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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Declaro aberta a presente

reunião da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Em razão da ocorrência simultânea de sessão deliberativa da Câmara dos

Deputados, adiamos esta reunião para amanhã, às 10h.

DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO

NÚCLEO DE REDAÇÃO FINAL EM COMISSÕES

TEXTO COM REDAÇÃO FINAL

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
EVENTO: Reunião Ordinária N°: 0722/02 DATA: 07/08/02
INÍCIO: 10h38min TÉRMINO: 11h31min DURAÇÃO: 51min
TEMPO DE GRAVAÇÃO: 53min PÁGINAS: 29 QUARTOS: 11
REVISÃO: Luci, Mesquita
SUPERVISÃO: Letícia
CONCATENAÇÃO: Letícia

DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO

SUMÁRIO: Leitura do Expediente e de nota da assessoria da Comissão sobre os vetos do
Presidente da República à Lei de Diretrizes Orçamentárias.

OBSERVAÇÕES
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Havendo número regimental,

declaro reiniciada a reunião.

Solicito ao Deputado Nilo Coelho que proceda à leitura do expediente.

O SR. DEPUTADO NILO COELHO – I) Correspondência interna recebida:

1. Expediente do Senador Osmar Dias, de 2 de julho, declinando da relatoria do

Aviso nº 36/2002-CN;

2. Expediente do Coordenador da Bancada Federal de Alagoas, Deputado Luís

Dantas, de 24 de julho, protestando pela exclusão do Projeto Construção e Recuperação

de Obras de Infra-Estrutura Hídrica — Adutora Alto Sertão, no Estado de Alagoas, do

Anexo de Metas e Prioridades da LDO/2003;

3. Requerimento nº 10, do Deputado Cláudio Cajado, de 3 de julho, solicitando a

designação do Relator para promover os ajustes do Regulamento Interno desta Comissão

aos dispositivos da Resolução nº 01, de 2001-CN. Designado o Deputado Pedro Novais

para relatar a matéria;

4. Requerimento nº 11, do Deputado Cláudio Cajado, de 3 de julho, solicitando a

convocação de uma reunião conjunta com os membros desta Comissão e da Comissão de

Relações Exteriores e de Defesa Nacional para ouvir, em audiência pública, autoridades da

área de Defesa Nacional.

Expediente encaminhando justificativa de falta às reuniões da Comissão deferido

pela Presidência:

1. Ofício nº 473, de 28 de junho, do gabinete do Deputado Francisco Dornelles.

Período: 25 e 26 de junho.

2. Ofício nº 549, de 1º de julho, do gabinete do Deputado Welinton Fagundes.

Período: 25 a 27 de junho.

3. Ofício nº 138, de 5 de agosto, do gabinete do Deputado Eujácio Simões. Período:

6 de agosto.

4. Ofício nº 340, de 5 de agosto, do gabinete do Senador Tião Viana. Período: 6 de

agosto.

Expediente encaminhando justificativa de falta à reunião da Comissão indeferido

pela Presidência em virtude do disposto no art. 11 do Regulamento Interno da Comissão:
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1. Ofício nº 549 , de 1º de julho, do gabinete do Deputado Welinton Fagundes.

Período: 4 de junho.

II) Correspondência externa recebida:

1. Ofício nº 244, de 21 de junho, do Diretor-Geral do Departamento Nacional de

Infra-Estrutura de Transportes, encaminhando relatório com os quantitativos dos serviços

necessários para proteção do segmento recém-duplicado e não concluído da rodovia BR-

060/DF – Divisa DF/GO;

2. Ofício nº 241/DG, de 31 de julho, do Diretor-Geral do Superior Tribunal de

Justiça, informando não haver precatórios judiciários a serem incluídos na proposta

orçamentária daquele órgão para 2003.

Expedientes encaminhando relação dos débitos constantes de Precatórios

Judiciários a serem incluídos na Proposta Orçamentária para 2003, em atendimento ao

disposto no art. 23 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003:

1. Precatórios/Requisitórios nºs 13.546, 27.594 e 36.985/2001, de 19 de junho;

37.469 e 42.031/2001, de 24 de junho; e 14.702/2001, de 26 de junho, do Tribunal de

Justiça do Estado do Ceará;

2. Ofício nº 15.049, de 15 de julho, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo;

3. Ofício APJ.GP nº 4.421/2002, de 24 de julho, do Tribunal de Justiça do Rio de

Janeiro.

Expedientes encaminhando o Relatório de Gestão Fiscal, em atendimento ao

disposto no art. 55, Inciso I, alínea "a" e § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal:

1. TRT/22ª Região. Período: maio/2001 a abril/2002.

2. TRT/17ª Região. Período: maio/2001 a abril/2002.

3. TRT/1ª Região. Período: maio/2001 a abril/2002.

4. TRE/Tocantins. Período: maio/2001 a abril/2002.

Aviso/SGS, de 19 de junho, encaminhado pelo Presidente do Tribunal de Contas da

União, Ministro Humberto Souto:

01) Aviso 1653-Sigiloso, encaminhando cópia da Decisão nº 685/2002, adotada na

Sessão Extraordinária Reservada do Plenário de 19.06.2002, bem como dos respectivos

Relatório e Voto que a fundamentam (TC nº 016.136/2001-8).
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Avisos/SGS, de 20 de junho, encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas

da União, Ministro Humberto Souto:

1. Aviso nº 1.574, encaminhando cópia da Decisão nº 648/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de adequação da BR-262/ES (constante do

Quadro VII da Lei Orçamentária para 2002);

2. Aviso nº 1.575, encaminhado cópia da Decisão nº 650/2002, sobre levantamento

de auditoria realizada nas obras de adequação da BR-392/RS — Rio Grande—Pelotas;

3. Aviso nº 1.577, encaminhando cópia da Decisão nº 651/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de construção de anel rodoviário na BR-

158/RS, em Santa Maria;

4. Aviso nº 1.579, encaminhando cópia da Decisão nº 652/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de adequação da BR-060/GO —Divisa

DF/GO (constante do Quadro VII da Lei Orçamentária para 2002);

5. Aviso nº 1.580, encaminhando cópia da Decisão nº 653/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de construção do Hospital Central de Mato

Grosso (constante do Quadro VII da Lei Orçamentária para 2002);

6. Aviso nº 1.588, encaminhando cópia da Decisão nº 65/2002, sobre a auditoria

operacional realizada nas obras de construção do metrô de Curitiba;

7. Aviso nº 1.589, encaminhando cópia da Decisão nº 657/2002, sobre auditoria

operacional realizada nas obras de construção de contorno ferroviário em Curitiba/PR;

8. Aviso nº 1.591, encaminhando cópia da Decisão nº 658/2002, sobre auditoria

operacional realizada nas obras de modernização e recuperação da infra-estrutura da

Universidade Federal do Rio Grande do Sul;

9. Aviso nº 1.592, encaminhando cópia da Decisão nº 659/2002, sobre auditoria

operacional realizada nas obras de complemento ao complexo do Senado Federal;

10. Aviso nº 1.593, encaminhando cópia da Decisão nº 664/2002, sobre relatório

de auditoria realizada na Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa/GO (constante do Quadro

VII da Lei Orçamentária  para 2002);

11. Aviso nº 1.595, encaminhando cópia da Decisão nº 665/2002, sobre relatório

de auditoria realizada na ELETROACRE;
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12. Aviso nº 1.597, encaminhando cópia da Decisão nº 666/2002, sobre auditoria

realizada nas obras de implantação do Sistema de Transmissão Associado à UHE de

Xingó, no Estado de Pernambuco (constante do Quadro VII da Lei Orçamentária para

2002);

13. Aviso nº 1.598, encaminhando cópia da Decisão nº 667/2002, sobre relatório

de auditoria realizada nas obras de construção da BR-282/SC — Florianópolis—divisa

com Argentina (subtítulo com execução orçamentária vedada através da aprovação, na

CMO e no Congresso Nacional, do Projeto de Decreto Legislativo nº 37/2002-CN);

14. Aviso nº 1.599, encaminhando cópia da Decisão nº 668/2002, sobre relatório

de auditoria realizada nas obras de expansão do Sistema de Transmissão no Estado do

Pará associado à UHE de Tucuruí;

15. Aviso nº 1.600, encaminhando cópia da Decisão nº 669/2002, sobre relatório

de auditoria realizada na obra de recapacitação das Unidades Geradoras 1 e 2 da UHE

Coaracy Nunes, no Estado do Amapá;

16. Aviso nº 1.614, encaminhando cópia da Decisão nº 672/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nos serviços de construção da BR-432/RR — Entr.

BR-401/RR—Cantá—Novo Paraíso — Entr. BR-174/BR-210 (constante do Quadro VII da

Lei Orçamentária para 2002);

17. Aviso nº 1.618, encaminhando cópia da Decisão nº 671/2002, sobre relatório

da auditoria nas obras de construção do Sistema de Abastecimento de Água da Bacia

Leiteira, no Estado de Alagoas;

18. Aviso nº 1.619, encaminhando cópia do Acórdão nº 222/2002, referente à obra

da Adutora do Oeste, no Estado de Pernambuco (constante do Quadro VII da Lei

Orçamentária para 2002);

19. Aviso nº 1.637, encaminhando cópia da Decisão nº 649/2002, sobre auditoria

operacional realizada no Programa de Saúde da Família — PSF, Ministério da Saúde.

Avisos/SGS, de 26 de junho, encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas

da União, Ministro Humberto Souto:

1. Aviso nº 1.671, encaminhando cópia da Decisão nº 696/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de construção da BR-153/RS — Erechim—

Passo Fundo, no Estado do Rio Grande do Sul;
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2. Aviso nº 1.673, encaminhando cópia da Decisão nº 697/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de adequação de trechos rodoviários no

Estado do Espírito Santo;

3. Aviso nº 1.675, encaminhando cópia da Decisão nº 698/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de melhoria das instalações do Porto de

Natal/RN (constante do Quadro VII da Lei Orçamentária para 2002 — autorizada a

liberação da execução orçamentária através da aprovação, na CMO e no Congresso

Nacional, do Projeto de Decreto Legislativo nº 14/2002-CN);

4. Aviso nº 1.677, encaminhando cópia da Decisão nº 699/2002, sobre

levantamento de auditoria nas obras de restauração das rodovias federais do Estado do

Mato Grosso do Sul;

5. Aviso nº 1.679, encaminhando cópia da Decisão nº 700/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de manutenção das rodovias no Mato

Grosso do Sul;

6. Aviso nº 1.682, encaminhando cópia da Decisão nº 701/2002, sobre

levantamento de auditoria relativa à conservação preventiva, rotineira e emergencial no

Estado do Rio Grande do Sul;

7. Aviso nº 1.685, encaminhando cópia da Decisão nº 702/2002, sobre

levantamento de auditoria na obra de recuperação e melhoramento da infra-estrutura

portuária no Terminal Salineiro de Areia Branca, no Estado do Rio Grande do Norte;

8. Aviso nº 1.690, encaminhando cópia da Decisão nº 705/2002, sobre auditoria

operacional realizada nas obras da Barragem de Acauã, no Município de Salgado de São

Félix, no Estado da Paraíba;

9. Aviso nº 1.691, encaminhando cópia da Decisão nº 706/2002, sobre auditoria

operacional realizada na obra da Adutora Acauã, na região de Campina Grande, no Estado

da Paraíba;

10. Aviso nº 1.692, encaminhando cópia da Decisão nº 707/2002, sobre auditoria

operacional realizada na obra de modernização e recuperação de infra-estrutura da

Universidade Federal de Goiás;
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11. Aviso nº 1.693, encaminhando cópia da Decisão nº 708/2002, sobre relatório

de auditoria realizada na obra de modernização e recuperação da infra-estrutura física da

Universidade Federal do Amapá;

12. Aviso nº 1.694, encaminhando cópia da Decisão nº 709/2002, sobre relatório

de auditoria realizada na obra de restauração e manutenção das rodovias federais 2001-

2002, no Estado da Paraíba;

13. Aviso nº 1.700, encaminhando cópia da Decisão nº 715/2002, sobre relatório

de auditoria realizada nas obras de canalização dos córregos Botafogo e Capim Puba, no

Estado de Goiás (constante do Quadro VII da Lei Orçamentária para 2002 — autorizada a

liberação da execução orçamentária através da aprovação, na CMO e no Congresso

Nacional, do Projeto de Decreto Legislativo nº 46/2002-CN);

14. Aviso nº 1.702, encaminhando cópia da Decisão nº 716/2002, sobre relatório

de auditoria realizada nas obras de restauração, duplicação e ampliação da Av. Contorno

Norte de Goiânia, no Estado de Goiás (constante do Quadro VII da Lei Orçamentária para

2002 — autorizada a liberação da execução orçamentária através da aprovação, na CMO e

no Congresso Nacional, do Projeto de Decreto Legislativo nº 45/2002-CN);

15. Aviso nº 1.704, encaminhando cópia da Decisão nº 720/2002, sobre relatório

de auditoria realizada nas obras de implantação da usina termelétrica de 200 mw, no

Estado do Amazonas;

16. Aviso nº 1.705, encaminhando cópia da Decisão nº 721/2002, sobre relatório

de auditoria realizada nas obras de implantação do sistema de transmissão associado à

UHE Luiz Gonzaga — Etapa II. Retificação no item 8.3 da Decisão nº 568/2002 (constante

do Quadro VII da lei Orçamentária para 2002 – Aviso nº 48/2002-CN, em tramitação na

CMO);

17. Aviso nº 1.707, encaminhando cópia da Decisão nº 722/2002, sobre relatório

de auditoria realizada  nas obras de expansão do sistema de transmissão do Mato Grosso;

18. Aviso nº 1.708, encaminhando cópia da Decisão nº 723/2002, sobre relatório

de auditoria realizada no programa de trabalho referente à implantação da 3ª unidade

geradora de energia da Hidrelétrica de Coaracy Nunes, no Estado do Amapá;
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19. Aviso nº 1.709, encaminhando cópia da Decisão nº 724/2002, sobre relatório

de auditoria realizada no programa de trabalho referente à ampliação da rede urbana de

distribuição energia elétrica em Boa Vista/RR;

20. Aviso nº 1.710, encaminhando cópia da Decisão nº 726/2002, sobre relatório

de levantamento de auditoria realizada nas obras de revitalização da infra-estrutura nas

Zonas Sul e Oeste de Natal/RN;

21. Aviso nº 1.726, encaminhando cópia da Decisão nº 695/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de adequação da BR-386/RS —Lajeado—

Canoas, no Estado do Rio Grande do Sul (constante do Quadro VII da Lei Orçamentária

para 2002 — Aviso nº 06/2002-CN — continuidade da vedação da execução

orçamentária);

22. Aviso nº 1.786, encaminhando cópia da Decisão nº 712/2002, sobre relatório

de auditoria realizada no Programa Nacional de Saúde Escolar — PNSE;

23. Aviso nº 1.788, encaminhando cópia da Decisão nº 746/2002, sobre proposta

de metodologia de planejamento e elaboração do Plano Ordinário de Auditoria para o 2º

semestre de 2002.

Avisos/SGS, de 03 de julho, encaminhados pelo Vice-Presidente do Tribunal de

Contas da União, Ministro Valmir Campelo:

1. Aviso nº 1.809, encaminhando cópia da Decisão nº 772/2002, sobre relatório de

levantamento de auditoria realizada nas obras de dragagem no Porto de Santos/SP;

2. Aviso nº 1.811, encaminhando cópia da Decisão nº 785/2002, sobre relatório de

levantamento de auditoria realizada nas obras de construção do Fórum Trabalhista da 1ª

Instância da cidade de São Paulo, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região;

3. Aviso nº 1.813, encaminhando cópia da Decisão nº 765/2002, sobre relatório de

levantamento de auditoria realizada nas obras de construção da barragem Poço do Marruá

e adutoras, no Município de Patos/PI, obras de execução da Companhia de

Desenvolvimento do Piauí — COMDEPI;

4. Aviso nº 1.816, encaminhando cópia da Decisão nº 770/2002, sobre relatório de

levantamento de auditoria realizada nas obras de adequação de trechos rodoviários no

Corredor MERCOSUL (BR-101 – Divisa SC/RS — Osório/RS);
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5. Aviso nº 1.819, encaminhando cópia da Decisão nº 775/2002, sobre  relatório de

levantamento de auditoria realizada nas obras de infra-estrutura de irrigação de uso

comum do perímetro irrigado em torno do Açude Público de Serrinha, localizado no

Município de Serra Talhada/PE;

6. Aviso nº 1.821, encaminhando cópia da Decisão nº 776/2002, sobre relatório de

levantamento de auditoria realizada nas obras de infra-estrutura  de irrigação de uso

comum do perímetro irrigado em torno do Açude Público de Serrinha, localizado no

Município de Serra Talhada/PE;

7. Aviso nº 1.823, encaminhando cópia da Decisão nº 766/2002, sobre relatório de

levantamento de auditoria realizada nas obras de construção do Açude do Algodão II, no

Estado do Piauí;

8. Aviso nº 1.825, encaminhando cópia da Decisão nº 767/2002, sobre relatório de

auditoria operacional realizada pela Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da

União — SECOB, no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem — DNER, nas áreas

de projetos, licitações e contratos de obras rodoviárias, abrangendo o período de 1996 a

2001;

9. Aviso nº 1.830, encaminhando cópia da Decisão nº 761/2002, sobre relatório de

levantamento de auditoria realizada nas obras de implantação de projetos de irrigação —

Projeto Jacaré-Curituba/SE;

10. Aviso nº 1.838, encaminhando cópia da Decisão nº 773/2002, sobre relatório

de levantamento de auditoria relativo ao programa de trabalho que tem a designação

genérica de Adequação de Rodovias Federais no Estado de Minas Gerais, incluído no Plano

Especial de Auditoria de 2002;

11. Aviso nº 1.840, encaminhando cópia da Decisão nº 774/2002, sobre relatório

de levantamento de auditoria relativa à adequação de trechos rodoviários no Corredor

MERCOSUL — BR-116/RS — Estância Velha—Porto Alegre (Via Expressa), no Rio Grande

do Sul;

12. Aviso nº 1.843, encaminhando cópia da Decisão nº 777/2002, sobre relatório

de levantamento de auditoria realizada nas obras de manutenção da infra-estrutura  de

irrigação de uso comum — perímetros de irrigação do Complexo Itaparica/PE;



                    CONGRESSO NACIONAL
        Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

26

13. Aviso nº 1.844, encaminhando cópia da Decisão nº 778/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de construção do Parque de Feiras e

Exposições no Estado do Ceará;

14. Aviso nº 1.847, encaminhando cópia da Decisão nº 782/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de implantação de sistema de transmissão

na área de Goiás/Distrito Federal;

15. Aviso nº 1.853, encaminhando cópia da Decisão nº 786/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de ampliação de rede urbana de

distribuição de energia elétrica em Manaus;

16. Aviso nº 1.854, encaminhando cópia da Decisão nº 787/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de implantação de sistema de transmissão

de Itaipu e Foz do Iguaçu — trecho Ivaiporã/PR (331 km  de LT e subestações) Nacional;

17. Aviso nº 1.856, encaminhando cópia da Decisão nº 788/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de ampliação da capacidade da Usina

Hidrelétrica de Tucuruí — 2ª etapa, no Pará;

18. Aviso nº 1.857, encaminhando cópia da Decisão nº 789/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de implantação da Usina Termelétrica

Candiota III, com capacidade de 350 mw, no Rio Grande do Sul;

19. Aviso nº 1.858, encaminhando cópia da Decisão nº 790/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de ampliação de três subestações no

sistema de transmissão Norte-Sul II Nacional;

20. Aviso nº 1.859, encaminhando cópia da Decisão nº 791/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras do Programa de Modernização e

Recuperação da Infra-estrutura da Universidade Federal de São Paulo;

21. Aviso nº 1.860, encaminhando cópia da Decisão nº 794/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de construção de trechos rodoviários no

Corredor Fronteira-Norte/BR — 156/AP — Ferreira Gomes/Oiapoque/fronteira Guiana

Francesa;

22. Aviso nº 1.861, encaminhando cópia da Decisão nº 795/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de construção do edifício-sede da

Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo;
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23. Aviso nº 1.861, encaminhando cópia da Decisão nº 796/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de construção do Centro Nacional de

Informações e Referência da Cultura Negra;

24. Aviso nº 1.880, encaminhando cópia da Decisão nº 771/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de construção de ponte sobre o rio Poty, em

Teresina/PI;

25. Aviso nº 1.881, encaminhando cópia da Decisão nº 793/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de construção, ampliação, reforma e

aparelhamento de estabelecimentos penais no Estado de São Paulo.

Aviso/SGS, de 8 de julho, encaminhado pelo Presidente do Tribunal de Contas da

União, Ministro Humberto Souto:

1. Aviso nº 1.893, encaminhando cópia da Decisão nº 670/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de conclusão e aparelhamento do Hospital

de Urgências e Traumas de Petrolina/PE.

Avisos/SGS, de 10 de julho, encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas

da União, Ministro Humberto Souto:

1. Aviso nº 1.903, encaminhando cópia da Decisão nº 860/2002, sobre

levantamento de auditoria relativa a irregularidades no empreendimento denominado

Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá, no Estado do

Amapá, financiado com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS, por

intermédio da Caixa Econômica Federal;

2. Aviso nº 1.930, encaminhando cópia da Decisão nº 820/2002, sobre

levantamento de auditoria operacional realizada na Secretaria de Transportes Aquaviários

do Ministério dos Transportes;

3. Aviso nº 1.932, encaminhando cópia da Decisão nº 843/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada pela SECEX/RJ, objetivando verificar a implantação

do sistema  de ciclo combinado nas Unidades 1 e 4 da Usina Termelétrica de Santa

Cruz/RJ, gerida por Furnas Centrais Elétricas S/A;

4. Aviso nº 1.934, encaminhando cópia da Decisão nº 838/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de construção das penitenciárias de
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Alcaçuz, Parnamirim, Canguaretama e Presídio Provisório de Caraúbas, no Estado do Rio

Grande do Norte;

5. Aviso nº 1.936, encaminhando cópia da Decisão nº 822/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de construção das eclusas do rio Tocantins,

em conseqüência da barragem da usina hidrelétrica de Tucuruí, no Estado do Pará;

6. Aviso nº 1.938, encaminhando cópia da Decisão nº 828/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras referentes à implantação do Perímetro de

Irrigação Tabuleiros Litorâneos, no Estado do Piauí;

7. Aviso nº 1.940, encaminhando cópia da Decisão nº 819/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de recuperação do Porto de Laguna, no

Estado de Santa Catarina;

8. Aviso nº 1.948, encaminhando cópia da Decisão nº 823/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de construção de trechos rodoviários no

Corredor Leste — BR-265/MG — Divisa RJ/MG — Ilicínea — divisa MG/SP;

9. Aviso nº 1.950, encaminhando cópia da Decisão nº 824/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras rodoviárias e hidroviárias de

responsabilidade do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes —DNIT;

10. Aviso nº 1.953, encaminhando cópia da Decisão nº 825/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de construção da ponte sobre o rio

Paranaíba, na BR-497/MG;

11. Aviso nº 1.957, encaminhando cópia da Decisão nº 826/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de restauração de rodovias federais no

Estado do Ceará;

12. Aviso nº 1.959, encaminhando cópia da Decisão nº 827/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de rodovias federais no Estado de Minas

Gerais;

13. Aviso nº 1.962, encaminhando cópia da Decisão nº 829/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de construção da Barragem do Castanhão;

14. Aviso nº 1.963, encaminhando cópia da Decisão nº 830/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras relativas à construção de hospital regional

em Itapipoca/CE;
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15. Aviso nº 1.966, encaminhando cópia da Decisão nº 831/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de

Russas, no Estado do Ceará;

16. Aviso nº 1.967, encaminhando cópia da Decisão nº 832/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de construção e recuperação em Município

da região do Baixo São Francisco (Canal de Xingó);

17. Aviso nº 1.970, encaminhando cópia da Decisão nº 834/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de restauração e duplicação da BR-

232/PE, no trecho Recife-Caruaru;

18. Aviso nº 1.971, encaminhando cópia da Decisão nº 835/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de construção, ampliação, reforma e

aparelhamento de estabelecimentos penais no Estado de Minas Gerais;

19. Aviso nº 1.973, encaminhando cópia da Decisão nº 836/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de contenção de enchentes —contenção do

avanço do mar na Região Metropolitana do Recife/PE;

20. Aviso nº 1.974, encaminhando cópia da Decisão nº 837/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de contenção de enchentes — obras de

contenção de encostas de morros nos Municípios com menos de 200 mil habitantes da

Região Metropolitana do Recife/PE;

21. Aviso nº 1.975, encaminhando cópia da Decisão nº 839/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de construção da Barragem de Oiticica,

localizada no Município de Jucurutu/RN;

22. Aviso nº 1.978, encaminhando cópia da Decisão nº 835/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de implantação do Complexo de

Armazenagem e Comercialização de Mercadorias na Zona Franca de Manaus;

23. Aviso nº 1.988, encaminhando cópia da Decisão nº 856/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de Barragem de Santa Cruz do Apodi, no

Estado do Rio Grande do Norte;

24. Aviso nº 1.990, encaminhando cópia da Decisão nº 842/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de construção de trechos rodoviários do

Corredor Nordeste — BR-110/RN — construção do trecho Mossoró—Campo Grande;
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25. Aviso nº 1.992, encaminhando cópia da Decisão nº 835/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de construção de trechos rodoviários no

Corredor Oeste—Norte — BR-174/AM — divisa MT/AM — divisa AM/RR;

26. Aviso nº 1.993, encaminhando cópia da Decisão nº 821/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de construção de trechos rodoviários no

Corredor Oeste—Norte — BR-174 Amazonas — divisa Mato-Grosso/Amazonas — divisa

Amazonas—Roraima;

27. Aviso nº 1.996, encaminhando cópia de Decisão nº 840/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de implantação do sistema metroviário da

Região Metropolitana de Natal, com recursos geridos pela Companhia Brasileira de Trens

Urbanos — CBTU.

Aviso/SGS, de 12 de julho, encaminhado pelo Presidente da 2ª Câmara do Tribunal

de Contas da União, Ministro Valmir Campelo:

1. Aviso nº 2.007, encaminhando cópia da Decisão nº 326/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de construção da alça viária do Sistema

Integrado de Transporte do Estado do Pará.

Avisos/SGS, de 17 de julho, encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas

da União, Ministro Humberto Souto:

1. Aviso nº 2.042, encaminhando cópia da Decisão nº 871/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada no Fundo de Manutenção do Desenvolvimento do

Ensino Fundamental e Valorização do Magistério — FUNDEF;

2. Aviso nº 2.046, encaminhando cópia da Decisão nº 875/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de melhoria de navegação da hidrovia do

Rio Madeira, no trecho entre Porto Velho e a Foz, que abrange o chamado Corredor

Oeste—Norte;

3. Aviso nº 2.047, encaminhando cópia da Decisão nº 876/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de adequação dos trechos rodoviários do

Corredor Araguaia—Tocantins, rodovias BR-316/PA, no trecho entre o entroncamento do

quilômetro zero — Santa Maria e a divisa Pará—Maranhão;
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4. Aviso nº 2.049, encaminhando cópia da Decisão nº 884/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de construção de trechos rodoviários do

Corredor Fronteira Norte, BR-432/RR, trecho Cantá—Novo Paraíso;

5. Aviso nº 2.051, encaminhando cópia das Decisões nº 885 e 886/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de construção dos trechos rodoviários no

Corredor Fronteira Norte, BR-401/RR, que liga a BR-174, em Boa Vista, Roraima, aos

Municípios roraimenses de Bonfim, Normandia e à República Cooperativista da Guiana

(Guiana Inglesa);

6. Aviso nº 2.067, encaminhando cópia da Decisão nº 872/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de construção de acessos rodoviários no

Corredor MERCOSUL, envolvendo diversas rodovias no Estado de Santa Catarina, de

responsabilidade do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes — DNIT;

7. Aviso nº 2.070, encaminhando cópia da Decisão nº 873/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de rodovia de responsabilidade do

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes — DNIT e da Companhia Docas

do Ceará;

8. Aviso nº 2.072, encaminhando cópia da Decisão nº 874/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada na obra de adequação dos trechos rodoviários do

Corredor Leste — BR-040/MG—Oliveira Forte—Ressaquinha;

9. Aviso nº  2.076, encaminhando cópia da Decisão nº 877/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de construção do Sistema de Trens

Urbanos de Fortaleza — METROFOR;

10. Aviso nº 2.077, encaminhando cópia de Decisão nº 878/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de construção do complexo portuário do

Porto de Pecém, no Estado do Ceará;

11. Aviso nº 2.079, encaminhando cópia da Decisão nº 880/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de construção do Hospital Psiquiátrico de

Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul;

12. Aviso nº 2.080, encaminhando cópia da Decisão nº 881/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de construção do prédio da Faculdade de
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Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais, no Campus da Pampulha, em Minas

Gerais;

13. Aviso nº 2.081, encaminhando cópia da Decisão nº 882/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de construção da Escola de Engenharia da

Universidade Federal de Minas Gerais, no Campus da Pampulha, em Minas Gerais;

14. Aviso nº 2.084, encaminhando cópia da Decisão nº 891/2002, sobre

representação sobre pagamento em duplicidade e indícios de superfaturamento referentes

à Planilha de Serviços Extras da obra de construção do edifício-sede do Tribunal Regional

do Trabalho da 21ª Região — TRT/RN.

Aviso/SGS, de 19 de julho, encaminhado pelo Presidente da 2ª Câmara do Tribunal

de Contas da União, Ministro Valmir Campelo:

1. Aviso nº 2.111, encaminhando cópia da Decisão nº 344/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de construção do edifício-sede da Seção

Judiciária, em Teresina/PI;

2. Aviso nº 2.113, encaminhando cópia da Decisão nº 345/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de implantação de Juizados Especiais

Cíveis e Criminais no Distrito Federal, que abrigam as seguintes obras: construção dos

Fóruns do Gama e de Santa Maria; ampliação dos Fóruns de Sobradinho e Planaltina;

construção dos Juizados Especiais de Guará e de São Sebastião; e reforma e ampliação do

Juizado Especial Criminal Central.

Avisos SGS/TCU, de 24 de julho, encaminhados pelo Presidente do Tribunal de

Contas da União, Ministro Humberto Souto:

1. Aviso nº 2.123, encaminhando cópia da Decisão nº 909/2002, sobre relatório de

auditoria realizada na obra do perímetro de irrigação de Piancó, no Estado da Paraíba;

2. Aviso nº 2.124, encaminhando cópia da Decisão nº 910/2002, sobre relatório de

auditoria realizada na obra de adequação dos trechos rodoviários da BR-060/DF —

Distrito Federal — divisa Distrito Federal/Goiás (constante do Quadro VII da Lei

Orçamentária para 2003);

3. Aviso nº 2.127, encaminhando cópia da Decisão nº 905/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas obras de construção dos anéis rodoviários da BR-

381, Minas Gerais;
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4. Aviso nº 2.129, encaminhando cópia da Decisão nº 908/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada nas seguintes obras: adequação de trechos

rodoviários da BR-381/MG — entroncamento MG-435 — entroncamento BR-262/MG;

BR-153/GO — adequação dos trechos Anápolis—Porangatu; BR-153/MG — divisa

GO/MG — entroncamento BR-365 (trevo); recuperação do Sistema de Trens Urbanos do

Rio de Janeiro — RJ; e implantação do Metrô do Rio de Janeiro — Ligação Metrô linhas

3/4;

5. Aviso nº 2.131, encaminhando cópia da Decisão nº 906/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada na obra de adequação dos trechos rodoviários da BR-

153/GO;

6. Aviso nº 2.135, encaminhando cópia da Decisão nº 907/2002, sobre

levantamento de auditoria realizada na obra de adequação de anéis rodoviários na

implantação do Contorno Noroeste de Goiânia/GO;

Aviso SGS/TCU, de 26 de julho, encaminhado pelo Presidente da Segunda Câmara,

Ministro Valmir Campelo:

1. Aviso nº 2.170, encaminhando cópia da Decisão nº 354/2002, sobre pedido de

reexame interposto pelo Presidente da ECT.

Avisos SGS/TCU, de 31 de julho, encaminhados pelo Presidente do Tribunal de

Contas da União, Ministro Humberto Souto:

1. Aviso nº 2.180, encaminhando cópia da Decisão nº 943/2002, sobre

levantamento de auditoria nas obras de construção da BR-070/GO, no trecho interligando

as fronteiras de Goiás com o Distrito Federal e Mato Grosso, na altura de Aragarças/GO;

2. Aviso nº 2.184, encaminhando cópia da Decisão nº 949/2002, sobre relatório de

auditoria realizada nas obras de adequação da BR-230/PB — João Pessoa — Campina

Grande;

3. Aviso nº 2.185, encaminhando cópia da Decisão nº 950/2002, sobre relatório de

auditoria realizada na Agência Goiana de Transportes e de Obras Públicas — AGETOP;

4. Aviso nº 2.187, encaminhando cópia da Decisão nº 947/2002, sobre relatório de

auditoria realizada na obra de adequação da BR-408/PE — trecho TIP— Carpina;
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5. Aviso nº 2.188, encaminhando cópia da Decisão nº 956/2002, sobre relatório de

levantamento de auditoria nas obras de "Implantação de Unidade de Enriquecimento de

Urânio";

6. Aviso nº 2.189, encaminhando cópia da Decisão nº 957/2002, sobre relatório de

auditoria realizada na obra de construção do Hospital da Associação Cearense de Combate

ao Câncer;

7. Aviso nº 2.192, encaminhando cópia da Decisão nº 958/2002, sobre relatório de

levantamento de auditoria realizada na obra de implantação da Fundação Universidade

Federal de Tocantins;

8. Aviso nº 2.193, encaminhando cópia da Decisão nº 959/2002, sobre relatório de

auditoria realizada no Programa de Trabalho relativo à manutenção da infra-estrutura

operacional na CEAGESP;

9. Aviso nº 2.195, encaminhando cópia da Decisão nº 960/2002, sobre relatório de

auditoria realizada nas obras do Complexo Prisional de Goiânia/GO, integrado pela Casa

de Prisão Provisória, pelo Hospital de Custódia e pelo Presídio Regional;

10. Aviso nº 2.197, encaminhando cópia da Decisão nº 961/2002, sobre relatório

de auditoria realizada no Programa de Trabalho referente à implantação de centro de

pesquisas em aqüicultura no Estado da Paraíba;

11. Aviso nº 2.199, encaminhando cópia da Decisão nº 945/2002, sobre

levantamento de auditoria em obras rodoviárias, ferroviárias e hidroviárias: Restauração

de Rodovias Federais — RS; Construção de Terminal Portuário na Base de Alcântara, no

Maranhão; Construção de Trechos Ferroviários no Corredor Araguaia—Tocantins —

Imperatriz (MA) — Senador Canedo (GO) — Ferrovia Norte—Sul; Construção de Viadutos

na BR-316/PA — Entroncamento no km 0; e Adequação de Trechos Rodoviários na BR

153/GO — Anápolis — Jaraguá;

12. Aviso nº 2.202, encaminhando cópia da Decisão nº 946/2002, sobre

levantamento de auditoria realizado no Programa de Trabalho referente à Restauração de

Rodovias Federais no Estado do Rio Grande do Norte;

13. Aviso nº 2.211, encaminhando cópia da Decisão nº 954/2002, sobre relatório

de auditoria realizada nas obras do Projeto de Irrigação de Três Barras, localizado no

Município de Cristalina/GO.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Agradeço ao Deputado Nilo

Coelho, do PSDB da Bahia, a gentileza de ler esse extenso expediente.

Antes de passar à Ordem do Dia,  peço ao Deputado Santos Filho que leia a nota da

assessoria da Comissão sobre os vetos do  Presidente da República à Lei de Diretrizes

Orçamentárias.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – A nota é a seguinte:

“Sr. Presidente, Srs. Congressistas, vetos à LDO para

2003 (Resumo.):

1) Art. 12 - Reserva de Contingência

 Com o veto à LDO, a lei orçamentária poderá ficar sem

reversa de contingência. A LRF exige que a lei orçamentária

contenha reserva de contingência para cobrir riscos fiscais. O

Governo alegou que o valor da reserva de cerca de 6 bilhões (3%

da receita corrente líquida, dos quais 2,5% à disposição do Poder

Legislativo e 0,5% para o Poder Executivo) reduziria sua margem

de alocação na proposta. Tradicionalmente, esse valor tem sido

de 2% da RCL (1% para o Poder Legislativo e 1% para o Poder

Executivo). Considerava-se, na votação da LDO, que o valor da

reserva de contingência serviria também para aumento real do

salário mínimo.

2) Incisos III e IV do § 2º do art. 16

Estabelecia que, na proposta do Poder Judiciário, seriam

garantidos recursos à manutenção de novas varas federais e

juizados especiais federais; e um valor residual de 5% (cinco por

cento), em 2003, do total das dotações relativas à realização do

processo eleitoral de 2002.

3) Parágrafo único do art. 30 e parágrafo único do art. 32

Foi vetado o parágrafo que estendia a disciplina das

subvenções sociais às contribuições correntes não autorizadas

em legislação específica. Com isso, a Comissão pretendia evitar,

em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, que as
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contribuições correntes (não autorizadas) fossem utilizadas como

'válvula de escape' da disciplina da LDO, justamente para

atender a entidades privadas com objetivos diversos daqueles da

área social. Também vetado o dispositivo que exigia que as

'contribuições correntes' ficassem condicionadas à autorização

específica prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal.

4) §§ 1º e 3º do art. 43

Ao dispor sobre convênios, o dispositivo previa que a

certidão declaratória da regularidade da documentação

(Cadastro Único de Convênios) teria a validade de no mínimo 180

dias e que não poderia haver interrupção na liberação de

recursos a título de transferências voluntárias antes de

decorridos trinta dias, a contar da comunicação prevista no § 2º

deste artigo.

5) § 5º do art. 56

O dispositivo vetado pretendia que as despesas relativas

ao pagamento de renda mensal vitalícia por idade e invalidez a

que se refere a LOAS (art. 40, caput,  e § 1º da Lei nº 8.742, de 7

de dezembro de 1993), mantidas as suas fontes de

financiamento, fossem efetuadas à conta do Fundo Nacional de

Assistência Social, uma vez que tratam-se de despesas

assistenciais. Hoje tais benefícios são pagos pelo INSS (Fundo de

Regime Geral da Previdência). A locação dessas despesas no

INSS aumenta o déficit previdenciário.

6) § 3º do art. 57

O dispositivo vetado garantia maiores recursos para a

saúde, determinando que, na execução das despesas relativas à

aplicação dos recursos mínimos na área da saúde (PEC nº 29),

deverá ser observado o disposto na Decisão nº 143, de 2002, do

Tribunal de Contas da União.

7) §§ 12, 13 e 14 do art. 61
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Os dispositivos vetados garantiam a abertura de créditos

suplementares, no âmbito dos órgãos dos Poderes Legislativo e

Judiciário e do Ministério Público da União, por ato dos

respectivos dirigentes máximos de cada órgão, dentro dos limites

da lei orçamentária.

8) § 7º do art. 67

O parágrafo vetado previa que, no prazo de quinze dias

após o término do prazo previsto no §3º (contingenciamento), os

órgãos setoriais de planejamento e orçamento encaminharão à

Comissão Mista, de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição,

relatórios contendo as seguintes informações:

I - Efeitos principais da limitação de empenho e

movimentação financeira sobre  a programação inicial do órgão;

II - Redistribuição dos limites orçamentário e financeiro

entre os programas e principais ações do órgão.

9) Inciso III do § 2º do art. 83

Foi vetada a seguinte prioridade quanto às agências

oficiais de fomento:

III - Importação de produtos ou serviços com similar

nacional detentor de qualidade e preço equivalentes, exceto se

demonstrado, manifestamente, impossibilidade do fornecimento

do produto ou prestação do serviço por empresa com sede no

País.

10 ) Alínea “a” do inciso IV e § 8º do art. 83

Foi vetada a seguinte prioridade para o BNDES:

a) Desenvolvimento das micros, pequenas e médias

empresas, direta e indiretamente, com aplicação não inferior a

30% do ingresso líquido dos recursos originários do Fundo de

Amparo ao Trabalhador, incluído o retorno de empréstimos

financiados por tais recursos, desde que haja demanda
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habilitada como forma de ampliar a oferta de postos de trabalho

e fortalecer sua capacidade de produção;

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

§ 8º O total dos empréstimos de que trata o inciso IV, “a”, deste

artigo, durante o exercício  de 2003, com recursos das demais

fontes de financiamento, não será inferior ao valor aplicado no

exercício 2002.

11. § 2º do art. 84

O dispositivo vetado previa como instrumento para o

cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina

que os projetos de lei que alterem a receita devem ser

acompanhados da estimativa da sua renúncia, que o Poder

Executivo deveria oferecer, quando solicitado pelo Presidente de

órgão colegiado do Poder Legislativo, no prazo máximo de 30

dias, a estimativa de renúncia de receita ou de subsídios técnicos

para realizá-la.

12. Item XIV da relação das informações complementares

ao Projeto de Lei Orçamentária de 2003

Foi vetado o envio das seguintes informações

complementares à proposta orçamentária:

'XIV – Impacto das operações no âmbito do Programa

Nacional de Desestatização, incluindo aquelas relativas à

participação acionária da União, e o impacto das operações de

securitização envolvendo títulos da dívida pública mobiliária

federal na receita e na despesa da União de 1997 até 2001, por

empresa, e com estimativas para 2002 e 2003, discriminando os

custos de reestruturação prévia das empresas privatizadas e os

empréstimos realizados diretamente pela União ou por meio de

instituição financeira pública federal'."

Sr. Presidente, está feita a leitura solicitada.



                    CONGRESSO NACIONAL
        Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

39

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Existem diversos itens da

Pauta  nº 21, mas dois motivos impedem que iniciemos a votação. O primeiro é que não

há entendimento entre as Lideranças para votarmos; o segundo é que está prestes a

iniciar-se a Ordem do Dia no plenário da Câmara dos Deputados.

Está em curso entendimento articulado por alguns partidos com a Liderança do

Governo para submeter à votação do Plenário alguns projetos de interesse do

funcionalismo público, do funcionamento da Justiça ou de alguma ação militar inadiável.

Conspiro nesse sentido, mas entendo que não devemos estabelecer a prática de que tudo

venha a ser votado no plenário, já que a Comissão conseguiu  reunir-se numa semana tão

difícil.

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a reunião.


