de alteração do limite de isenção de bagagens acompanhadas para viajantes que 
ingressam no país por via terrestre, fluvial ou lacustre, de US$ 300,00 para US$ 500,00; 

• Portaria que aumenta o limite de isenção nas compras efetuadas em lojas francas, em 
aeroportos – de US$ 500,00 para US$ 1.000,00; 

• Redução das alíquotas sobre videogames, promovida pelo Decreto nº 9.971, de 14 de 
agosto de 2019; 

• Prorrogação da redução do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF sobre o pagamento 

de arrendamento mercantil de aeronaves, com reescalonamento gradual de redução dos benefíc ios 
tributários; e 

• Prorrogação da redução do IRRF sobre os pagamentos de remessas ao exterior para 



cobertura de gastos de pessoas em viagens ao exterior, até o limite de R$ 20.000,00, com 
reescalonamento gradual de redução dos benefícios tributários. 

11.              Em se tratando de Receitas Administradas pela Secretaria Especial da Receita Federal do 
Brasil – SRFB do Ministério da Economia, que agrupam impostos e principais contribuições, tanto 

sociais quanto de intervenção no domínio econômico, arrecadadas pela União e administradas pela 
RFB/ME, para 2020, estima-se que as referidas receitas, líquidas de restituições e incentivos fiscais, 
e excluídas as receitas do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, totalizem R$ 1.003,1 bilhões.  

12.              Quanto à arrecadação líquida para o RGPS, refere-se à arrecadação da Contribuição dos 
Empregadores e Trabalhadores para a Seguridade Social, prevista na alínea “a” do inciso I e no inciso 

II do art. 195 da Constituição Federal, deduzidos os valores transferidos a terceiros, principalmente 
aos órgãos do chamado Sistema “S”. 

13.              A estimativa da receita previdenciária líquida para o exercício de 2020 totaliza R$ 426,2 
bilhões. Além da previsão normal, considerou-se também aporte de R$ 10,3 bilhões previsto para 

compensar as desonerações da folha de pagamento. Desse modo, o total de receitas previstas para o 
Fundo do Regime Geral de Previdência Social é de R$ 436,5 bilhões. 

14.              Já no que se refere às receitas administradas por outros órgãos, esse conjunto representa 
um montante de R$ 197,6 bilhões para 2020, que pode ser detalhado da seguinte forma: 

• Concessões e Permissões: compõem-se de todas as concessões e permissões da União 
para exploração econômica, pelo setor privado, em setores como os de telecomunicação, petróleo, 

transporte e energia elétrica. Os valores previstos no PLOA original para esse grupo não foram 
alterados, permanecendo em R$ 21,1 bilhões; 

• Dividendos e Participações: consideram-se as projeções de todos os pagamentos a serem 
efetuados pelas empresas estatais controladas pela União e pelas empresas em que a União tenha 

participação acionária, a título de remuneração do capital investido pelo Governo Federal, totalizando 
R$ 6,5 bilhões; 

• Exploração de Recursos Naturais: compreende as parcelas recebidas pela exploração de 
petróleo, xisto, gás natural, outros recursos minerais e recursos hídricos para geração de energia 

elétrica, incluídos os royalties devidos pela Itaipu Binacional ao Brasil. Nesses casos, variáveis como 
o volume de produção e o preço internacional do barril de petróleo, a quantidade de energia gerada e 
seu preço são fundamentais para a estimativa dessas receitas. Projeta-se um montante de R$ 68,1 

bilhões, com destaque para as receitas advindas da compensação pela exploração do petróleo, que 
somam R$ 61,1 bilhões; 

• Receitas Próprias: consideram-se nesse item as receitas arrecadadas diretamente pelos 
órgãos públicos da Administração direta ou indireta, em decorrência, principalmente, da prestação de 

serviços e de convênios. São preponderantemente influenciadas pelo crescimento do Produto Interno 
Bruto - PIB e da inflação. Estima-se um total de R$ 15,8 bilhões para 2020; 

• Contribuição do Salário-Educação: contribuição social recolhida das empresas em geral 
e das entidades públicas e privadas vinculadas ao RGPS, destinada ao financiamento de programas, 

projetos e ações voltados para a educação básica pública e que também pode ser aplicada na educação 
especial, desde que vinculada à educação básica. O PLOA-2020 projeta uma arrecadação de R$ 22,7 

bilhões; 

• Contribuição para o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos: 

contribuição social do servidor público de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias 
e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de previdência social, cuja projeção é 
de R$ 18,3 bilhões; 



• Operações com Ativos: considera a expectativa de venda de ativos da União, como 
cessão do direito de operacionalização da folha de pagamentos, no montante de R$ 1,1 bilhão; e 

• Demais receitas: constituem receitas vinculadas a órgãos específicos e às suas despesas, 
no total de R$ 43,9 bilhões. 

15.              Em relação às despesas primárias obrigatórias, a projeção a menor da inflação, em 
especial o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, provocou redução na projeção do 

salário-mínimo e, consequentemente, nos benefícios sociais influenciados por este parâmetro, como 
os benefícios previdenciários. Em relação ao Abono Salarial, foi restabelecida a regra atual, uma vez 
que o PLOA original considerava a mudança constante no substitutivo da reforma da previdênc ia 

aprovada pela Câmara dos Deputados, o que gerou acréscimo nesta despesa da ordem de R$ 3,3 
bilhões. 

16.              Quanto ao item de despesa – Pessoal e Encargos Sociais, a primeira proposta 
orçamentária elaborada para o exercício de 2020 previa gastos da ordem de R$ 364,11 bilhões 

referentes a despesas com pessoal e encargos sociais, dos quais R$ 337,89 bilhões referiam-se ao 
pagamento de pessoal ativo, inativos e pensionistas da União, bem como às sentenças judicia is 

correspondentes, englobando precatórios e requisições de pequeno valor, ao passo que R$ 26,22 
bilhões destinar-se-iam ao custeio das despesas decorrentes da Contribuição Patronal para o Plano de 
Seguridade Social do Servidor Público - CPSS. 

17.              A proposta que agora se encaminha prevê gastos da ordem de R$ 350,43 bilhões, sendo 

R$ 328,97 bilhões para o pagamento de pessoal ativo, inativos, pensionistas da União e sentenças 
judiciais, inclusive precatórios e requisições de pequeno valor, e R$ 21,46 bilhões para custear as 
despesas decorrentes da CPSS. 

18.              As alterações culminam em redução de R$ 8,85 bilhões nas despesas primárias de pessoal 
e encargos sociais, referente a ajuste nas despesas do Poder Executivo. 

19.              Primeiramente, quanto à variação de valor da estimativa dessas despesas, faz-se mister 

informar que a condução da política fiscal no curto prazo, mais especificamente a gestão orçamentár ia 
no decorrer do ano, se dá por meio das reestimativas de receitas e despesas divulgadas nas avaliações 
bimestrais exigidas pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade 

Fiscal - LRF, e é balizada pela prudência ou, por assim dizer, pelo conservadorismo, de forma a não 
colocar em risco a obtenção da meta de resultado primário ao final do exercício. 

20.              Deste modo, em se tratando de despesas primárias obrigatórias, faz-se necessária a adoção 
do viés conservador, principalmente no que se refere a possíveis reduções dessas despesas que, após 

decrescidas, podem implicar insuficiência de dotações para o pagamento de benefícios legalmente 
obrigatórios e sensíveis, dado seu teor, principalmente os de caráter alimentício, como os 
previdenciários, salários dos servidores ou seguro desemprego. 

21.              Por tais motivos, e pelos que se seguem, explica-se o envio desta Mensagem Modificat iva 

com as variações de valores ora apresentadas: 

• Ajuste da base de projeção: o mês considerado para a base de projeção usada para 

estimativa dos valores das despesas com pessoal e encargos sociais, no momento da elaboração do 
PLOA-2020, foi março de 2019, ajustada pela execução de maio de 2019. Naquele momento, ainda 

eram incertos alguns possíveis acréscimos na folha, tendo em vista os concursos já autorizados e 
ainda não providos, reajustes ainda não internalizados na folha, contratações temporárias, dentre 
outros. Na folha de setembro de 2019, já foram materializadas a maioria das despesas que se projetava 

para 2019, sendo possível uma projeção mais próxima do real; 

• Aumentos remuneratórios de servidores públicos federais: apesar de parcela destes 



reajustes já ter sido incorporada na folha de pagamento de janeiro do corrente ano, os reajustes 
aprovados na área da educação, por meio da Lei nº 13.325, de 29 de julho de 2016, somente tiveram 
sua última parcela incorporada na folha de agosto, com impactos financeiros em setembro. Destarte, 

como o encaminhamento da proposta orçamentária para 2020 deu-se no mês de agosto, não se 
apuraram, à época, os efeitos financeiros reais da realização deste último reajuste. Por tratar-se de 

despesa significante, e pela experiência dos últimos exercícios, entendeu-se arriscado proceder a 
qualquer ajuste no orçamento antes da realização na folha de pagamento. Considerando que os efeitos 
da anualização dos reajustes dos docentes já se encontram previstos na base de projeção utilizada, 

que inclui o mês de setembro, a reserva para tais despesas pôde ser reajustada para menos; 

• Anualização dos provimentos de 2019: o valor de tal despesa foi reavaliado tendo em 
vista os provimentos já ocorridos em 2019, cuja despesa se encontra refletida na base de projeção, e 
ainda a proximidade do fim do exercício, momento no qual se pode dimensionar os provimentos que 

ainda ocorrerão em 2019. Especificamente ao Banco de Professores Equivalentes, que consiste em 
autorização legal dada às Instituições Federais de Ensino Superior para contratar professores até a 

quantidade de vagas disponíveis em sua estrutura, conforme Decretos nº 7.485, de 18 de maio de 
2011, e nº 7.312, de 22 de setembro de 2010, importa registar que, por motivos legais, só é possível 
ajustar a disponibilidade orçamentária dessa despesa quando o exercício financeiro avança e os 

profissionais não são contratados, restringindo-se, em consequência, a quantidade de meses a pagar. 
Considerando a expectativa de não se prover mais cargos em 2019, e que os efeitos da anualização 

da contratação de professores equivalente, da mesma forma que os reajustes dos docentes, encontram-
se previstos na base de projeção utilizada, que inclui o mês de setembro, a reserva para tais 
provimentos pôde ser reajustada para menos; 

• Dissídios coletivos de trabalho de Empresas Estatais Dependentes: alguns dos acordos 
e convenções coletivos, bem como os dissídios de trabalho de Empresas Estatais Dependentes foram 

firmados em 2019. Muitos deles com reajustes abaixo do INPC e sem o pagamento dos valores 
retroativos, o que reduziu os impactos previstos para 2020. Por outro lado, a correção dos demais 

dissídios segue projetada pela nova grade de parâmetros de índices, que se encontra atualizada com 
valores mais recentes, apresentando INPC menor que aquele utilizado no PLOA-2020; 

• Quadro em extinção dos Ex-Territórios: a redução dessa despesa se deve especialmente 
em virtude do Acórdão nº 52/2019 – TCU – Plenário, de 23 de janeiro de 2019, que referenda medida 

cautelar que determina à União se abster de efetuar a inclusão de novos servidores no quadro em 
extinção da Administração Federal, em função dos enquadramentos promovidos pela aplicação da 
Lei nº 13.681, de 18 de junho de 2018, mesmo nos casos em que exista requerimento analisado pela 

Comissão Especial dos ex-Territórios Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima com parecer 
favorável, e cuja inclusão no quadro funcional esteja pendente (não tenha sido implantada), até que o 

Tribunal se posicione sobre o mérito desta representação; e 

• Contratos Temporários e reincorporação pela Administração Pública Federal de 

empregados Anistiados da era Collor, nos termos da Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994, e do art. 1º 
do Decreto n° 9.261, de 8 de janeiro de 2018, ressarcimento de pessoal requisitado e crescimento 
vegetativo da folha: a redução das reservas para assunção de tais despesas se justifica tendo em vista 

o comportamento das despesas até setembro, compatibilizado com a projeção até o fim de 2019. 

22.              Do total das despesas primárias estimadas na Mensagem Modificativa, os gastos dos 
Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo representam, respectivamente, 3,1%, 10,7% e 84,4%, e 
os da Defensoria Pública da União (DPU) e do Ministério Público da União (MPU) correspondem a 

0,1% e 1,6%. 

23.              A despesa total com pessoal e encargos sociais, projetada para 2020, do Poder Legislat ivo, 
incluído o Tribunal de Contas da União (TCU), representa 1,19% da receita corrente líquida estimada 
para o exercício; a do Poder Judiciário, 4,09%; a do Poder Executivo, 32,18%; e a do MPU, 0,60%. 



O total que se projeta para a despesa de pessoal da União equivale, portanto, a 38,07% da receita 
corrente líquida prevista para 2020. Nessas condições, o limite global determinado na LRF está 
cumprido, mesmo sem computar todas as deduções ao referido limite permitidas pela citada Lei.  

24.              Quanto ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, o resultado projetado é de 

déficit para o RPPS dos servidores civis da União para 2020 de R$ 41,84 bilhões, o que corresponde 
a 0,55% do PIB previsto para o mesmo ano. 

25.              Como forma de minimizar o déficit e garantir o pagamento dos benefícios futuros do 
RPPS, foi encaminhada ao Congresso Nacional a Proposta de Emenda à Constituição nº 6, de 2019 – 
PEC 6/2019, posteriormente convertida na Emenda Constitucional nº 103, de 2019 – EC 103/2019, 

que estendeu ao regime de previdência dos servidores federais dispositivos aplicáveis ao Regime 
Geral. 

26.              A EC 103/2019 apresenta como principais inovações: 

• Aumento na idade mínima para aposentadoria voluntária, que hoje é de 55 anos para 
mulheres e 60 anos para homens, para 62 e 65 anos, respectivamente; 

• Manutenção de integralidade e paridade da remuneração, para aqueles que ingressaram 
no serviço público antes de 2003, caso cumpram a exigência da idade acima; 

• No caso dos servidores que ingressaram após 2003, o cálculo da média para concessão 
da aposentadoria considera todas as remunerações que foram base para as contribuições 

previdenciárias. Hoje, consideram-se somente as maiores remunerações; 

• Além disso, o valor do benefício será de 60% da média, acrescidos de 2% a cada ano de 
contribuição que superar os 20 anos, até o máximo de 100%; e 

• Adoção de alíquotas progressivas na contribuição ao RPPS, de forma análoga à 
sistemática empregada no Imposto de Renda Pessoa Física. Com a mudança, em substituição à 
alíquota única de 11%, as alíquotas passam a variar de 7,5% a 22%, conforme a faixa de renda do 

servidor. 

27.              Os principais efeitos financeiros das medidas acima sobre as despesas de pessoal serão 
percebidos ao longo dos próximos anos, de forma cumulativa. 

28.              Já em relação à Inatividade Remunerada e Resultado das Pensões de Militares, as 
sucessivas alterações constitucionais e nas legislações infralegais, relativas à criação do RPPS, não 
incluíram os militares das Forças Armadas, logo conclui-se que o pagamento feito aos milita res 

inativos não estaria sujeito a um regime previdenciário, e sim, administrativo. Entretanto, tal 
conclusão não deve ser aplicada às pensões de militares. 

29.              Por intermédio do Parecer nº 00016/2015/ASSE/CGU/AGU, de 2 de junho de 2015, a 
Consultoria-Geral da União da Advocacia-Geral da União - CGU/AGU emitiu entendimento sobre o 

assunto, afirmando que não é possível tratar do Regime Próprio de Previdência dos Militares, por 
ausência de Plano de Custeio paralelo a Plano de Benefício. 

30.              O déficit projetado para as pensões de militares para 2020 é de R$ 16,4 bilhões, 
correspondendo a 0,22% do PIB previsto para o mesmo ano. 

31.              Quanto à situação consolidada dos resultados do RPPS e das pensões de militares, o 
déficit total projetado do seu custeio para 2020 é de R$ 58,3 bilhões, o que representa 0,77% do PIB 

previsto para o mesmo ano, redução importante se comparada aos anos anteriores. 

32.              Em relação ao custeio do regime de aposentadoria dos servidores públicos civis do Fundo 



Constitucional do Distrito Federal - FCDF, o déficit total projetado para RPPS dos servidores civis 
do Distrito Federal e dos pensionistas militares custeados com recursos do FCDF para 2020 é de 
R$ 568,74 milhões, ou seja, a 0,01% do PIB previsto para o mesmo ano. 

33.              Ressalte-se que estas importantes reduções nos déficits do RRPS e das pensões de 

militares do FCDF decorrem dos efeitos das mesmas reformas aplicadas aos servidores e militares da 
União, provenientes da EC 103/2019 e do Projeto de Lei nº 1645/2019. 

34.              Em relação ao art. 167, inciso III, da Constituição, que veda a realização de operações de 
crédito que excedam o montante das despesas de capital, dentro do princípio denominado “Regra de 
Ouro”, cumpre dizer que a Mensagem Modificativa ao PLOA-2020, em relação aos Orçamentos 

Fiscal e da Seguridade Social, contém insuficiência equivalente à diferença positiva entre as receitas 
de operações de crédito previstas, autorizadas ou não, na própria lei orçamentária, e o total das 

despesas de capital programadas. Isto é evidenciado a partir da diferença entre o montante total das 
potenciais operações de crédito estimadas em volume suficiente para equilibrar o orçamento, 
deduzidas do total de despesas de capital programadas na Mensagem Modificativa, que perfaz 

R$ 361,5 bilhões. 

35.              Nesse sentido, a Mensagem Modificativa ao PLOA-2020 contém programações 
referentes a despesas correntes primárias no Órgão específico 93000 - Programações Condicionadas 
à Aprovação Legislativa Prevista no inciso III do art. 167 da Constituição, financiadas por meio de 

operações de crédito relativas a emissão de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional (fonte 
944). Tais receitas e despesas são condicionadas à aprovação de projeto de lei de crédito suplementar 

a ser encaminhado ao Congresso Nacional, no exercício de 2020, após aprovada a Lei Orçamentária 
Anual. 

36.              No tocante ao Orçamento de Investimento das empresas em que a União, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, conforme o § 5o do art. 165 da 
Constituição, verifica-se que há suficiência de fontes não classificadas como operações de crédito 

para financiamento de despesas correntes, com margem de R$ 121,2 bilhões. Para apuração desse 
valor, foi considerado o total do Orçamento de Investimento das Estatais, integralmente composto 

por despesas de capital, deduzidos os recursos provenientes das receitas com operações de crédito, 
como também dos aportes do Tesouro Nacional oriundos do Orçamento Fiscal, já computados 
naquele Orçamento como despesa de capital/inversão financeira. 

37.              Em relação à aplicação mínima em irrigação nas regiões Centro-Oeste e Nordeste, o art. 

42 do ADCT da Constituição de 1988 estabelece que, dos recursos destinados à irrigação, durante 40 
anos, 20,0% deverão ser aplicados na Região Centro-Oeste e 50,0% na Região Nordeste. Nesse 
sentido, registra-se que a modificação do PLN nº 22 ou PLOA-2020 de 2019, em comento, atendem 

o ditame constitucional. 

38.              A seu turno, no que diz respeito aos mínimos para Saúde e Educação, cumpre informar 
que a mensagem modificativa do PLOA-2020 contempla dotações suficientes para o atendimento das 
aplicações mínimas em ações e serviços públicos de saúde (ASPS) e na manutenção e 

desenvolvimento do ensino (MDE), conforme critérios estabelecidos no inciso II do art. 110 do 
ADCT, incluído pela EC 95/2016, o qual determina que, na vigência do Novo Regime Fiscal, a partir 

de 2018, os referidos montantes equivalerão aos valores calculados para as aplicações mínimas em 
2018, corrigidos anualmente pela inflação oficial de julho do ano anterior a junho do ano em curso, 
calculada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Para 2020, os valores 

mínimos de 2019 serão corrigidos em 3,37%. 

39.              Em relação ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, criado para 

destinar recursos aos partidos políticos em substituição à propaganda partidária no rádio e na televisão 
(TV), definiu-se, na Lei nº 13.487, de 6 de outubro de 2017, que seu valor seria no mínimo equivalente 



à soma de duas partes: 

I – valor definido pelo Tribunal Superior Eleitoral equivalente à somatória da renúncia 

fiscal que as emissoras comerciais de rádio e TV receberam pela divulgação da propaganda partidária 
efetuada em 2016 e 2017, atualizada pelo INPC; e 

II – 0,36% da RCL de 2016 (30% dos 1,2% da RCL destinado a emendas de bancada). 

40.              No encaminhamento do PLOA-2020 original, foi incluído o valor de R$ 2,5 bilhões, 
sendo R$ 1,2 bilhão da Compensação da Renúncia das Emissoras de Rádio e TV e R$ 1,3 bilhão dos 
30% das Emendas de Bancada do PLOA-2018. Posteriormente, verificou-se que o dado sobre a 

renúncia referente ao ano de 2016 foi enviado pela SRFB ao Tribunal Superior Eleitoral - TSE sem 
discriminar as renúncias decorrentes de propagandas partidárias e eleitorais, sendo que somente as 

primeiras deveriam ser consideradas. Após esta constatação, foram feitas tratativas junto ao TSE para 
que este fizesse levantamento de dados sobre a propaganda partidária e eleitoral que possibilitasse à 
SRFB formular metodologia de cálculo que, na falta do dado desagregado nas bases da Receita, 

estimasse o valor da propaganda partidária. 

41.              Efetivado este levantamento, a SRFB estimou, na proposta de Mensagem Modificat iva 
ao PLOA-2020, o valor total de R$ 2,0 bilhões, sendo R$ 0,7 bilhão da Compensação da Renúnc ia 
das Emissoras de Rádio e TV, e R$ 1,3 bilhão dos 30% das Emendas de Bancada do PLOA-2018, o 

que ocasionará, portanto, economia de R$ 0,5 bilhão. Na sequência, a Secretaria de Orçamento 
Federal da Secretaria Especial de Fazenda deste Ministério da Economia recebeu o Ofício GAB-DG 

nº 4725/2019, de 18 de novembro de 2019, do TSE, confirmando esse valor. 

42.              Finalmente, cumpre ainda salientar, em relação à mensagem modificativa ao PLOA-2020, 

que permaneceu inalterada a situação identificada no momento do envio do PLOA-2020 origina l, 
relativamente à companhia Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebras, classificada como estatal 
dependente, que integra os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, tendo sido, por 

decorrência, excluída do Orçamento de Investimento das Empresas Estatais. 

43.              Esclareço, por fim, que a presente proposta está em conformidade com a legislação 
vigente aplicável à matéria, em especial com o art. 5o da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 
2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, a Lei no 13.898, de 11 de novembro de 2019, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para 2020 - LDO-2020, e os arts. 107, 110 e 111 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias-ADCT, que tratam dos limites de despesas primárias. 

44.              Diante do exposto, submeto à sua consideração a proposta anexa de modificação do 
Projeto de Lei em questão, acompanhada dos respectivos anexos e volumes, a ser encaminhada ao 

Congresso Nacional, nos termos do art. 166, § 5º, da Constituição. 

Respeitosamente, 

 

 

 

 

 

 
Assinado eletronicamente por: Marcelo Pacheco dos Guaranys 
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OFÍCIO Nº 393/2019/SG/PR 

Brasília, 26 de novembro de 2019. 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador Sérgio Petecão 

Primeiro Secretário 
Senado Federal Bloco 2 – 2º Pavimento 

70165-900 Brasília/DF 

Assunto: Projeto de lei. 

Senhor Primeiro Secretário, 

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Senhor Presidente da República 

relativa à proposta de modificação do Projeto de Lei nº 22, de 2019-CN, que “Estima a receita e 
fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2020”. 

Atenciosamente, 

JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA FRANCISCO 

Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral 

da Presidência da República 




