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I. RELATÓRIO 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 Submeto à deliberação da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização – CMO a presente proposta de parecer sobre o Projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para 2014 – PLDO 2014, do qual tive a honra de ser designado Relator. 

 A LDO é o instrumento definido pela Constituição para o estabelecimento de regras, 

prioridades e critérios atinentes à alocação dos recursos públicos federais. Editada 

anualmente, por meio dela são estabelecidas a meta de superávit primário para o exercício 

subsequente, as diretrizes para elaboração e execução do orçamento, incluindo a estimativa e 

a arrecadação das receitas, bem como a fiscalização e controle das despesas. 
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No Relatório Preliminar, que submetemos ao Colegiado e que foi posteriormente 

aprovado, sugerimos princípios para a atuação desta relatoria na elaboração do Substitutivo e 

regras para o acolhimento das diversas contribuições dos nobres pares por meio de emendas. 

Como não poderia deixar de ser, estamos seguindo aqueles princípios e regras. 

 Assim, em nosso Substitutivo, incluímos a obrigatoriedade da execução orçamentária 

e financeira, de forma isonômica, da programação incluída na lei orçamentária por emendas 

individuais. Essa diretriz está de acordo com o Substitutivo da Proposta de Emenda à 

Constituição – PEC, nº 565/2006, aprovada em primeiro turno pela Câmara dos Deputados, 

que acompanhamos desde o início. 

 Nosso objetivo, ao adotar a obrigatoriedade, foi tornar o processo orçamentário mais 

eficiente e impessoal, libertando o Parlamento da necessidade de permanente negociação 

política para a liberação de verbas orçamentárias. Dado o entendimento acerca do caráter 

autorizativo do orçamento público no Brasil, e, consequentemente, a discricionariedade de sua 

execução, mostrou-se premente a criação de mecanismo que garanta a concretização de 

políticas públicas propostas também pelo Poder Legislativo, que é legitimado 

constitucionalmente para tanto. A PEC adotou o princípio pelo qual, assim como o 

planejamento, o orçamento é vinculante para o setor público, o que dá sentido ao sistema de 

planejamento e orçamento e demais princípios da Constituição.  

Nesse sentido, atuamos para que a emenda individual à lei orçamentária anual, um 

importante instrumento da vontade popular, manifestada de forma ampla pelos representantes 

dos mais diversos segmentos do povo brasileiro, possa resultar em benefícios palpáveis à 

população.  

Ainda nessa linha de autonomia e independência do Parlamento, preservamos as 

prioridades e metas propostas pelo Poder Executivo (PAC e PBSM). Acrescentamos, em 

cumprimento à Constituição, o Anexo de Metas e Prioridades, para inclusão das ações de 

grande interesse para o País, e a criação de seção específica para ressalvar despesas do 

contingenciamento, dada a sua relevância. 

Tivemos outras preocupações, que analisaremos mais especificadamente nos tópicos a 

seguir. Antes, porém, destacamos que foram apresentadas 4.085 emendas aos mais diversos 

pontos do Projeto, especialmente para criação do Anexo de Metas e Prioridades e criação da 

seção das demais despesas ressalvadas do contingenciamento. 

Apesar do prazo exíguo para sua análise, procuramos, até o último momento antes do 

fechamento do nosso Relatório e a fim de conciliar todas as vontades da melhor forma 

possível, atender da melhor forma o conjunto das lideranças, bancadas e congressistas. 

Ouvimos também representantes do Judiciário, das Casas deste Congresso Nacional e, 

especialmente, do Poder Executivo, maior responsável pela elaboração e execução dos 

orçamentos.  

Não obstante, coloco-me ainda à disposição dos nobres pares para, conjuntamente, ao 

final do processo de discussão e votação deste projeto de lei, entregarmos à sociedade uma 

LDO que conduza nosso país ao crescimento econômico, com inclusão social, pautados pela 

harmonia e independência entre os Poderes. 
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2 POLÍTICA FISCAL E METAS DE RESULTADO PRIMÁRIO 

Mantivemos os parâmetros macroeconômicos constantes da proposta enviada pelo 

Poder Executivo, bem como as metas de resultado fiscal fixadas para 2014.  

O Anexo IV. 1.a da PLDO 2014 apresenta as metas anuais de resultado fiscal e 

endividamento líquido, de 2014 a 2016, para o Governo Federal, na forma abaixo explicitada.  

 

Anexo IV. 1.a da PLDO 2014 - Anexo de Metas Anuais 2014 a 2016 

                Preços Correntes 

Discriminação  
2014 2015 2016 

R$ milhões % PIB R$ milhões % PIB  R$ milhões  % PIB 

 I. Receita Primária  1.289.030,7 23,88 1.428.204,1 23,92 1.579.913,5 24,14 

 II. Despesa Primária  1.172.958,7 21,73 1.299.819,1 21,77 1.439.220,5 21,99 

 III. Resultado Primário 

Governo Central (I - II)  
116.072,0 2,15 128.385,0 2,15 140.693,0 2,15 

 IV. Resultado Primário 

Empresas Estatais Federais  
0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 

 V. Resultado Primário Governo 

Federal (III + IV).  
116.072,0 2,15 128.385,0 2,15 140.693,0 2,15 

 VI. Resultado Nominal Governo 

Federal  
-25.682,0 -0,48 -12.673,0 -0,21 -9.772,0 -0,15 

 VII. Dívida Líquida Governo 

Federal  
1.088.718,0 20,20 1.108.855,0 18,60 1.125.858,0 17,20 

Observação: A meta poderá ser reduzida em virtude dos recursos previstos para o PAC e para as 
desonerações tributárias. 

 

          Preços Médios de 2013 - IGP-DI 

Discriminação  
2014 2015 2016 

R$ milhões % PIB R$ milhões % PIB  R$ milhões  % PIB 

                  

 I. Receita Primária  1.216.939,0 23,88 1.284.122,8 23,92 1.353.319,2 24,14 

 II. Despesa Primária  1.107.358,6 21,73 1.168.689,6 21,77 1.232.804,6 21,99 

 III. Resultado Primário 

Governo Central (I - II)  

109.580,4 2,15 115.433,1 2,15 120.514,5 2,15 

 IV. Resultado Primário 

Empresas Estatais Federais  

0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 

 V. Resultado Primário Governo 

Federal (III + IV).  

109.580,4 2,15 115.433,1 2,15 120.514,5 2,15 

            

 VI. Resultado Nominal Governo 

Federal  

-24.245,7 -0,48 -11.394,5 -0,21 -8.370,5 -0,15 

 VII. Dívida Líquida Governo 

Federal  

1.011.599,3 20,20 981.247,5 18,60 949.303,3 17,20 

Observação: A meta poderá ser reduzida em virtude dos recursos previstos para o PAC e para as 

desonerações tributárias. 
Fonte: Anexo IV. 1.a do PLDO e informações complementares. 

 

 Julgamos importante manter o mecanismo de flexibilidade para o Poder Executivo no 

cálculo do resultado primário a ser atingido em 2014. A meta de superávit poderá ser reduzida 

em até R$ 67 bilhões, equivalente a 0,9% do PIB, relativos às despesas do PAC e 

desonerações tributárias.  
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3 ANEXO DE METAS E PRIORIDADES 

 O Parecer Preliminar aprovado pela CMO determinou a necessidade de inclusão do 

Anexo de Metas e Prioridades no PLDO para o ano 2014. O referido Anexo, que contempla o 

conjunto de prioridades e metas a serem consideradas no projeto e na lei orçamentária, não foi 

enviado ao Congresso Nacional.  

 O PLDO para 2014 determinou tão somente, em seu art. 4º, caput, que as prioridades 

corresponderiam às ações integrantes do PAC e do PBSM. A indicação de Programas e 

Planos, quando não associada ao detalhamento das ações orçamentárias, não atende aos 

requisitos constitucionais.  

 Entendemos que a definição de metas e prioridades direciona a aplicação dos recursos 

públicos, as quais se consubstanciam no orçamento por meio das ações orçamentárias. Diante 

disso, percebemos a importância da inclusão do Anexo contendo Programas e ações 

prioritárias e suas respectivas metas na Lei de Diretrizes Orçamentária, representando assim a 

contribuição do Congresso Nacional na definição das prioridades, em complementos às ações 

do PAC e do PBSM. 

De acordo com os parâmetros e critérios aprovados na Parte Especial do citado 

Parecer Preliminar, elaboramos o Anexo com base nas emendas que propuseram a inclusão de 

ações em andamento, já constantes das Leis Orçamentárias para 2012 e 2013, bem como de 

ações decorrentes de iniciativas constantes do Plano Plurianual 2012-2015.  

4 ORÇAMENTO IMPOSITIVO 

A aprovação da PEC nº 565, de 2006, que trata do orçamento impositivo, representa 

um novo marco nas relações institucionais entre os Poderes Executivo e Legislativo na 

matéria orçamentária. Trata-se, sem dúvida, de um dos temas de maior relevância para a 

atuação independente do parlamentar, o que permitirá uma execução orçamentária 

consentânea com os princípios constitucionais, como afirmado no art. 110 da LDO. 

Como bem lembrou o Deputado Edio Lopes, Relator da PEC, a proposta do orçamento 

impositivo surge no cenário brasileiro com o objetivo de resgatar a importância do 

planejamento público e da instituição orçamentária na formulação de políticas públicas de 

atendimentos aos Municípios. O novo dispositivo constitucional reduzirá a frustração dos 

parlamentares pelo recorrente adiamento ou falta de execução das emendas incluídas na Lei 

Orçamentária.  

A discricionariedade na execução do orçamento concentra atribuições e desloca do 

Congresso o poder político da seleção de verba pública, instância legitimada na Constituição, 

para o Poder Executivo. A consequência dessa prática é a necessidade permanente de 

barganha para liberação das emendas aprovadas, que esperamos nunca mais se repita.  

Diante dessa nova realidade, estamos adequando o texto da LDO para que fique 

compatível com a implementação do orçamento impositivo. 



 

5 / 8 

 

CONGRESSO NACIONAL 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 

Relatório do Projeto de Lei nº 2, de 2013-CN – PLDO 2014 

5 SIMPLIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 

O assunto transferências voluntárias merece especial atenção em razão das 

dificuldades que estados e, principalmente, municípios enfrentam para celebrar convênios 

com a União. Relacionamos, a seguir, a título ilustrativo, inúmeros demonstrativos que são 

exigidos para a realização de transferências voluntárias:  

a) Exercício da Plena Competência Tributária; 

b) Aplicação Mínima de Recursos na Área da Educação; 

c) Aplicação Mínima de Recursos na Área da Saúde; 

d) Regularidade Previdenciária; 

e) Regularidade Perante a Fazenda Pública Federal; 

f) Regularidade Quanto a Contribuições Previdenciárias; 

g) Regularidade Quanto a Contribuições para o FGTS; 

h) Regularidade em Relação à Adimplência Financeira em Empréstimos e 

Financiamentos concedidos pela União e administrados pela Secretaria do Tesouro 

Nacional – STN; 

i) Regularidade Perante o Poder Público Federal; 

j) Regularidade Quanto à Prestação de Contas de Recursos Federais Recebidos 

Anteriormente; 

k) Publicação do Relatório de Gestão Fiscal – RGF; 

l) Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO; 

m) Encaminhamento das Contas Anuais (Demonstrativos Contábeis citados na Lei n° 

4.320/1964); 

n) Observância dos limites de despesa total com pessoal; 

o) Observância dos limites da dívida consolidada líquida; 

p) Observância do limite de operações de crédito, inclusive por antecipação de 

receita; 

q) Observância do limite de inscrição em Restos a Pagar (aplicável para o último ano 

do mandato); 

r) Observância dos limites de despesa comprometidos com as parcerias público-

privadas; 

s) Observância de exigência de Transparência na Gestão Fiscal; 

t) Observância de regularidade quanto ao pagamento de precatórios; 

u) Inexistência de situação de vedação ao recebimento de transferências voluntárias; 

e. 

v) Impedimento para a realização de transferências voluntárias em período pré-

eleitoral.   
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Diante de tantas exigências, a celebração dos convênios com os entes subnacionais 

mais carentes se mostra muito difícil. Por causa disso, propomos como primeira solução a 

fixação de um prazo mínimo de validade do extrato do sistema de informações do governo 

federal - CAUC, que será de quatro meses, compatível com a periodicidade de divulgação dos 

relatórios de gestão fiscal. 

 Essa determinação permitirá que os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as 

universidades estaduais e municipais não continuem sendo prejudicados pelo emaranhado de 

normas dos diversos órgãos federais, pois, uma vez comprovada a regularidade do ente 

específico no CAUC, a certidão valerá pelos quatro meses subsequentes. 

Nessa mesma linha de atuação, propomos redução significativa de todas as 

contrapartidas mínimas exigidas dos Estados, Distrito Federal e Municípios quando da 

celebração dos convênios para a realização das transferências voluntárias. A exigência de 

contrapartida está prevista no caput do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas não há 

proibição que seja reduzida, como nos casos em que estamos propondo. 

5 EXECUÇÃO PROVISÓRIA DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA 

A execução provisória do projeto de lei orçamentária é estabelecida para garantir que, 

caso o PLOA não seja sancionado até o final do exercício financeiro anterior, despesas 

essenciais à continuidade da administração pública e ao atendimento de demandas sociais 

básicas, como saúde e educação, possam ser executadas.  

A autorização para a execução provisória deve, portanto, se restringir aos casos 

excepcionais. Se fosse aberta a todas as despesas, o papel do Poder Legislativo na aprovação 

do PLOA restaria definitivamente comprometido.  

No caso concreto, se o PLDO 2014 fosse aprovado da forma proposta pelo Poder 

Executivo, tornaria praticamente desnecessária a aprovação do PLOA 2014 pelo Congresso 

Nacional, uma vez que permitira a execução de todas as programações, algumas 

integralmente, outras restritas a um doze avos do valor previsto.   

Diante disso, retiramos do texto do PLDO o § 4º do art. 52, que autorizava a execução 

até o limite de um doze avos da quase totalidade das programações orçamentárias, 

multiplicado pelo número de meses decorridos até a sanção da respectiva Lei.  

Assim, a execução provisória do projeto de lei orçamentária, além do atendimento das 

despesas obrigatórias, somente poderá beneficiar despesas correntes de caráter inadiável, até o 

limite de um doze avos do valor previsto para cada órgão no Projeto de Lei Orçamentária de 

2014, multiplicado pelo número de meses decorridos até a sanção da respectiva Lei. 

Propomos, em nosso Substitutivo, que apenas os investimentos e inversões financeiras 

no âmbito do PAC com execução já iniciada possa ter continuidade. Julgamos que essa 

iniciativa é conveniente, na atual conjuntura, dada a necessidade do governo incrementar o 

investimento público.  
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6 FISCALIZAÇÃO E CUSTOS DE OBRAS E SERVIÇOS  

As LDOs anteriores continham capítulo específico para tratar dos custos de obras e 

serviços de engenharia. O PLDO 2014 não trouxe disposições sobre o tema, haja vista que o 

Poder Executivo passou a fixar de forma unilateral o conjunto de regras e critérios para 

elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e 

executados com recursos dos orçamentos da União (Decreto nº 7.983, de 8 abril de 2013). 

Desde a LDO do ano 2000, as disposições sobre custos de obras e serviços de 

engenharia passaram por uma evolução positivamente influenciada pela discussão da matéria 

no Poder Legislativo. Os referenciais de preços, em especial Sinapi e Sicro, são importantes 

instrumentos no controle de custos de obras públicas, cujo aprimoramento pode ser 

parcialmente atribuído às recentes leis de diretrizes orçamentárias.  

Sendo assim, estamos restabelecendo o texto da LDO anterior e acrescentando 

importante medida para que a paralização de obras só seja efetivada com as informações 

mínimas das consequências advindas dessa paralização. Tais informações serão prestadas pelo 

Tribunal de Contas da União - TCU e pelos órgãos responsáveis pelas respectivas obras. 

Inserimos nos dispositivos que tratam da possibilidade de suspensão da execução das 

obras e serviços com indícios com irregularidades graves a remissão ao art. 71, § 1º e § 2º, da 

Constituição, com objetivo de esclarecer que, no caso de medida do Tribunal que implique a 

necessidade de ato de sustação de contrato, que seja adotado o rito estabelecido na 

Constituição.  

Quanto às exigências de garantias pelo TCU, estamos propondo dispositivo no sentido 

de que seu montante seja graduado de acordo com a execução dos serviços sobre os quais 

recai o apontamento de irregularidade grave. 

No art. 94, § 5º, inserimos uma importante alteração no sentido de determinar ao TCU 

que ofereça subsídios ao Congresso Nacional, para deliberação deste sobre a decisão acerca 

da paralisação ou não de obras com indícios de irregularidades. Assim, o dispositivo prevê 

que o Tribunal deverá enviar ao Congresso, além dos dados objetivos das auditorias, também 

um conjunto de informações e avaliações acerca dos potenciais prejuízos econômicos e 

sociais advindos da paralisação, abordando, dentre outros, os elementos relacionados nos 

incisos do caput do artigo, que foram ampliados.  

Inserimos novos parágrafos no art. 96, relativos ao processamento dos indícios de 

irregularidades levantados pelo TCU. Assim, delimitado o escopo das auditorias, eventuais 

novos indícios deverão ser objeto de novo processo. Os indícios de irregularidades já tratados 

em decisão transitada em julgado não poderão ser objeto de nova fiscalização com a mesma 

finalidade, exceto na ocorrência de fatos novos. 

7 EMENDAS APRESENTADAS 

O quadro a seguir apresenta o resumo dos pareceres dado às emendas apresentadas, 

separados por parte do projeto emendada e tipo de parecer.  
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RESUMO DAS PROPOSTAS DE PARECER ÀS EMENDAS 

Estrutura de texto 
Pela 

Aprovação 

Pela Aprovação 

Parcial 

Pela 

Inadmissibilidade 

Pela 

Rejeição 
Total  

Metas e Prioridades 118 296 6 132 552 

Anexo II 18 0 0 0 18 

Anexo III 0 177 0 396 573 

Anexo IV 0 0 0 2 2 

Texto da lei 137 1.304 0 1.499 2.940 

Total Geral 273 1.777 6 2.029 4.085 
                       Fonte: SELDOR 

 

Quanto à composição, em decorrência da aprovação parcial ou integral das emendas, o 

Anexo de Metas e Prioridades será integrado por 137 ações. 

No prazo regimental, foram apresentados 1.082 destaques, dos quais um aprovado, 

três prejudicados e os demais rejeitados. Após as discussões e a aprovação da errata, do 

Adendo IV e do destaque nº 2, a conclusão do parecer das emendas é o que consta no quadro 

a seguir:  

Estrutura de texto 
Pela 

Aprovação 

Pela Aprovação 

Parcial 

Pela 

Inadmissibilidade 

Pela 

Rejeição 
Total  

Metas e Prioridades 131 306 5 110 552 

Anexo II 1 0 0 17 18 

Anexo III 0 177 0 396 573 

Anexo IV 0 0 0 2 2 

Texto da lei 103 1.354 0 1.483 2.940 

Total Geral 234 1.837 5 2.009 4.085 

      Fonte: SELDOR/CD 

 

II.   VOTO 

Nesse sentido, propomos a aprovação do Projeto de Lei nº 2, de 2013-CN, e das 

emendas a ele apresentadas, conforme as propostas de parecer em anexo, nos termos do 

Substitutivo ora apresentado.  

 

Sala da Comissão, em 24 de outubro de 2013. 

 
 
 

DEPUTADO DANILO FORTE 

Relator  
 

SENADOR LOBÃO FILHO 

Presidente da CMO 
 

 

 


