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RELATÓRIO GERAL sobre o Projeto de Lei nº 

28, de 2020-CN, que “estima a receita e fixa a 

despesa da União para o exercício financeiro de 

2021”. 

 
RELATOR-GERAL: Senador Marcio Bittar 
 

1. RELATÓRIO 

Em atendimento ao disposto na Resolução nº 1, de 2006-CN, submetemos à 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) o Relatório 

Geral sobre o Projeto de Lei nº 28, de 2020-CN, que “estima a receita e fixa a despesa 

da União para o exercício financeiro de 2021”, enviado à apreciação do Congresso 

Nacional por meio da Mensagem nº 487, de 2020. 

Indicado pela liderança partidária e designado pela ilustre Presidente desta 

Comissão, Deputada Flávia Arruda, coube-nos a honrosa tarefa de exercer as funções 

relativas à relatoria geral. Desde logo, aproveitamos a oportunidade para expressar 

nossos agradecimentos à Presidente, aos relatores setoriais, ao relator da receita e aos 

demais membros deste Colegiado, bem como ao conjunto de parlamentares que 

compartilharam do esforço de conciliação necessário à elaboração do Substitutivo que 

ora apresentamos. 

O presente Relatório, que abrange os efeitos dos demais relatórios já aprovados 

por esta Comissão – nas fases de avaliação da receita e de atuação dos relatores 

setoriais –, foi elaborado com observância das normas constitucionais e legais, bem 

como dos critérios, condições e parâmetros fixados no Parecer Preliminar.  
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I – VISÃO GERAL DO SUBSTITUTIVO 

O valor total da despesa constante do Substitutivo que ora apresentamos é de 

R$ 4.324,1 bilhões, dos quais R$ 1.603,5 bilhões referem-se ao refinanciamento da 

dívida pública.  

Assim, os orçamentos da União líquidos de refinanciamento da dívida totalizam 

R$ 2,720,5 bilhões. Desse total, R$ 144,4 bilhões correspondem ao orçamento de 

investimento e R$ 2.576,1 bilhões aos orçamentos fiscal e da seguridade social. 

TABELA 1 - ORÇAMENTOS DA UNIÂO PARA 2021 - GRANDES NÚMEROS 
R$ bilhões

Descrição 
PLOA 2021 Substitutivo 

Receitas Despesas Receitas Despesas 
Total do PLOA 2021 4.291,9 4.291,9 4.324,1  4.324,1 
( – ) Refinanciamento da Dívida Pública  1.603,5 1.603,5 1.603,5  1.603,5 
( = ) Orçamentos da União Líquido de Refinanciamento 2.688,4 2.688,4 2.720,5  2.720,5 

Orçamento de Investimento  144,3  144,3  144,4   144,4 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 2.544,1 2.544,1 2.576,1  2.576,1 

Parcela condicionada (art. 167, III, da CF)  453,7  453,7  451,1   451,1 
Orçamento Fiscal 1.683,0 1.386,7 1.703,3  1.405,1 

Parcela condicionada (art. 167, III, da CF)  453,7  162,0  451,1   159,3 
Orçamento da Seguridade Social  861,0 1.157,4  872,9  1.171,0 

Parcela condicionada (art. 167, III, da CF) -  291,7 -   291,7 
Fonte: PLOA 2021 e Siga Brasil. 

Em conformidade com o art. 23 da Lei nº 14.116, de 2020 (LDO 2021), o Poder 

Executivo incluiu na proposta orçamentária projeções, tanto de receita de operação de 

crédito como de despesas primárias obrigatórias e discricionárias, que dependem da 

aprovação de crédito suplementar a ser aprovado pelo Congresso Nacional por maioria 

absoluta neste exercício financeiro (parcela condicionada), no valor de R$ 453,7 

bilhões. Esse montante revela o excesso de operação de crédito em relação ao limite 

constitucional geralmente denominado regra de ouro (art. 167, inciso III, da 

Constituição). 

Durante a tramitação do projeto nesta Comissão, o montante da despesa 

condicionada foi alterado para R$ 451,1 bilhões, o que representa redução de R$ 2,6 

bilhões. A alteração é decorrência da aprovação de emendas que destinam recursos 

para a realização de investimentos e da reclassificação de fontes de recursos geradas 

pela reestimativa da receita.  
A tabela 2 apresenta um resumo das despesas que apresentam parcelas 

classificadas como condicionadas, conforme mencionado. 
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TABELA 2 - PROJEÇÕES DAS DESPESAS PRIMÁRIAS CONSTANTES DO PLOA 2021 – PODER EXECUTIVO 
R$ milhões

Despesa do Poder Executivo (1) 
Projeção no 
Substitutivo 

Parcela 
Condicionada à 
Aprovação de 

Crédito Suplementar 

Parcela 
Autorizada no 
Substitutivo 

(a) Valor (b) (b) / (a) (a) - (b) 

Benefícios Previdenciários – RGPS  712.012,6 272.153,0  38,2%  439.859,6 

Pessoal e Encargos Sociais  286.726,1 119.233,5  41,6%  167.492,6 

LOAS/RMV  66.122,5 223,2  0,3%  65.899,4 

Sentenças Judiciais (exlusive as relativas a pessoal e ao FRGPS)  20.646,2 15.114,7  73,2% 5.531,6 

Complementação da União ao FUNDEB  19.604,4 14.391,3  73,4% 5.213,1 

Subsídios, subvenções econômicas e Proagro  11.016,0 3.581,4  32,5% 7.434,7 
Compensação da União ao RGPS pela desoneração da folha de pagamento de 
setores empresariais 

 3.704,9 1.852,5  50,0% 1.852,5 

Acordo no âmbito da ADO 25 (compensações da Lei Kandir)  4.000,0 2.122,4  53,1% 1.877,6 

Demais Obrigatórias  502.714,2 3.898,4  0,8%  498.815,8 

Bolsa Família  34.858,2 535,7  1,5%  34.322,5 

Benefícios aos servidores  14.513,2 2.604,0  17,9%  11.909,2 

Demais  453.342,8 758,7  0,2%  452.584,1 

Discricionárias  113.133,3 18.497,8  16,4%  94.635,5 

Total  1.739.680,3 451.068,2  25,9% 1.288.612,1 
Fonte: Siga Brasil / PLOA 2021 
(1) Não inclui o órgão Reserva de Contingência. 

Vale destacar que o montante do mencionado projeto de lei de crédito 

suplementar, a ser aprovado por maioria absoluta, poderá ser reduzido se o Poder 

Executivo puder suplementar parcialmente as despesas que na lei orçamentária 

apresentarem parcelas condicionadas, desde que se possa contar com outros recursos 

que substituam parte das operações de crédito. Ademais, havendo eventual decretação 

de estado de calamidade pública que afaste o cumprimento da regra de ouro no 

presente exercício financeiro, todas as parcelas condicionadas poderão ser autorizadas 

diretamente pelo Poder Executivo. Uma e outra possibilidade estão abarcadas pelo 

disposto no art. 23, § 3º, da LDO 2021 e nos arts. 4º, inciso VI, e 8º, §§ 1º e 2º, do 

Substitutivo. 

A tabela 3 evidencia as mudanças ocorridas nos orçamentos da União por grupo 

de natureza de despesa.  

TABELA 3 - ORÇAMENTOS DA UNIÃO POR GND 
R$ milhões

Grupo de Natureza da Despesa PLOA 2021 Cancelamentos Acréscimos Substitutivo 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 4.147.580,3 -35.010,4 67.068,8  4.179.638,8 

1 - Pessoal e Encargos Sociais  363.651,6 -789,9  789,9   363.651,6 
2 - Juros e Encargos da Dívida  362.618,2 - -   362.618,2 
3 - Outras Despesas Correntes 1.397.380,4 -14.525,4 36.640,2  1.419.495,1 
4 – Investimentos  25.893,4 -2.397,3 14.151,0   37.647,1 
5 - Inversões Financeiras  80.797,3 -759,5 2.548,8   82.586,6 
6 – Amortização 1.873.784,8 - -  1.873.784,8 
9 - Reserva de Contingência  43.454,5 -16.538,2 12.939,0   39.855,3 
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Orçamento de Investimentos  144.292,1 -  129,2   144.421,3 
4 – Investimentos  144.292,1 -  129,2   144.421,3 

Total dos Orçamentos 4.291.872,4 -35.010,4 67.198,0  4.324.060,1 
Fonte: PLOA 2021e Siga Brasil. 

II – COMPATIBILIDADE DOS ORÇAMENTOS DA UNIÃO COM A LEGISLAÇÃO 
APLICÁVEL 

A elaboração da proposta orçamentária no âmbito do Poder Executivo e, 

posteriormente, sua alteração pelo Congresso Nacional devem observar as disposições 

constitucionais e legais aplicáveis. Assim, os orçamentos da União devem apresentar, 

dentre outros requisitos: compatibilidade como o Plano Plurianual e com a lei de 

diretrizes orçamentárias; observância de limites individualizados para as despesas 

primárias (teto de gastos da União); cumprimento do limite para a realização de 

operações de crédito; destinação mínima de recursos para ações e serviços públicos 

de saúde (ASPS) e manutenção do desenvolvimento do ensino (MDE); limites máximos 

para aprovação de emendas de execução impositiva (individuais e de bancada 

estadual); e observância da meta de resultado estabelecida para o exercício financeiro.  

Deve-se observar que o montante das parcelas que, embora incluídas nos 

orçamentos da União, estão condicionadas à aprovação de projeto de lei de crédito 

suplementar por maioria absoluta do Congresso Nacional, que totaliza R$ 451,1 

bilhões, não implica descumprimento do limite constitucional estabelecido para as 

operações de crédito estabelecido no art. 167, inciso III, da Constituição. Isso se deve 

ao fato de que as operações de crédito excedentes, bem como as despesas que devam 

por elas ser suportadas, não estarão sendo autorizadas pela lei orçamentária anual, 

mas somente o será por crédito suplementar que cumpra as condições previstas na 

referida disposição constitucional ou, conforme já mencionado, de acordo com o 

disposto no art. 23, § 3º, da LDO 2021 e nos arts. 4º, inciso VI, e 8º, §§ 1º e 2º, do 

Substitutivo. 

Considerados os efeitos das emendas apresentadas ao PLOA 2021 e que foram 

aprovadas ou aprovadas parcialmente, deve-se observar que os orçamentos da União 

atendem à legislação aplicável. De todo modo, eventuais incorreções que venham a 

ser identificadas após a publicação da lei orçamentária poderão ser corrigidas por 

mecanismos autorizados na LDO 2021 e no Substitutivo, no que se refere à abertura 

de créditos adicionais e alteração de classificadores da despesa. 
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III – CENÁRIO MACROECONÔMICO 

O PLOA 2021 baseou suas projeções fiscais para 2021 na retomada do 

crescimento ao ritmo de 3,2%. Essa taxa de expansão, que sempre esteve na mira do 

governo, foi prevista no projeto de lei de diretrizes orçamentárias encaminhada em abril 

de 2020 e mantida nas revisões subsequentes, inclusive no Boletim Macrofiscal da 

Secretaria de Política Econômica – SPE/ME de 17/03/2021. Os analistas econômicos, 

apesar das elevadas incertezas a respeito dos efeitos do agravamento da pandemia de 

Covid-19, igualmente projetam crescimento na casa de 3,2%. O PIB nominal chegará 

a R$ 7,81 trilhões em 2021 de acordo com a previsão contida na LDO 2021. A avaliação 

mais recente, de 17 de março, estima que alcance R$ 8,21 trilhões em função da 

aceleração do nível de preços.  

A tabela seguinte apresenta a projeção dos principais indicadores econômicos. 

TABELA 4 - PARÂMETROS MACROECONÔMICOS 

Parâmetro 

2021 

PLDO 
2021 PLOA 2021

SPE 
9/11/20 / 
META 
LDO 

SPE 
17/03/21  

Focus 
12/03/21 

Crescimento real do PIB (%) 3,30  3,20 3,20  3,20   3,23 
PIB nominal (R$ bilhões) 8.150,4  7.662,02 7.811,4  8.207,9   ... 
IPCA acumulado (%) 3,65  3,24 3,23  4,42   4,60 
INPC acumulado (%) 3,75  ... 3,20  4,27   ... 
IGP-DI acumulado (%) 4,00  4,1 4,38  5,06   ... 
Taxa Over – SELIC Acum. (%) 4,36  2,13 2,65  ...   4,50 
Taxa de câmbio média (R$/US$) 4,29  5,11 5,30  ...   ... 
Taxa de câmbio - fim de período (R$/US$)  ...  ... 5,20  ...   5,30 
Preço médio do Petróleo (US$/barril) 44,07  44,49  42,31  ...   ... 
Salário mínimo (R$1,00) 1.079,0  1.067,00  ...   1.100,00 
Massa salarial nominal (%) 5,95  4,05 5,01  ...   ... 
Fonte: PLDO 2021, LDO 2021; PLOA 2021, SPE/Economia e Bacen. Elaboração das Consultorias.

A inflação surpreendeu a partir do segundo semestre de 2020, com a demanda 

estimulada pelo auxílio emergencial e auxílios financeiros diversos, suspensão de 

atividades econômicas não essenciais, ou sua redução como consequência de 

recomendações para que as pessoas adotassem o isolamento social, e escassez de 

oferta. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi estimado no PLOA 

em 3,24% e assim permaneceu na LDO aprovada em dezembro. A elevação dos 

preços dos alimentos e, mais recentemente, dos combustíveis tem resultado em revisão 

da expectativa de inflação para 2021, que agora está em 4,4% nas projeções oficiais e 

em 4,6% nas estimativas do mercado. Mesmo movimento ocorreu no Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor (INPC), utilizado para a correção do salário mínimo e dos 
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valores dos benefícios previdenciários e assistenciais, o qual teve variações 

inesperadas nos últimos meses e acumula alta em 12 meses encerrados em fevereiro 

de 6,22%.  

A meta para a taxa Selic foi ininterruptamente reduzida desde outubro de 2016, 

quando estava no patamar de 14,25%, até chegar a 2% em agosto de 2020, aí 

permanecendo até meados de março de 2021. O PLOA 2021 estimou Selic de 2,13%. 

As projeções que constaram da LDO aprovada já eram menos otimistas com a Selic se 

aproximando de 3%. No entanto, segundo o boletim Focus de 12 de março, para os 

analistas de mercado a Selic sofrerá alteração mais significativa e terminará o ano no 

patamar de 4,5%. Seguindo essa tendência, o Conselho de Política Monetária (Copom) 

decidiu, 17 de março, aumentar a taxa Selic para 2,75%. 

IV – METAS FISCAIS 

O Substitutivo que ora apresentamos observa a meta de deficit primário, 

estabelecida na LDO 2021, de R$ 247,1 bilhões para os orçamentos fiscal e da 

seguridade social. Destaque-se que a meta para o setor público consolidado não 

financeiro é de deficit de R$ 251,1 bilhões. Essa meta global abrange também as metas 

definidas para as empresas estatais integrantes do Programa de Dispêndios Globais, 

que não inclui os Grupos Petrobras e Eletrobras, de deficit de R$ 4,0 bilhões, bem como 

para Estados e Municípios, de superavit de R$ 0,2 bilhão. 

V – TETO DE GASTOS 

As despesas constantes do Substitutivo observam o teto de gasto da União, 

aplicável às despesas primárias na forma definida pela EC nº 95/2019, o qual para o 

exercício de 2021 é de R$ 1.485,9 bilhões. Esse valor corresponde ao limite aplicável 

a 2020 (R$ 1.454,9 bilhões) corrigido pelo percentual de 2,13% (IPCA acumulado no 

período de doze meses completado em junho/2019).  

Considerando-se ajustes referentes às parcelas das despesas com pessoal e 

com subsídios que, embora empenhadas em 2021, deverão ser pagas 

necessariamente em 2022 e parcelas dessas despesas relativas a 2020, mas que serão 

pagas em 2021, bem como os valores relativos às demais operações que afetam o 

resultado primário (sem transitar pelo orçamento), o valor máximo de programação é 

de R$ 1.480,3 bilhões.  
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Tabela 5 - LIMITE PARA DESPESA PRIMÁRIA E VALOR MÁXIMO DE PROGRAMAÇÃO 
Item R$ milhões 

Limite Aplicável a 2021 1.485.936,4 
( + ) Ajuste Caixa/Competência (Float ) (1) 8.364,6 

Benefícios Previdenciários 7.596,4 
Pessoal 1.039,8 
Subsídios e Subvenções -271,6 

( - ) Demais Operações que afetam o Resultado Primário (2) 13.958,6 
Fabricação de cédulas e moedas 1.003,7 
Subsídios aos Fundos Constitucionais 9.449,5 
Net Lending  3.505,3 

FIES 1.510,3 
Demais Operações 1.995,0 

( = ) Valor máximo de programação no PLOA 2021 1.480.342,5 
( - ) Valor programado no PLOA 2021 1.480.342,5 
( = ) Valor passível de programação 0,0 
Fonte: PLOA 2021 / Mensagem Presidencial
(1) exclusão das despesas de 2021 que devam ser pagas em 2022 e inclusão das despesas de 2020 que devam 
ser pagas em 2021; e (2) despesas que, embora não tramitem pelos orçamentos fiscal e da seguridade social, 
afetam o resultado primário. 

O demonstrativo dos limites individualizados por órgão e Poder consta da tabela 

seguinte, que confronta cada limite individualizado com o respectivo valor máximo de 

programação e com o valor constante do Substitutivo, de forma a demonstrar sua 

compatibilidade com o teto de gastos da União.  

TABELA 6 - LIMITES INDIVIDUALIZADOS E VALORES MÁXIMOS DE PROGRAMAÇÃO 
R$ milhões

Órgão 

Limite 
Aplicável a 

2021 

Ajuste Caixa/ 
Competência 

Demais 
Operações 

que Afetam o 
Resultado 
Primário  

Valor Máximo 
de 

Programação 
2021 

Valor 
Programado. 

no 
Substitutivo 

Diferença 

a b c d = a + b - c e f = e – d
PODER EXECUTIVO 1.421.604,1 8.364,6 13.958,6 1.416.010,1 1.415.948,4 61,7 
PODER LEGISLATIVO 12.837,5 12.837,5 12.837,5 -

Câmara dos Deputados 6.166,1 6.166,1 6.166,1 -
Senado Federal 4.538,8 4.538,8 4.538,8 -
Tribunal de Contas da União 2.132,6 2.132,6 2.132,6 -

PODER JUDICIÁRIO 44.188,8 44.188,8 44.188,8 -
Supremo Tribunal Federal 659,5 659,5 659,5 -
Supremo Tribunal de Justiça 1.550,1 1.550,1 1.550,1 -
Justiça Federal 11.435,8 11.435,8 11.435,8 -
Justiça Militar da União 557,2 557,2 557,2 -
Justiça Eleitoral 7.535,6 7.535,6 7.535,6 -
Justiça do Trabalho 19.495,0 19.495,0 19.495,0 -
Justiça do DF e Territórios 2.754,1 2.754,1 2.754,1 -
Conselho Nacional de Justiça 201,4 201,4 201,4 -

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 559,4 559,4 559,4 -
MINISTÉRIO PUBLICO DA UNIÃO 6.746,6 6.746,6 6.808,3 - 61,7 

Ministério Público da União 6.661,0 6.661,0 6.722,7 - 61,7 
Conselho Nacional do MP 85,6 85,6 85,6 -

TOTAL 1.485.936,4 8.364,6 13.958,6 1.480.342,5 1.480.342,5 -
PLOA 2021 e SIGA Brasil  
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Os limites individualizados dos órgãos do Poder Judiciário e do MPU sofreram 

correções, desde o ano base (2016), em decorrência dos Acórdãos nos 3.072/2019 e 

362/2020, ambos do Plenário do TCU, o que teve reflexos também no limite total das 

despesas primárias da União. 

Tendo sido recalculado o limite individualizado do MPU, despacho do Ministro 

Relator Bruno Dantas, no âmbito do processo TC 040.306/2019, assegurou ao órgão a 

possibilidade de realizar despesas em montantes que não puderam ser incluídas nos 

orçamentos de 2017 e de 2018, totalizando R$ 228,5 milhões. Desse valor, R$ 166,8 

milhões constaram do PLN nº 23/2020 (Lei nº 14.050/2020), restando ainda R$ 61,7 

milhões, incorporados ao orçamento de 2021 desde a elaboração da proposta 

orçamentária pelo Poder Executivo. Dessa forma, tanto em 2020, como no exercício 

atual, as despesas do MPU ultrapassam seu limite individualizado, em montantes 

correspondentes às parcelas referidas.  

Diante disso, assim como fez em 2020, o Poder Executivo se propõe a reduzir 

suas despesas em 2021 em montante equivalente, como forma de o teto de gastos da 

União ser observado. 

VI – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) 

Por força do art. 110, inciso II, do Ato da Disposições Constitucionais 

Transitórias, a aplicação mínima em manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) 

para 2021 deve corresponder ao valor aplicável a 2020 (R$ 54,4 bilhões) corrigido pelo 

IPCA acumulado no período de julho/2019 a junho/2020 (2,13%). Assim, o valor mínimo 

para MDE aplicável ao presente exercício financeiro é de R$ 55,6 bilhões. 

No Substitutivo, os recursos destinados à essa despesa totalizam R$ 100,0 

bilhões, consideradas todas as fontes de recursos. Nesse montante há despesas que, 

apesar de serem classificadas como MDE, não devem ser computadas, por força de 

normas vigentes, para fins de verificação cumprimento do valor mínimo. 

Deve-se destacar ainda que o montante da Complementação da União ao Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – FUNDEB, computado no total dos gastos com MDE, 

alcança R$ 19,6 bilhões, correspondentes a 12% dos recursos aportados pelos Estados 

e Municípios a esse fundo, na forma aprovada pela EC nº 108/2020. 
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VII – AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) 

Para o exercício de 2021, a aplicação mínima em ações e serviços públicos de 

saúde (ASPS), após a correção do valor aplicável a 2020 (R$ 121,2 bilhões) segundo 

o critério definido no art. 110, inciso II, do ADCT, deve corresponder a R$ 123,8 bilhões.  

O Substitutivo prevê a aplicação de R$ 125,0 bilhões em ASPS, sem contar com 

R$ 0,7 bilhão referente à parcela de royalties e participação especial oriundos da 

exploração de petróleo e gás natural que constitui recursos adicionais a serem também 

aplicados em saúde, em conformidade com o art. 4º da Lei nº 12.858, de 2013. 

Em função da Lei das Agências Reguladoras (Lei nº 13.848, de 2019), a ANVISA 

foi desvinculada do Ministério da Saúde, levando a que as respectivas despesas 

deixassem de ser computadas para fins de demonstrar o cumprimento da aplicação 

mínima em ações e serviços públicos de saúde. Isso decorre do fato de que a 

demonstração da aplicação mínima deve considerar apenas as despesas a serem 

realizadas no âmbito daquele Ministério. 

VIII – DESPESAS COM PESSOAL 

A participação dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, inclusive 

Defensoria Pública da União (DPU), e do Ministério Público da União (MPU) na parcela 

primária da despesa é, respectivamente, de 3,0%, 10,6%, 84,8% e 1,6%. 

TABELA 7 – DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
R$ milhões

Poder/Órgão 

Despesa com Pessoal % da RCL  
Primária 

Financeira 
(b) 

Total  
(c=a+b) 

Limite LRF (1) 
(e) 

Substitutivo 
(f=a/RCL) Valor  

(a) 
Particip. 

% 
PODER EXECUTIVO 287.016,5 84,82 18.649,4 305.665,9 40,37 35,10
PODER JUDICIÁRIO 35.748,0 10,56 5.144,9 40.892,9 6,40 4,37
PODER LEGISLATIVO 10.281,2 3,04  668,0 10.949,2 2,50 1,26
MPU 5.339,6 1,58  804,1 6.143,7 0,73 0,65

TOTAL 338.385,2 100,00 25.266,4 363.651,6 50,00 41,38
Fonte: PLOA 2021 e Siga Brasil 
(1) Considera a redistribuição de 0,53 p.p. do Executivo em favor do TJDFT (0,40 p.p.) e do MPDFT (0,13 p.p.), em conformidade com o 
Decreto nº 10.120, de 2019). 

De acordo com essa tabela, em 2021 as dotações destinadas à despesa primária 

com pessoal do Poder Legislativo, incluído o TCU, representa 1,3% da RCL. No âmbito 

do Poder Judiciário e do MPU esse percentual equivale, respectivamente, a 4,4% e 

0,7%. No caso do Poder Executivo, considerando-se a DPU, o percentual é de 35,1%. 
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Globalmente, projeta-se que, em 2021, a parcela primária da despesa de pessoal União 

alcance 41,4% da RCL prevista para referido exercício.  

Essa situação indica que os limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 da LRF estão 

sendo observados.  

IX – OBRAS COM INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES GRAVES 

De acordo com o Relatório do Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras 

e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves - COI (Relatório nº 2/COI/CMO, de 

19/03/2021), sete empreendimentos, poderão ter a execução física, orçamentária e 

financeira bloqueada pelo Congresso Nacional: (i) Canal Adutor do Sertão 

Alagoano/AL; (ii) adequação de trecho rodoviária na BR-116/BA; (iii) obras de 

construção da BR-040/RJ; (iv) BRT de Palmas/TO; (v) obras de ampliação de 

capacidade da BR-209/RS; (vi) Ferrovia Transnordestina; e (vii) Sistema Adutor do 

Ramal do Piancó/PB. 

 É de se destacar que não há impedimento legal para que a lei orçamentária 

destine recursos a programações referentes a esses empreendimentos, desde que a 

execução física, orçamentária e financeira permaneça bloqueada até a regularização 

das pendências. O desbloqueio deverá ser autorizado pelo Congresso Nacional com 

fundamento em parecer aprovado por esta Comissão (arts. 138, caput e § 2º, e 139 da 

LDO 2021). 

X – AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES 

O art. 4º do Substitutivo mantém, como condição geral para a abertura de crédito 

suplementar por ato próprio, a compatibilidade com a meta de resultado primário 

prevista na LDO 2021 e com os limites individualizados para despesas primárias da 

União, estabelecidos pela EC nº 95/2016.  

No que se refere a emendas parlamentares, a autorização para abertura de 

créditos suplementares não permite cancelamentos de dotações, independentemente 

do tipo de autor, ressalvados os casos disciplinados nos §§ 7º a 9º do art. 4º do 

Substitutivo.  

No texto do Substitutivo, em muitos casos foram efetuados ajustes, sem 

alteração do mérito, com vistas ao aperfeiçoamento das disposições nele contidas. 
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Suas disposições mantém o equilíbrio entre as competências do Congresso Nacional 

e a necessária e suficiente flexibilidade em favor do Poder Executivo para a abertura 

de crédito suplementar por decreto. 

Deve-se destacar que as autorizações para abertura de crédito suplementar não 

alcançam as despesas que devam ser objeto de suplementação por projeto de lei cuja 

aprovação requer maioria absoluta do Congresso Nacional, nos termos do art. 167, 

inciso III, da Constituição, salvo nos casos em que o Poder Executivo dispuser de outras 

fontes de recursos que possam substituir as operações de crédito excedentes, ou em 

que venha a ser decretado estado de calamidade pública de âmbito nacional, 

circunstância em que se afasta o cumprimento da regra de ouro, em conformidade com 

o disposto no art. 23, § 3º, da LDO 2020 e nos arts. 4º, inciso VI, e 8º, §§ 1º e 2º, do 

Substitutivo. 

XI – CORREÇÕES E AJUSTES 

Observadas as normas legais e regimentais que concernem à matéria, os 

pareceres das emendas comportam correções e ajustes realizados pelos Relatores 

Setoriais e por este Relator Geral, com o propósito de adequá-las à boa técnica 

orçamentária e sanar erros ou defeitos de elaboração que eventualmente pudessem 

constituir óbice à sua aprovação ou à execução orçamentária. 

Em muitos casos os ajustes foram solicitados pelos próprios autores das 

proposições por meio do Sistema de Solicitações de Ajustes a Emendas (Sisel), sendo 

que a análise dos pedidos levou em conta a viabilidade técnica e a preservação da 

intenção original do autor. As solicitações de ajustes por parte dos autores constam do 

Volume IV deste Relatório. 

XII – ALOCAÇÃO DE RECURSOS PELO RELATOR GERAL  

As emendas apresentadas pelo Relator Geral se destinaram à correção de erros, 

omissões ou inadequações de ordem técnica ou legal, conforme item 10 do Parecer 

Preliminar, bem como às finalidades previstas nos itens 11 e 12 do mesmo Parecer. As 

emendas de relator-geral que implicam aumento de dotações em programações 

constantes do projeto de lei ou criação de novas programações estão classificadas com 

RP 9, em conformidade com o art. 7º, § 4º, inciso II, alínea “c”, item 4 da LDO 2021 

(dispositivo que produz efeitos após a derrubada dos vetos à LDO). Essas emendas 
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buscam ajustar os orçamentos da União às necessidades institucionais e de oferta de 

serviços públicos, conforme demonstrado na tabela a seguir apresentada.  

TABELA ___ - EMENDAS DE RELATOR GERAL 
R$ milhões

Ação Valor 
0556 APOIO FINANCEIRO À FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS  40,0 
10GM ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PARA SEGURANÇA HÍDRICA  10,0 
10SJ APOIO À PRODUÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 180,0 

10T2 
APOIO A PROJETOS E OBRAS DE REABILITAÇÃO, DE ACESSIBILIDADE E 
MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA EM ÁREAS URBANAS  40,0 

1211 
IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO 
DO CALHA NORTE  70,0 

127G CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS FLUVIAIS  20,0 

14RL 

REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA CONTENÇÃO OU 
AMORTECIMENTO DE CHEIAS E INUNDAÇÕES E PARA CONTENÇÃO DE 
EROSÕES MARINHAS E FLUVIAIS  20,4 

14TJ 
PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO- PRODETUR  25,0 

14UB 
CONSTRUÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE AEROPORTOS E 
AERÓDROMOS DE INTERESSE REGIONAL  8,0 

1851 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA HÍDRICA DE PEQUENO E MÉDIO VULTO  15,0 

1D73 
APOIO À POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO À 
IMPLANTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO VIÁRIA 120,0 

20I4 
FOMENTO A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM ÁREAS BÁSICAS E 
ESTRATÉGICAS  24,0 

20RP APOIO À INFRAESTRUTURA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA 200,0 

20UC 
ESTUDOS, PROJETOS E PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE 
TRANSPORTES  41,0 

20X6 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DO CALHA NORTE  20,0 
20Y3 PROMOÇÃO E MARKETING DO TURISMO NO MERCADO NACIONAL  10,0 
20ZV FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO 100,0 
214N CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL  11,6 
219S DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA CRIATIVA  10,0 
219Z CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIÃO 222,2 

21A9 
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS, PLANOS E AÇÕES PARA MELHORIA DA 
QUALIDADE AMBIENTAL URBANA 200,0 

21C9 

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE AÇÕES E SERVIÇOS 
SUSTENTÁVEIS DE SANEAMENTO BÁSICO EM PEQUENAS COMUNIDADES 
RURAIS (LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE) OU EM COMUNIDADES 
TRADICIONAIS (REMANESCENTES DE QUILOMBOS)  50,0 

2E89 
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO 
PRIMÁRIA À SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS  10,0 

2E90 
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 
HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS  32,8 

2F01 
REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA INTERNACIONAL EM SAÚDE 
PÚBLICA – CORONAVÍRUS  70,0 

4641 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA  35,0 

5450 
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE 
EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER  30,0 

7K66 
APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL 
INTEGRADO  1.129,2 

7W59 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SUL-FRONTEIRA 100,0 
8535 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 190,0 

TOTAL  3.034,3 
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Os espelhos das emendas que apresentamos e o respectivo demonstrativo por 

modalidade de emenda de relator estão anexados ao presente Relatório (Volume III). 

Adicionalmente, lembramos que a alocação de recursos que efetuamos se deu 

também a partir de acréscimos em emendas coletivas discricionárias. 

Por fim, quanto às emendas de bancada, destacamos que, em um esforço 

conjunto desta Comissão, foi possível aportar recursos impositivos (RP 7) adicionais às 

emendas apresentadas, em virtude do Acórdão 561/2021-Plenário do Tribunal de 

Contas da União, proferido em 17 de março de 2021. Como resultado, foram acrescidos 

R$ 28.980.379 por bancada, distribuídos proporcionalmente às emendas já 

apresentadas. 

XIII – PARECERES ÀS DEMAIS EMENDAS 

À despesa foram apresentadas 7.133 emendas individuais e coletivas, sendo 

5.756 de deputados, 882 de senadores, 430 de bancada estadual e 65 de comissão. A 

tabela 8 informa quantas dessas emendas foram aprovadas ou aprovadas 

parcialmente, rejeitadas ou inadmitidas, bem como os montantes dos atendimentos, 

que totalizaram R$ 19,2 bilhões.  

TABELA 9 - EMENDAS AO PLOA 2021 
R$ 1,00

Tipo de Autor Decisão Parecer 
Quant. 
Emendas 

Atendimento 
(R$ 1,00) 

BANCADA ESTADUAL PELA APROVAÇÃO 205 4.556.851.902
  PELA APROVAÇÃO PARCIAL 220 4.297.781.210
  PELA INADMISSÃO 1  
  RETIRADA PELO AUTOR 4 0
  TOTAL 430 8.854.633.112
COMISSÃO MISTA DO CONGRESSO PELA APROVAÇÃO PARCIAL 8 163.539.146
  TOTAL 8 163.539.146
COMISSÃO SENADO FEDERAL PELA APROVAÇÃO 3 0
  PELA APROVAÇÃO PARCIAL 54 508.422.040
  TOTAL 57 508.422.040
DEPUTADO FEDERAL PELA APROVAÇÃO 5.738 8.351.557.654
  RETIRADA PELO AUTOR 18 0
  TOTAL 5.756 8.351.557.654
SENADOR PELA APROVAÇÃO 880 1.318.677.765
  RETIRADA PELO AUTOR 2 0
  TOTAL 882 1.318.677.765
TOTAL   7.133 19.196.829.717
Fonte: Siga Brasil. 

O atendimento de emendas individuais (RP 6) e de bancada estadual, no que se 

refere às parcelas de execução obrigatória (RP 7), observou os limites constitucionais. 

Quanto às emendas de comissão (RP 8) e demais parcelas das emendas de bancada 
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estadual (RP 2), o atendimento se fez com base nas análises criteriosas realizadas 

pelos relatores setoriais e pelo relator geral, necessárias para se decidir sobre a 

alocação de recursos escassos. 

Em qualquer caso, o atendimento das emendas levou em conta as restrições 

impostas pela legislação vigente, em especial as regras do Parecer Preliminar e da 

Resolução nº 1, de 2006-CN. Na relatoria geral, foi examinado o mérito de cada 

demanda, buscando-se verificar o potencial de contribuição para o desenvolvimento 

econômico e social do nosso país. 

XIV – ATENDIMENTO ADICIONAL DE RECURSOS IMPOSITIVOS (RP 7) NAS 

EMENDAS DE BANCADA ESTADUAL 

 

 

2. VOTO 

Em face do exposto, somos pela aprovação do PL nº 28, de 2020-CN (Projeto 

de Lei Orçamentária Anual para 2021), na forma do Substitutivo que ora apresentamos, 

o qual contempla as alterações decorrentes das propostas de parecer pela aprovação 

e pela aprovação parcial das emendas apresentadas. 

 

Sala da Comissão, 21 de março de 2021. 

 
 

Senador MARCIO BITTAR 
RELATOR–GERAL 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2. ANEXOS  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2.1. SUBSTITUTIVO AO 
TEXTO DA LEI 



Negrito = texto incluído em relação ao PLOA 2021  

Tachado = texto excluído em relação ao PLOA 2021 
 

 

 SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 28, DE 2020-CN  

 

 

Estima a receita e fixa a despesa da União para 
o exercício financeiro de 2021.  

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º  Esta Lei estima a receita da União para o exercício financeiro de 2021 no montante de R$ 
4.291.872.437.622,00 (quatro trilhões duzentos e noventa e um bilhões oitocentos e setenta e dois 
milhões quatrocentos e trinta e sete mil seiscentos e vinte e dois reais) 4.324.060.086.929 (quatro 
trilhões, trezentos e vinte e quatro bilhões, sessenta milhões, oitenta e seis mil, novecentos e vinte 
e nove reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendidos, nos termos do disposto no § 5º do art. 
165 da Constituição: 

I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes da União, aos seus fundos e aos órgãos e 
às entidades da administração pública federal direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público; 

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangidos todos os órgãos e entidades a ela 
vinculados e da administração pública federal direta e indireta e os fundos e as fundações instituídos 
e mantidos pelo Poder Público; e 

III - o Orçamento de Investimento das empresas em que a União, direta ou 
indiretamente, detenha 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 de R$ 
4.147.580.314.649,00 (quatro trilhões cento e quarenta e sete bilhões quinhentos e oitenta milhões 
trezentos e quatorze mil seiscentos e quarenta e nove reais) 4.179.638.763.956 (quatro trilhões, 



cento e setenta e nova bilhões, seiscentos e trinta e oito milhões, setecentos e sessenta e três mil 
e novecentos e cinquenta e seis reais), incluída aquela proveniente da emissão de títulos destinada 
ao refinanciamento da dívida pública federal, interna e externa, em observância ao disposto no § 2º 
do art. 5º 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 caput do art. 9º desta Lei e assim 
distribuída: 
I - Orçamento Fiscal - R$ 1.683.017.045.256,00 (um trilhão seiscentos e oitenta e três bilhões 
dezessete milhões quarenta e cinco mil duzentos e cinquenta e seis reais) 1.703.251.326.453 (um 
trilhão, setecentos e tr~es bilhões, duzentos e cinquenta e um milhões, trezentos e vinte e seis mil, 
quatrocentos e cinquenta e três reais), excluída a receita de que trata o inciso III; 
II - Orçamento da Seguridade Social - R$ 861.041.558.185,00 (oitocentos e sessenta e um bilhões 
quarenta e um milhões quinhentos e cinquenta e oito mil cento e oitenta e cinco reais) 
872.865.726.295 (oitocentos e setenta e dois bilhões, oitocentos e sessenta e cinco milhões, 
setecentos e vinte e seis mil, duzentos e noventa e cinco reais); e 

III - Refinanciamento da Dívida Pública Federal - R$ 1.603.521.711.208,00 (um trilhão, 
seiscentos e três bilhões, quinhentos e vinte e um milhões, setecentos e onze mil, duzentos e oito 
reais), constantes do Orçamento Fiscal. 

Parágrafo único.  O valor a que se refere o inciso I do caput inclui, com fundamento no disposto no 
art. 23 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, R$ 453.715.357.701,00 (quatrocentos e 
cinquenta e três bilhões setecentos e quinze milhões trezentos e cinquenta e sete mil setecentos e 
um reais) 451.068.170.153 (quatrocentos e cinquenta e um bilhões, sessenta e oito milhões, cento 
e setenta mil, cento e cinquenta e três reais) referentes a operações de crédito cuja realização 
depende da aprovação de projeto de lei de créditos adicionais suplementar por maioria absoluta do 
Congresso Nacional, nos termos do disposto no inciso III do caput do art. 167 da Constituição, 
ressalvado o disposto no inciso VI do caput do art. 4º e no inciso II do § 1º art. 8º. 
 

Seção II 

Da fixação da despesa 

 

Art. 3º  A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 
4.147.580.314.649,00 (quatro trilhões cento e quarenta e sete bilhões quinhentos e oitenta milhões 
trezentos e quatorze mil seiscentos e quarenta e nove reais) 4.179.638.763.956 (quatro trilhões, cento e 

setenta e nove bilhões, seiscentos e trinta e oito milhões, setecentos e sessenta e três mil, novecentos e cinquenta 

e seis reais), incluída aquela relativa ao Refinanciamento da Dívida Pública Federal, interna e externa, 
em observância ao disposto no § 2º do art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal, na forma detalhada entre os órgãos orçamentários no Anexo II a esta Lei e 
assim distribuída: 
I - Orçamento Fiscal - R$ 1.386.688.799.650,00 (um trilhão trezentos e oitenta e seis bilhões 
seiscentos e oitenta e oito milhões setecentos e noventa e nove mil seiscentos e cinquenta reais) 
1.405.144.994.101 (um trilhão, quatrocentos e cinco bilhões, cento e quarenta e quatro milhões, novecentos e 

noventa e quatro mil, cento e um reais), excluída a despesa de que trata o inciso III; 
II - Orçamento da Seguridade Social - R$ 1.157.369.803.791,00 (um trilhão cento e cinquenta e sete 
bilhões trezentos e sessenta e nove milhões oitocentos e três mil setecentos e noventa e um reais) 
1.170.972.058.647 (um trilhão, cento e setenta bilhões, novecentos e setenta e dois milhões, cinquenta e oito mil, 

seiscentos e quarenta e sete reais); e 



III - Refinanciamento da Dívida Pública Federal - R$ 1.603.521.711.208,00 (um trilhão, 
seiscentos e três bilhões, quinhentos e vinte e um milhões, setecentos e onze mil, duzentos e oito 
reais), constantes do Orçamento Fiscal. 

§ 1º  Do montante fixado no inciso II do caput, a parcela de R$ 296.328.245.606,00 (duzentos e 
noventa e seis bilhões trezentos e vinte e oito milhões duzentos e quarenta e cinco mil seiscentos e 
seis reais)     298.106.332.352 (duzentos e noventa e oito bilhões, cento e seis milhões, trezentos e 
trinta e dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais) será custeada com recursos do Orçamento Fiscal. 
§ 2º  Os valores a que se referem os incisos I e II do caput incluem R$  453.715.357.701,00 
(quatrocentos e cinquenta e três bilhões setecentos e quinze milhões trezentos e cinquenta e sete 
mil setecentos e um reais) 451.068.170.153 (quatrocentos e cinquenta e um bilhões, sessenta e oito 
milhões, centos e setenta mil, cento e cinquenta e três reais) referentes a despesas específicas que, 
com fundamento no disposto no art. 23 da  Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, devem ser 
financiadas por operações de crédito cuja realização depende da aprovação de projeto de lei de 
créditos adicionais suplementar por maioria absoluta do Congresso Nacional, nos termos do disposto 
no inciso III do caput do art. 167 da Constituição, ressalvado o disposto no inciso VI do caput do art. 
4º, assim distribuídos: 
I - Orçamento Fiscal - R$ 161.992.186.970,00 (cento e sessenta e um bilhões novecentos e noventa e 
dois milhões cento e oitenta e seis mil novecentos e setenta reais) 159.344.999.422 (cento e 
cinquenta e nove bilhões, trezentos e quarenta e quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil, 
quatrocentos e vinte e dois reais); e 
II - Orçamento da Seguridade Social - R$ 291.723.170.731,00 (duzentos e noventa e um bilhões 
setecentos e vinte e três milhões cento e setenta mil setecentos e trinta e um reais)     
291.723.170.731 (duzentos e noventa e um bilhões, setecentos e vinte e três milhões, cento e 
setenta mil, setecentos e trinta e um 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 Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021 e com os limites de despesas primárias de 
que tratam os art. 107, art. 110 e art. 111 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
observemado o disposto no parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal, não cancelem dotações decorrentes de emendas, ressalvadas as disposições 

dos §§ 7º a 9º, e atendam 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 vinte por 
cento; 

3. reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados, 
observado o disposto no § 2º do art. 14 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021;  



4. superavit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2020, nos 
termos do disposto no inciso I do § 1º e no § 2º do art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; e 

5. excesso de arrecadação, nos termos do disposto no inciso II do § 1º e no § 3º do art. 
43 da Lei nº 4.320, de 1964; 

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

1. superavit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2020; 

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. 14 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021; 

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) às transferências aos fundos constitucionais de financiamento do Norte, do 
Nordeste e do Centro-Oeste, nos termos do disposto na 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 vinte 
por cento; 

d) a cada subtítulo, exceto nas hipóteses em que possa ser suplementado com 
fundamento no disposto nas alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, até o limite de vinte por cento do respectivo 
valor, mediante a utilização de recursos provenientes de: 

1. anulação de dotações, limitada a 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. 14 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021;  

3. superavit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2020, nos 
termos do disposto no inciso I do § 1º e no § 2º do art. 43 da Lei nº 4.320, de 1964; e 

4. excesso de arrecadação, nos termos do disposto no inciso II do § 1º e no § 3º do art. 
43 da Lei nº 4.320, de 1964; e 

e) 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 demonstrada no relatório da avaliação bimestral de que trata 
o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000 - 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 aquelas que possam ser suplementadas com 
fundamento no disposto nas alíneas “b”, “c”, “d” e “e”, mediante a utilização de recursos 
provenientes de: 

1. anulação de dotações classificadas com “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. 14 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021; e 

4. superavit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2020, nos 
termos do disposto no inciso I do § 1º e no § 2º do art. 43 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 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. 14 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021; 

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 de: 

1. anulação de dotações consignadas a subtítulos das referidas ações; 

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



3. reserva de contingência, observado o disposto no § 2º do art. 14 da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2021; e 

4. superavit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2020, nos 
termos do disposto no inciso I do § 1º e no § 2º do art. 43 da Lei nº 4.320, de 1964; 

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 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 cinquenta por cento do valor total das dotações consignadas a 
esses grupos, no âmbito de cada unidade orçamentária, mediante a utilização de recursos 
provenientes da anulação dessas despesas, até cinquenta por cento do valor total das dotações 
consignadas nesta Lei aos referidos grupos de natureza de despesa, devendo o remanejamento 
ocorrer no âmbito da mesma unidade orçamentária; 

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 inciso V do caput do art. 2º 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 e Inovações, nos grupos de natureza de despesa “3 - Outras Despesas 
Correntes”, “4 - Investimentos” e “5 - Inversões Financeiras”, em até trinta por cento do valor total 
das dotações consignadas a esses grupos, no âmbito de cada unidade orçamentária, mediante a 
utilização de recursos provenientes da anulação dessas despesas, até trinta por cento do valor total 
das dotações consignadas nesta Lei aos referidos grupos de natureza de despesa, devendo o 
remanejamento ocorrer no âmbito da mesma unidade orçamentária; 

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

1. anulação de dotações, limitada a 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. 14 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021; 

g) a despesas com operações de Garantia da Lei e da Ordem e de, acolhimento 
humanitário e interiorização de migrantes em situação de vulnerabilidade e, fortalecimento do 
controle de fronteiras e aquisições para o transporte aerologístico destinado ao enfrentamento de 

emergências, 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. 14 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021; e 

3. superavit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2020, nos 
termos do disposto no inciso I do § 1º e no § 2º do art. 43 da Lei nº 4.320, de 1964; 

h) às ações e aos serviços públicos de saúde, identificadas com “IU 6”, mediante a 
utilização de recursos provenientes de anulação dessas despesas; 

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 vinte por cento do valor do subtítulo objeto da 
anulação; e 

j) à ação “20WY - Difusão Cultural e Divulgação do Brasil no Exterior”, no âmbito do 
Ministério das Relações Exteriores, mediante a utilização de recursos provenientes de excesso de 
arrecadação e superavit financeiro relativos a convênios celebrados com Estados, Distrito Federal e 
Municípios; e 

jk) a cada subtítulo, exceto nas hipóteses em que possa ser suplementado com 
fundamento no disposto nas demais alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h” e “i” deste inciso, até 
o limite de vinte por cento do respectivo valor, mediante a utilização de recursos provenientes de: 

1. anulação de dotações, limitada a 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. 14 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021; e 

3. superavit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2020, nos 
termos do disposto no inciso I do § 1º e no § 2º do art. 43 da Lei nº 4.320, de 1964; 

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 a anulação de até quinze por cento do montante consignado 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 de Lei, mediante a anulação de 
dotações, consideradas as modificações propostas nos termos do disposto no § 5º do art. 166 da 
Constituição; 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 caput do art. 167 da Constituição”, mantidas as 
finalidades das categorias de programação anuladas, para fins da reclassificação prevista no § 7º do 
art. 65 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021 ou desde que seja realizada a substituição: 

a) da fonte de recursos relativa a operações de crédito por outras fontes, observado o 
disposto no § 2º do art. 43 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021; ou 

b) das fontes de recursos condicionadas pelas definitivas, caso o cumprimento do 
disposto no art. 167, inciso III, da Constituição seja suspenso em decorrência de esteja em vigor o 
estado de calamidade pública de âmbito nacional previsto na Emenda Constitucional nº 106, de 7 de 
maio de 2020, em conformidade com o art. 167-E da Constituição. 



§ 1º  Considera-se compatível com obtenção da meta de resultado primário fixada na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, sem prejuízo do cumprimento dos limites de despesas 
primárias de que trata o art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a abertura de 
créditos suplementares: 

I - relativos a despesas classificadas com “RP 1”, cujas variações tenham sido 
demonstradas previamente no relatório de avaliação de receitas e despesas primárias elaborado em 
cumprimento ao disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade 
Fiscal, e à Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, na forma do Quadro 9A integrante desta Lei, 
inclusive quanto à abertura de créditos de que trata o item 2 da alínea “b” do inciso II do caput, 
quando a transferência se destinar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios em razão de 
vinculação constitucional ou legal, observadas as ressalvas do § 10; 

II - para atendimento de despesas de que tratam as alíneas “b” e “c” do § 4º do art. 7º 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, em conformidade com o limite de cada Poder 
estabelecido no ato a que se refere o § 3º do art. 63 da referida Lei; ou 

III - que observem o disposto no § 2º. 

§ 1º A abertura de crédito suplementar referente à despesa primária será compatível 
com: 

I - a meta de resultado primário estabelecida no art. 2º da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2021 quando: 

a) mantiver o montante autorizado para as despesas primárias; ou 

b) no caso de aumento do montante autorizado, o acréscimo estiver justificado por 
excesso de arrecadação global de receitas primárias, ressalvada a abertura de crédito suplementar 
de que trata o item 2 da alínea “b” do inciso II do caput, no que se refere à transferência aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios de receitas que tenham vinculação constitucional ou legal; 

II - os limites individualizados aplicáveis às despesas primárias quando observar os 
montantes máximos admitidos pelo art. 107, caput, incisos I a V, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 

§ 2º  O ato de abertura de crédito suplementar conterá, sempre que necessário, anexo 
específico com os cancelamentos compensatórios de dotações destinadas a despesas primárias, 
como forma de garantir a compatibilidade com a meta de resultado primário e com os limites 
individualizados, conforme previsão do § 1º deste artigo.no caso de as suplementações de dotações 
e as fontes de recursos que suportarem o crédito suplementar se mostrarem incompatíveis com: 

I - a meta de resultado primário, estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 
2021; ou 

II - os limites individualizados para despesas primárias, definidos no art. 107 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 

§ 3º  Os limites de que tratam as alíneas “d” do inciso I e “j” do inciso III do caput 
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 fins do disposto no § 3º, a unidade orçamentária “74902 - Recursos sob 
Supervisão do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior/FIES - Ministério 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 2021, dos atos de abertura dos créditos suplementares, exceto nos casos previstos 
nas alíneas “a” e “b” do inciso I, no inciso II e nas alíneas “b” e “g” do inciso III do caput, para os quais 
a publicação poderá ocorrer até 31 de dezembro de 2021. 

§ 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 das emendas de que tratam os § 9º, § 11 e § 12 do art. 166 da Constituição quando 
cumulativamente: 

I - houver impedimento técnico ou legal que impeça a execução da despesa, em 
consonância com o disposto no § 2º do art. 66 67 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, 
atestado pelo órgão setorial do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal; 

II - houver solicitação ou concordância do autor da emenda; 

III - destinarem os recursos forem destinados à suplementação de dotações 
correspondentes a: 

a) outras emendas do autor, no caso de anulação parcial ou total de emenda do autor, 
; ou 

b) de apenas uma programaçõesão constantes da desta Lei Orçamentária vigente, no 
caso de anulação total de emenda do autor, caso em que os recursos de cada emenda do autor 
integralmente anulada deverão suplementar único subtítulo; e 

IV - não houver redução do montante das dotações orçamentárias destinadas nesta 
Lei e em seus créditos adicionais, por autor, a ações e serviços públicos de saúde. 

§ 8º  Para fins de Os remanejamentos entre grupos de natureza de despesa, no âmbito 
da mesma emenda, poderão ser realizados se atendido o será suficiente o atendimento ao disposto 
no inciso II do § 7º e não se aplicará o disposto nos demais incisos do referido parágrafo. 

§ 9º  Os Após os remanejamentos decorrentes do efetuados de acordo com o disposto 
no § 7º, a execução orçamentária deveráão possibilitar  manter a identificação das emendas e de 
seu dos respectivos autores, inclusive no caso da suplementação prevista na alínea “b” do inciso III 
do § 7º 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 disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 
101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, 
considerados os ajustes promovidos na forma da alínea “c” do inciso III do § 1º do art. 43 44 da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias para 2021, na forma prevista no Quadro 9A integrante desta Lei, 
ressalvadas as seguintes hipóteses, desde que observada a compatibilidade prevista nos § 1º e § 2º: 

I - quando não houver alteração de valor em relação aos detalhamentos constantes do 
Quadro 9A;  

II - quando necessário para o atendimento de despesas alocadas no programa “0901 - 
Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais”; e 

III - após a divulgação do relatório de avaliação de receitas e despesas primárias 
referente ao quinto bimestre de 2021. 



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

I - devem ter como referência os valores e as classificações inicialmente fixados nesta 
Lei e considerarão, inclusive para fins de anulação de dotações, os valores: 

a) os valores suplementados nos termos do disposto no inciso VI do caput; 

b) os valores remanejados suplementados na forma da Llei de crédito suplementar de 
que tratam o parágrafo único do art. 2º e o § 2º do art. 3º; e 

c) os valores desta Lei transpostos, remanejados ou transferidos com base na 
autorização do art. 54 55 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021; e 

II - podem ser utilizados cumulativamente. 

 

 

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 o valor de R$ 144.292.122.973,00 (cento e quarenta e quatro bilhões duzentos 
e noventa e dois milhões cento e vinte e dois mil novecentos e setenta e três reais), conforme 
especificadas no Anexo III. 

 

Seção II 

Da fixação da despesa 

 

Art. 6º  A despesa do Orçamento de Investimento é fixada em R$ 144.292.122.973,00 
(cento e quarenta e quatro bilhões duzentos e noventa e dois milhões cento e vinte e dois mil 
novecentos e setenta e três reais), cuja distribuição por órgão orçamentário consta do Anexo IV. 

 

Seção III 

Da autorização para a abertura de créditos suplementares 

 

Art. 7º  Fica o Poder Executivo federal autorizado a abrir créditos suplementares, desde 
que compatíveis com a meta de resultado primário estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para 2021, destinados a: 



I - suplementação de subtítulo, até o limite de 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 2021, 
mediante a utilização, em favor da empresa correspondente e da programação respectiva, 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 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 disposto no § 1º do art. 3º da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, a suplementação de que 
trata o inciso I do caput 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 2021, do ato de abertura do crédito suplementar. 

 

CAPÍTULO IV 

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

 

Art. 8º  Com fundamento no disposto no § 8º do art. 165 e no inciso III do caput do art. 
167 da Constituição e no inciso I do § 1º do art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal, sem prejuízo do disposto no inciso V do caput do art. 52 da Constituição, 
ficam autorizadas a contratação e a realização das operações de crédito junto a organismos 
multilaterais a que se refere o art. 100 101 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021 e das 
previstas nesta Lei, exceto as classificadas com a fonte de recursos “944”, incluída a emissão de: 

I - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional; e 

II - até 2.281.753 (dois milhões duzentos e oitenta e um mil setecentos e cinquenta e 
três) de Títulos da Dívida Agrária para atender ao programa de reforma agrária no exercício de 2021, 
nos termos do disposto no § 4º do art. 184 da Constituição, vedada a emissão com prazos decorridos 
ou inferiores a dois anos. 

§ 1º  O montante das operações de crédito por emissão de Títulos de Responsabilidade 
do Tesouro Nacional classificado nesta Lei com a fonte de recursos “944”, deduzidos os créditos 
suplementares abertos com fundamento no disposto nao alínea “a” do inciso VI do caput do art. 4º, 
será autorizado: 

I - por meio da aprovação de projetos de lei de crédito suplementar ou especial por 
maioria absoluta do Congresso Nacional, de acordo com o disposto no inciso III do caput do art. 167 
da Constituição; ou 



II - em conformidade com o disposto na alínea “b” do inciso VI do caput do art. 4º, 
caso o cumprimento do disposto no art. 167, inciso III, da Constituição seja suspenso em 
decorrência de esteja em vigor o estado de calamidade pública de âmbito nacional, previsto na 
Emenda Constitucional nº 106, de 2020, em conformidade com o art. 167-E da Constituição. 

§ 2º  A Mensagem Presidencial que O Poder Executivo federal encaminhará o projeto 
de lei de crédito adicional  a que se refere o inciso I do § 1º, por meio de Mensagem Presidencial  
conterándo  o montante dos créditos suplementares abertos com fundamento nao alínea “a” do 
inciso VI do caput do art. 4º desta Lei e, devendo o Poder Executivo atualizará essa informação 
sempre que ocorrer alteração do montante inicial, a fim de que o Congresso Nacional possa ajustar o 
projeto à real necessidade de suplementação e realização de operações de crédito. 

§ 3º  Observado o disposto no parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, 
de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, os recursos oriundos das operações de crédito a que se 
refere este artigo e os recursos autorizados na lei de crédito suplementar de que trata o parágrafo 
único do art. 2º poderão ser remanejados para aplicação em despesas constantes desta Lei e de 
créditos adicionais. 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

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

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 inciso II do § 1º do art. 169 da Constituição, 
relativas a despesas com pessoal e encargos sociais; 

VI - relação dos subtítulos relativos a obras e serviços com indícios de irregularidades 
graves; 

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 (Classification of 
Functions of Government - COFOG); 

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, 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2.2. ANEXO V AO TEXTO DA 
LEI – AUTORIZAÇÃO PARA 
DESPESAS COM PESSOAL 



I. CRIAÇÃO E/OU PROVIMENTOS DE CARGOS E FUNÇÕES, exceto reposição (1): R$ 1,00 

PRIMÁRIA FINANCEIRA TOTAL PRIMÁRIA FINANCEIRA TOTAL
1. Poder Legislativo                 -           140          25.218.444          1.633.864          26.852.308          45.202.651          2.918.747                  48.121.398 

1.1. Câmara dos Deputados                 -             70          11.256.726             777.275          12.034.001          23.051.216          1.554.550                  24.605.766 
1.1.1. Cargos e funções vagos                 -             70          11.256.726             777.275          12.034.001          23.051.216          1.554.550                  24.605.766 

1.2. Senado Federal                 -             40            9.433.794             523.471            9.957.265          12.878.984             697.961                  13.576.945 
1.2.1. Cargos e funções vagos                 -             40            9.433.794             523.471            9.957.265          12.878.984             697.961                  13.576.945 

1.3. Tribunal de Contas da União                 -             30            4.527.924             333.118            4.861.042            9.272.451             666.236                    9.938.687 
1.3.1. Cargos e funções vagos                 -             30            4.527.924             333.118            4.861.042            9.272.451             666.236                    9.938.687 

2. Poder Judiciário           1.567      2.477        272.978.316        35.014.395        307.992.711        338.105.896        41.277.994                379.383.890 
2.1. Supremo Tribunal Federal                 -             75            4.161.839             596.375            4.758.214            7.463.381          1.011.113                    8.474.494 

2.1.1. Cargos e funções vagos                 -             75            4.161.839             596.375            4.758.214            7.463.381          1.011.113                    8.474.494 

2.2. Superior Tribunal de Justiça                 -             50            3.373.164             417.521            3.790.685            6.911.712             835.041                    7.746.753 
2.2.1. Cargos e funções vagos                 -             50            3.373.164             417.521            3.790.685            6.911.712             835.041                    7.746.753 

2.3. Justiça Federal              775         450          45.000.000          4.500.000          49.500.000          92.020.673          8.365.600                100.386.273 
2.3.1. Cargos e funções vagos                 -           300          45.000.000          4.500.000          49.500.000          92.020.673          8.365.600                100.386.273 

2.3.2. PL nº 5.919. de 2019 (2)              150         150                         -                                   -   

2.3.3. PL nº 2.783, de 2011 (3)              625            -                           -                                   -   

2.4. Justiça Militar da União              740           62            2.372.346             368.538            2.740.884            4.862.362             737.076                    5.599.438 
2.4.1. Cargos e funções vagos                 -             26            1.510.154             226.837            1.736.991            3.095.073             453.675                    3.548.748 

2.4.2. PL nº 1.184, de 2015              740           36               862.192             141.701            1.003.893            1.767.289             283.401                    2.050.690 

2.5. Justiça Eleitoral                 -           982          85.313.276        11.274.822          96.588.098          85.313.276        11.274.822                  96.588.098 
2.4.1. Cargos e funções vagos                 -           982          85.313.276        11.274.822          96.588.098          85.313.276        11.274.822                  96.588.098 

2.6. Justiça do Trabalho                52         747        127.029.496        16.589.270        143.618.766        130.119.295        16.589.270                146.708.565 
2.6.1. Cargos e funções vagos                 -           747        127.029.496        16.589.270        143.618.766        130.119.295        16.589.270                146.708.565 

2.5.2. PLC 112, de 2017 - TRT 22ª Região (3)                52            -                           -                         -                           -                           -                         -                                   -   

2.7. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios                 -           111            5.728.195          1.267.869            6.996.064          11.415.197          2.465.072                  13.880.269 
2.7.1. Cargos e funções vagos                 -           111            5.728.195          1.267.869            6.996.064          11.415.197          2.465.072                  13.880.269 

3. Ministério Público da União e Conselho Nacional do Ministério Público                 -           127          21.724.878          1.892.680          23.617.558          29.469.235          2.354.649                  31.823.884 
3.1. Ministério Público Federal                 -             97          13.687.969          1.498.694          15.186.663          17.117.420          1.798.433                  18.915.853 

ANEXO V
AUTORIZAÇÕES ESPECÍFICAS DE QUE TRATA O ART. 169, § 1 º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO, E O ART. 110,  INCISO IV, DA LDO-2021, RELATIVAS A DESPESAS DE 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PARA 2021

DISCRIMINAÇÃO  CRIAÇÃO 

 PROVIMENTO 

 QTDE 

 DESPESA 

NO EXERCÍCIO (7) ANUALIZADA



 3.1.1. Cargos e funções vagos                 -             97          13.687.969          1.498.694          15.186.663          17.117.420          1.798.433                  18.915.853 

3.2. Ministério Público Militar                 -             15            2.766.923             185.405            2.952.328            4.539.087             278.108                    4.817.195 
 3.2.1. Cargos e funções vagos                 -             15            2.766.923             185.405            2.952.328            4.539.087             278.108                    4.817.195 

3.3. Ministério Público do Trabalho                 -             15            5.269.986             208.581            5.478.567            7.812.728             278.108                    8.090.836 
 3.3.1. Cargos e funções vagos                 -             15            5.269.986             208.581            5.478.567            7.812.728             278.108                    8.090.836 

4. Defensoria Pública da União           1.011             5               979.946               64.773            1.044.719            1.720.000             111.039                    1.831.039 
4.1. Defensoria Pública da União           1.011             5               979.946               64.773            1.044.719            1.720.000             111.039                    1.831.039 

4.1.1. Cargos e funções vagos                 -               5               979.946               64.773            1.044.719            1.720.000             111.039                    1.831.039 

4.1.1. PL nº 7.922, de 2014 - Criação de cargos efetivos (4)              811            -                           -                         -                           -                           -                         -                                   -   

4.1.2. PL nº 7.923, de 2014 - Criação de cargos e funções comissionadas (4)              200            -                           -                         -                           -                           -                         -                                   -   

5. Poder Executivo                 -      48.272     2.123.660.076      424.242.395     2.547.902.471     4.065.909.681      850.039.340             4.915.949.021 
5.1. Criação e provimentos de cargos e funções, exclusive substituição de terceirizados - 
Civis                 -      46.064     1.809.621.703      422.021.609     2.231.643.312     3.697.950.863      843.376.982             4.541.327.845 

5.1.1. Cargos, funções e gratificações vagos (5)                 -      12.235        471.498.650        47.347.154        518.845.804        954.812.760        94.028.072             1.048.840.832 

5.1.2. Banco de Professor-Equivalente e Quadro de Referência dos Cargos de Técnico-
Administrativos em Educação (6)                 -      33.829     1.338.123.053      374.674.455     1.712.797.508     2.743.138.103      749.348.910             3.492.487.013 

5.3. Fixação de efetivos - Militares                 -        1.187        279.820.332                       -          279.820.332        279.820.332                       -                  279.820.332 
5.3.1. Fixação de Efetivos - Aeronáutica, Exército e Marinha                 -        1.187        279.820.332                       -          279.820.332        279.820.332                       -                  279.820.332 

5.4. Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF                 -        1.021          34.218.041          2.220.786          36.438.827          88.138.486          6.662.358                  94.800.844 
5.4.1. Fixação de Efetivos - CBMDF                 -           178            8.737.218            8.737.218          17.918.019                  17.918.019 

5.4.2. Fixação de Efetivos - PMDF                 -           543          13.267.323          13.267.323          32.649.862                  32.649.862 

5.4.3. Fixação de Efetivos - PCDF                 -           300          12.213.500          2.220.786          14.434.286          37.570.605          6.662.358                  44.232.963 

TOTAL DO ITEM I           2.578    51.021     2.444.561.660      462.848.107     2.907.409.767     4.480.407.463      896.701.769             5.377.109.232 

PRIMÁRIA FINANCEIRA TOTAL PRIMÁRIA FINANCEIRA TOTAL

                        -                         -                           -                           -                         -                                   -   

                        -                         -                           -                           -                         -                                   -   

                        -                         -                           -                           -                         -                                   -   

II. ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CARREIRAS E AUMENTO DE REMUNERAÇÃO:

(1) Para fins de reposição, considera-se exclusivamente o preenchimento de cargos efetivos e cargos/funções comissionadas ocupadas em março de 2019, cujas despesas compunham a base de projeção para definição dos limites de "Pessoal e
Encargos Sociais" para 2020 e que venham a vagar a posteriori , não gerando, impacto orçamentário. Neste contexto, excluem-se as vagas originadas de aposentadorias e falecimentos que acarretem pagamento de pensões, por se tratarem de mera
reclassificação orçamentária, ou seja, não geram economia em termos de impactos orçamentários.

(2) Refere-se a Projeto de Lei de criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com sede em Belo Horizonte e jurisdição no estado de Minas Gerais.  A criação e o provimento não acarretarão impacto orçamentário, haja vista que serão 
provenientes de transformação de cargos existentes no âmbito da 1ª Região. 

1. Defensoria Pública da União

1.1. Defensoria Pública da União

1.1.1. PL nº 7.836/2014 - Câmara dos Deputados - Gratificação por exercício cumulativo de ofícios (4)

TOTAL DO ITEM II

 DESPESA 

NO EXERCÍCIO (7) ANUALIZADADISCRIMINAÇÃO



 VALOR 

            2.444.561.660 

                 11.256.726 

                   9.433.794 

                   4.527.924 

                   4.161.839 

                   3.373.164 

                 45.000.000 

                   2.372.346 

                 85.313.276 

               127.029.496 

                   5.728.195 

                      979.946 

                 13.687.969 

                   2.766.923 

                   5.269.986 

            1.338.123.053 

               279.820.332 

               174.202.204 

               123.094.242 

               174.202.204 

                 34.218.041 

               462.848.107 

                      777.275 

                      523.471 

                      333.118 

                      596.375 

                      417.521 

                   4.500.000 

                      368.538 

 10.34104.99.999.0999.0Z01.0001 - Ministério Público do Trabalho 

 10.02101.99.999.0999.0Z00.0001 - Senado Federal 

 10.03101.99.999.0999.0Z00.0001 - Tribunal de Contas da União 

 10.10101.99.999.0999.0Z00.0001 - Supremo Tribunal Federal 

 10.11101.99.999.0999.0Z00.0001 - Superior Tribunal de Justiça 

 10.52101.99.999.0999.0Z01.0001 - Ministério da Defesa 

 10.26101.99.999.0999.0Z01.0001 - Ministério da Educação 

 10.12101.99.999.0999.0Z00.0001 - Justiça Federal de Primeiro Grau 

 10.13101.99.999.0999.0Z00.0001 - Justiça Militar da União 

 10.93464.99.999.0999.0Z01.0001 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

 20.71101.99.999.0999.0Z01.0001 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

 10.73901.28.845.0903.00NR.0053 - Fundo Constitucional do Distrito Federal 

 Reserva de Contingência - Financeira / CPSS Decorrente do Atendimento do art. 169, § 1º, inciso II, da Constituição 

 10.01101.99.999.0999.0Z00.0001 - Câmara dos Deputados 

 10.12101.99.999.0999.0Z01.0001 - Justiça Federal de Primeiro Grau 

 10.13101.99.999.0999.0Z01.0001 - Justiça Militar da União 

 10.15126.99.999.0999.0Z01.0001 - Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

 10.16101.99.999.0999.0Z01.0001 - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 

 10.14101.99.999.0999.0Z01.0001 - Justiça Eleitoral 

 10.34102.99.999.0999.0Z01.0001 - Ministério Público Militar 

 10.34101.99.999.0999.0Z01.0001 - Ministério Público Federal 

 10.29101.99.999.0999.0Z01.0001 - Defensoria Pública da União 

 10.71101.99.999.0999.0Z01.0001 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

 Reserva de Contingência Fiscal - Primária / Recursos para o Atendimento do art. 169, § 1º, inciso II, da Constituição 

 10.01101.99.999.0999.0Z01.0001 - Câmara dos Deputados 

 10.02101.99.999.0999.0Z01.0001 - Senado Federal 

 10.03101.99.999.0999.0Z01.0001 - Tribunal de Contas da União 

 10.10101.99.999.0999.0Z01.0001 - Supremo Tribunal Federal 

 10.11101.99.999.0999.0Z01.0001 - Superior Tribunal de Justiça 

(6) Limite físico e financeiro destinado a provimentos de cargos efetivos que compõem o Banco de Professor-Equivalente e o Quadro de Referência dos Cargos de Técnico-Administrativos em Educação, nos termos dos Decretos nºs 7.232, de 19 de
julho de 2010; 7.311 e 7.312, ambos de 22 de setembro de 2010; 7.485, de 18 de maio de 2011 e 8.260, de 29 de maio de 2014.

(5) Refere-se às gratificações de que trata o inciso VI, do art. 109, do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, PLDO-2021.

(3) Refere-se a Projeto de Lei de ratificação da criação de cargos e funções comissionadas efetivada por ato administrativo, cujas despesas já vêm compondo a folha de pagamento do Órgão ao longo dos últimos anos, não implicando em acréscimos
de despesas.

 Esfera/Órgão/Unidade/Funcional Programática/Ação/Localizador de Gasto 

(7) Detalhamento das programações orçamentárias em nível de Esfera/Unidade/Funcional Programática/Ação/Subtítulo

(4) Conforme Manifestação nº 3891830 - DPGU/AJUR DPGU, de 20 de agosto de 2020.



                 11.274.822 

                 16.589.270 

                   1.267.869 

                        64.773 

                   1.498.694 

                      185.405 

                      208.581 

               374.674.455 

                 47.347.154 

               2.220.786 

            2.907.409.767 

            2.444.561.660 

               462.848.107 

 10.34104.99.999.0999.0Z00.0001 - Ministério Público do Trabalho 

 10.34101.99.999.0999.0Z00.0001 - Ministério Público Federal 

 10.29101.99.999.0999.0Z00.0001 - Defensoria Pública da União 

 10.14101.99.999.0999.0Z00.0001 - Justiça Eleitoral 

 10.15126.99.999.0999.0Z00.0001 - Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

 10.16101.99.999.0999.0Z00.0001 - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 

 10.34102.99.999.0999.0Z00.0001 - Ministério Público Militar 

 Total Geral 

 Despesas Primárias 

 Despesas Financeiras 

 10.26101.99.999.0999.0Z00.0001 - Ministério da Educação 

 10.71101.99.999.0999.0Z00.0001 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

 10.73901.28.846.0903.09HB.0053 - Fundo Constitucional do Distrito Federal 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2.3. RELATÓRIO DO COMITÊ 
DE ADMISSIBILIDADE DE 

EMENDAS – CAE  



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO COMITÊ DE ADMISSIBILIDADE DE EMENDAS

EXAME DE ADMISSIBILIDADE DAS EMENDAS COLETIVAS PLOA 2021  

(PLN nº 28/2020-CN)

I. RELATÓRIO

1. Conforme art. 25 da Resolução nº 1/2006-CN, cabe ao Comitê de Admissibilidade de

Emendas - CAE propor a inadmissibilidade das emendas apresentadas, inclusive as de Relator, aos

projetos de lei orçamentária anual, de diretrizes orçamentárias e do plano plurianual. Os relatórios

de admissibilidade devem ser votados pela CMO antes da apreciação do mérito das respectivas

matérias, salvo deliberação em contrário do Plenário da CMO.

2. O exame de admissibilidade de emendas corresponde ao exame preliminar, anterior ao

de mérito, que verifica a compatibilidade da proposição com as normas constitucionais, legais e

regimentais, nos termos do art. 146 da Resolução nº 1/2006-CN. Esse dispositivo determina que a

emenda  a  proposição  em  tramitação  na  CMO  que  contrariar  norma  constitucional,  legal  ou

regimental será inadmitida,  caso aprovada na CMO a proposta do Comitê de Admissibilidade

(arts. 15, XI, e 25 da Resolução nº 1/2006-CN). 

3. O Comitê,  conforme deliberado no âmbito da CMO1, na apreciação das emendas ao

PLOA 2021, levou em consideração o  conjunto de diretrizes e normas contidas no último2

relatório do CAE, além da legislação superveniente. Para facilitar a conjugação dessas normas

solicitamos  a  publicação  de  relatório  atualizado  com  as  diretrizes  e  orientações,  o  que  foi

disponibilizado  no  site  da  CMO3.  As diretrizes  permitem  uma  interpretação  sistemática  do

conjunto  de  normas  de  admissibilidade aplicáveis  às  emendas  parlamentares (Constituição

Federal, Plano Plurianual, LDO, Resolução nº1/2006-CN).

4. Além  de  orientar  os  autores  acerca  da  elaboração  de  emendas  quanto  à  sua

admissibilidade,  o  Comitê  exerceu  o  papel  de  analisar  previamente  as  emendas  e  sugerir

soluções, sempre que possível, capazes de sanear os vícios que as tornavam inadmissíveis.

1 Ato  da  Presidente  e  Colégio  de  Líderes  na  CMO.  https://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/comissoes/comissoes-mistas/cmo/noticias/instrucao-normativa-no-1-2021
2 Aprovado na Reunião Ordinária de 08/10/2019.
3 Disponível  em:
https://www.camara.leg.br/internet/comissao/index/mista/orca/comites/2019/CAE/LOA/RelAtiv1_2019.pdf.  Acesso
em 30 nov 2019.
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COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E 
FISCALIZAÇÃO

COMITÊ DE ADMISSIBILIDADE DE EMENDAS – CAE

5. Do exame técnico  preliminar de admissibilidade das  emendas  coletivas apresentadas

ao projeto de lei orçamentária para o exercício de  2021,  foram identificados inúmeros casos de

inadmissibilidade. Sendo que, na maior parte dos casos, foi comunicada a possibilidade de ajustes

aos Coordenadores de Bancadas e Presidentes de Comissões permanentes.

6. Os pedidos de correção pelos Autores foram apresentados no sistema informatizado

próprio da CMO (Sisel). Nesse esforço de saneamento, a grande parte dos pedidos foi considerada

viável, uma vez que suplantaram as inconsistências técnicas e regimentais. 

7. No final, encerrados os prazos concedidos pela Comissão,  e depois do trabalho na

busca de soluções saneadoras, reduziu-se o montante inicial de emendas coletivas com indicação

pela inadmissibilidade àquele mostrado no  Anexo I ao presente Relatório. As demais emendas

foram admitidas.

8. Destacamos,  no  presente  Relatório,  alguns  aspectos  de  maior  indagação  a  serem

conferidos pelo Plenário da CMO. 

9. O Comitê considerou viável,  aos moldes de ano anterior,  a destinação de recursos

pelas  bancadas  estaduais para  atendimento  de hospitais  de  referência  situados  em  outras

unidades da federação, desde que atendam pacientes de outros estados. 

10. Quanto às  emendas de Comissão, foi considerado  que trechos da malha rodoviária

federal  que  constam  do  Sistema Nacional  Viário  são  de  “interesse  nacional” para  fins  de

atendimento dos arts. 44 e 45 da Resolução nº 1/2006-CN, tanto na possibilidade de acréscimo

quanto no cancelamento de recursos pelas emendas. Isso decorre do fato de que trechos federais

em eixos estruturantes formam uma malha integrada fisicamente contígua e interdependente. Por

outro lado, o fato de  emendas de remanejamento poderem cancelar recursos  de um estado em

benefício de outro é tema a ser deliberado na instância de mérito. Ou seja, a avaliação quanto ao

atendimento da emenda  deve ser feita pelos relatores setoriais  e geral,  pelo que apresentamos

como subsídio um  quadro das emendas de remanejamento que foram admitidas em decorrência

da identificação do citado interesse nacional, ainda que impliquem acréscimos e cancelamentos de

trechos situados em diferentes unidades da federação.
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COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E 
FISCALIZAÇÃO

COMITÊ DE ADMISSIBILIDADE DE EMENDAS – CAE

QUADRO  –  Emendas  de  Comissão  que  propõe  remanejamento  de
recursos

Emenda (tipo remanejamento)
(Comissão de Infraestrutura do Senado

Federal)
Cancelamentos Indicados pela Emenda

Emenda 60010005 - Adequação  de
Trecho  Rodoviário  -  Bataguassu  -  Porto
Murtinho - na BR-267  (Mato Grosso do
Sul) Nacional

Seq.  2052  –  Adequação  de  trecho  rodoviário  Imperatriz  –
Açailândia BR-010/MA – no Estado de Maranhão

Seq. 2064 – Adequação de trecho rodoviário – Porto Alegre-
Pelotas – na BR 116/RS – no Estado do RS

Seq.  2017  –  Conservação  e  recuperação  de  ativos  de
infraestrutura da União – na região sul

Seq. 1949 – Valec - Construção da Ferrovia Oeste-Leste – no
Estado da Bahia

Emenda  60010006  -  7S57-Construção  de
Trecho  Rodoviário  -  Entroncamento  BR-
163  (Rio  Verde  de  Mato  Grosso)  -
Entroncamento BR-262 (Aquidauana) -  na
BR-419/MS - No Estado de  Mato Grosso
do Sul

Seq.  2052  –  Adequação  de  trecho  rodoviário  Imperatriz  –
Açailândia BR-010/MA – no Estado de Maranhão

Seq.  2010 –  DNIT Conservação  e  recuperação  de  ativos  de
infraestrutura da União – na região Hidrográfica Atlântico Sul

Seq. 2064 – Adequação de trecho rodoviário – Porto Alegre-
Pelotas – na BR 116/RS – no Estado do RS

Seq. 1949 – Valec - Construção da Ferrovia Oeste-Leste – no
Estado da Bahia 

Seq.  2017  –  Conservação  e  recuperação  de  ativos  de
infraestrutura da União – na região sul

Emenda  60010007 – 7n22 – Construção de
trecho  rodoviário  divisa  BA/PI  –  divisa
PI/MA–  na  BR  235/PI  –  no  Estado  do
Piauí 

Seq.  2015  -  Conservação  e  recuperação  de  ativos  de
infraestrutura da União – na região Nordeste

Seq.  2014  -  Conservação  e  recuperação  de  ativos  de
infraestrutura da União – na região Norte

11. No que  se  refere  à  necessidade  de  repetição  de  emendas  de  bancada estadual

apresentadas  aos  orçamentos  anteriores,  este  Comitê  diligenciou  no  sentido  de  os  informar

previamente quais emendas deveriam ser, em princípio, reapresentadas. Informou-se às bancadas

que, a partir da EC nº 100/2019 (emendas ao PLOA 2020 em diante), aplica-se o § 20 do art. 166 da
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COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E 
FISCALIZAÇÃO

COMITÊ DE ADMISSIBILIDADE DE EMENDAS – CAE

CF4 quanto à obrigação de repetir emendas de bancada impositivas relativas a obras,  o que podia

afastar algumas das exceções previstas no § 2º do art. 47 da Resolução nº 1-2006-CN5.  

12. O exame do CAE, quanto ao cumprimento do dever de repetir emendas pelas bancadas

estaduais,  tratando-se  de  obras  iniciadas,  ficou concentrado  nas  emendas  apresentadas  em  2020

(aplicação do art. 166, § 20 CF). A análise da necessidade de repetir emendas de bancada aprovadas

em anos  anteriores,  antes  da  EC n.  100/2019,  impositivas  ou  não,  ficaram sob análise  e  decisão

discricionária dos respectivos colegiados estaduais e do Distrito Federal. 

13. Depois de analisados os motivos da falta de apresentação das emendas explicitados na ata

da reunião da bancada o Comitê decidiu acatar, neste exercício, as justificativas da bancada de que os

recursos existentes no PLOA, ou em restos a pagar, era suficientes para concluir ao menos uma etapa

ou a obtenção de uma unidade completa, como dispõe o art. 21, II da LDO. Também considerou-se, no

caso  de  grandes  empreendimentos  (rodovias,  etc.),  que  poderiam ser  considerados  como  etapa  a

elaboração e conclusão dos projetos executivos. 

14. Na análise quanto à necessidade de repetir programações não foram consideradas aquelas

que se encontram descritas de forma genérica, sem apontar obra específica. 

15. O exame da  admissibilidade  das  emendas  individuais,  como já  ocorreu  em anos

anteriores, encontra-se delegado aos relatores setoriais, como consta do Relatório de Diretrizes e

Orientações aprovado pela CMO. As propostas de parecer pela inadmissibilidade dessas emendas

deverão constar dos respectivos Relatórios Setoriais, conforme art. 70, III, "c", da Resolução.

16. Do conjunto de emendas coletivas apresentadas ao PLOA 2020, depois de efetuados

os  ajustes  requeridos  pelo  CAE,  restaram pendentes  apenas  as  emendas  de  bancada  estadual

indicadas no Anexo 1 ao presente Relatório.

4 Art.  166  (...)  §  20.  As  programações  de  que  trata  o  §  12  deste  artigo,  quando  versarem  sobre  o  início  de
investimentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido iniciada, deverão
ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a conclusão da obra ou do empreendimento.
5 Art. 47. (...) § 2º “Os projetos constantes de lei orçamentária anual, oriundos de aprovação de emendas de Bancada
Estadual, uma vez iniciados, deverão ser, anualmente, objeto de emendas apresentadas pela mesma Bancada Estadual
até a sua conclusão, salvo se: I - constem do projeto de lei orçamentária; ou II - a execução física não tiver alcançado
20 % (vinte por cento) do total da obra;  III - houver comprovado impedimento legal à continuidade da obra; ou IV -
houver decisão em contrário da unanimidade da bancada.
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COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E 
FISCALIZAÇÃO

COMITÊ DE ADMISSIBILIDADE DE EMENDAS – CAE

II – VOTO

17. Diante do exposto,  propomos que,  dentre  as  emendas de bancada estadual  e  de

comissão apresentadas  ao  PLOA  2021,  sejam  consideradas  inadmitidas apenas  aquelas  que

integram o Anexo 1 ao presente Relatório. As demais emendas coletivas devem ser consideradas

admitidas, observados os ajustes propostos pelo CAE e solicitados pelos autores no sistema Sisel. 

Brasília, 10  de março  de 2021. 

COMITÊ DE ADMISSIBILIDADE DE EMENDAS

Parlamentar Assinatura

Coordenador do CAE
DEPUTADO LUCAS VERGÍLIO

Deputado CEZINHA DE MADUREIRA

Deputado ZÉ VITOR

Deputado MARCELO MORAES

Deputado VINICIUS CARVALHO

Deputado AJ ALBUQUERQUE

Deputado FABIO RAMALHO

Senador IRAJÁ

Senador SÉRGIO PETECÃO

5  

*C
D2

10
80

52
21

40
0*

Do
cu

m
en

to
 e

le
tr

ôn
ic

o 
as

sin
ad

o 
po

r L
uc

as
 V

er
gi

lio
 (S

O
LI

DA
RI

/G
O

), 
at

ra
vé

s 
do

 p
on

to
 S

DR
_5

64
30

, e
 (v

er
 ro

l a
ne

xo
),

na
 fo

rm
a 

do
 a

rt
. 1

02
, §

 1
º,

 d
o 

RI
CD

 c
/c

 o
 a

rt
. 2

º,
 d

o 
At

o
da

 M
es

a 
n.

 8
0 

de
 2

01
6.



COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E 
FISCALIZAÇÃO

COMITÊ DE ADMISSIBILIDADE DE EMENDAS – CAE

CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

PLN 28/2020 - Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2021

Relatoria Setorial - Todos as Áreas Temáticas
Emendas Coletivas

Relatório das emendas inadmitidas por Autor - Comitê

Bancada do MaranhãoAutor:
Inclusão - ApropriaçãoTipo da Emenda:

UO:

No Estado do MaranhãoSubtítulo:

9999

Atípico

24101

Ação: -

-

999X

Ação Atípica

Programa: -

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - Administração Direta

71110006Emenda:

Acréscimos indicados pela Emenda:

ESF GND RP Valor (em R$ 1,00)MA FNTIDU
F 4 2 410090 0

Cancelamentos indicados pela Emenda:

UO:

Reserva de Contingência - Recursos para atender à EC nº 100, de 2019, referente às Emendas deSubtítulo:

0Z01

Reserva de Contingência

90000

Ação: -

-

0999

Reserva de Contingência Fiscal - Primária

Programa: -

Reserva de Contingência

ESF GND RP Valor (em R$ 1,00)MA FNTIDU
F 9 2 918899 0

Critérios
Assinalados:

3.1 A emenda foi proposta em unidade orçamentária que não tem atribuição legal sobre a matéria.

3.2 A emenda foi incluída em classificação funcional ou programática incompatível com seu objeto.

3.7 Outras inadequações sanáveis (preencher obrigatoriamente o item "OBSERVAÇÕES").

Obs./Ajustes: Proposta de ação nova e definir qual unidade orçamentária e Programa melhor se enquadra.
A Justificativa indica que tratam-se de várias obras

A agencia espacial brasileira pretende um plano com várias ações.
Faltou definir o objeto. Se for construção de porto tem que passar para o Min. Infraestrutura.

10/03/2021 às 16:16:33hEmissão: (Ciclo Setorial - Pareceres) (4ST016) Página 1  de  null
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Ofício (CN)
(Do Sr. Lucas Vergilio)

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

DO COMITÊ DE ADMISSIBILIDADE DE

EMENDAS

 

 

Assinaram eletronicamente o documento CD210805221400, nesta ordem:
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1.2.4. RELATÓRIO DO COMITÊ 
DE AVALIAÇÃO DAS 
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IRREGULARIDADES GRAVES - 

COI  
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Relatório do Comitê de Avaliação de Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades 
Graves – COI 
 

Anexo 2 – Proposta de Atualização do Anexo VI do PLOA 2021 
 
 

UF RJ 
Órgão/Entidade: 39250 - Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT 
Obra / Serviço Obras de construção da BR-040/RJ 

Programa de Trabalho 26.846.2126.00O7.0030/2014 
Subtítulo Recomposição do Equilíbrio Econômico - Financeiro do Contrato 

de Concessão da BR-040 - Rio de Janeiro/RJ - Juiz de Fora/MG 
na Região Sudeste 

Programa de Trabalho 26.846.2126.00O7.0030/2015 
Subtítulo Recomposição do Equilíbrio Econômico - Financeiro do Contrato 

de Concessão da BR-040 - Rio de Janeiro/RJ - Juiz de Fora/MG 
Na Região Sudeste 

Programa de Trabalho 26.782.2087.15PB.0030/2017 
Subtítulo Participação da União na construção da Nova Subida da Serra de 

Petrópolis da BR 040/RJ – CONCER - Na Região Sudeste 
Programa de Trabalho 26.782.2087.15PB.0030/2019 
Subtítulo Participação da União na Construção da Nova Subida da Serra de 

Petrópolis da BR 040/RJ - Concer - Na Região Sudeste 
Objeto Termo Aditivo 12/2014, de 30.12.2014, ao Contrato PG-138/95-00 de 

31/10/1995, Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora- Rio 
Descrição do Objeto Obras de implantação de novo trecho da BR-040-RJ para a subida da 

Serra de Petrópolis 
Valor R$291.244.036,80 
Data-base 01/04/1995 
Indício de irregularidade Sobrepreço no orçamento da obra. 

Sobrepreço no Fluxo de Caixa Marginal decorrente de superestimativa de 
alíquota de IRPJ e CSSL, e da base de cálculo do IRPJ e CSSL. 
Projeto básico e executivo desatualizados e deficientes. 

 
 
UF RS 
Órgão/Entidade: 39250 - Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT 
Obra / Serviço Obras de ampliação da capacidade da BR-290/RS 

Programa de Trabalho 26.846.2126.00P5.0043/2016 

Subtítulo 

Recomposição do Equilíbrio Econômico - Financeiro do Contrato 
de Concessão da BR-290/RS - Osório - Porto Alegre - Entronca-
mento BR-116/RS (entrada p/ Guaíba) - No Estado do Rio Grande 
do Sul 

Objeto 
Termo Aditivo 13 ao Contrato PG-016/97-00, que inseriu conjunto de 
obras na BR-290/RS - Concessionária da Rodovia Osório Porto Ale-
gre/Concepa 

Descrição do Objeto Obras de ampliação de capacidade da BR-290/RS 
Valor 241.686.367,00 
Data-base 01/12/2015 

Indício de irregularidade 

Superfaturamento no cálculo da remuneração das obras. 
Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado e de 
quantitativos inadequados. 
Superfaturamento no serviço de instalação de telas de passagem; 
Superfaturamento no transporte de material para bota-fora. 
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UF TO 

Órgão/Entidade: 56101 – Ministério das Cidades 
53101 - Ministério do Desenvolvimento Regional - Administração Direta 

Obra / Serviço BRT de Palmas/TO 
Programa de Trabalho 15.453.2048.10SS.0001/2016 
Subtítulo Apoio a Sistemas de Transporte Público Coletivo Urbano Nacional 
Programa de Trabalho 15.453.2048.10SS.0001/2017 
Subtítulo Apoio a Sistemas de Transporte Público Coletivo Urbano Nacional 
Programa de Trabalho 15.453.2048.10SS.0001/2018 
Subtítulo Apoio a Sistemas de Transporte Público Coletivo Urbano Nacional 
Programa de Trabalho 15.453.2048.10SS.0001/2019 
Subtítulo Apoio a Sistemas de Transporte Público Coletivo Urbano Nacional 

UF BA 
Órgão/Entidade: 39252 - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT 
Obra / Serviço Adequação de Trecho Rodoviário na BR-116/BA 

Programa de Trabalho 26.782.2075.13X7.0029/2014 
Subtítulo Adequação de Trecho Rodoviário na BR-116/BA 
Programa de Trabalho 26.782.2075.13X7.0029/2015 
Subtítulo Adequação de Trecho Rodoviário na BR-116/BA 
Programa de Trabalho 26.782.2087.13X7.0029/2016 
Subtítulo Adequação de Trecho Rodoviário na BR-116/BA 
Programa de Trabalho 26.782.2087.13X7.0029/2017 
Subtítulo Adequação de Trecho Rodoviário na BR-116/BA 
Programa de Trabalho 26.782.2087.13X7.0029/2018 
Subtítulo Adequação de Trecho Rodoviário na BR-116/BA 
Programa de Trabalho 26.782.2087.13X7.0029/2019 

Subtítulo Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PE/BA (Ibó) - Feira de 
Santana - na BR-116/BA 

Programa de Trabalho 26.782.3006.13X7.0029/2020 

Subtítulo Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PE/BA (Ibó) - Feira de 
Santana - na BR-116/BA 

Programa de Trabalho 26.782.3006.13X7.0029/2021 

Subtítulo Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PE/BA (Ibó) - Feira de 
Santana - na BR-116/BA 

Objeto Contrato SR-05/00878/2014. 

Descrição do Objeto 

Contratação integrada dos projetos básico e executivo de engenharia e exe-
cução das obras de duplicação, implantação de vias laterais, adequação de 
capacidade, restauração com melhoramentos e obras-de-arte especiais na 
Rodovia BR 116/BA, Lote 05, exceto os serviços necessários à preservação 
dos segmentos já iniciados, a fim de garantir que não deteriorem em razão 
dos efeitos das intempéries a que estão sujeitos – o que não significa tornar 
o trecho já executado apto à utilização pelo usuário –, até que a execução do 
empreendimento seja plenamente retomada (o que depende de o DNIT 
adotar as medidas corretivas sob sua responsabilidade e de o TCU as avali-
zar), sendo imprescindível a prévia verificação analítica, por parte do DNIT, 
da conformidade dos serviços excepcionais a executar e da razoabilidade de 
seus preços. 

Valor 275.000.000,00 
Data-base 01/09/2013 

Indício de irregularidade 

Projeto executivo de pavimentação em desconformidade com as premissas 
do instrumento convocatório. 
Projeto executivo de geometria em desconformidade com as premissas do 
instrumento convocatório. 
Projeto executivo de obras complementares e de concepção das passarelas 
em desconformidade com as premissas do instrumento convocatório
Ausência de orçamento detalhado no projeto executivo. 
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Programa de Trabalho 15.453.2219.10SS.0001/2020 
Subtítulo Sistemas de Transporte Público Coletivo Urbano Nacional 
Programa de Trabalho 15.453.2219.10SS.0001/2021 
Subtítulo Sistemas de Transporte Público Coletivo Urbano Nacional 

Objeto Edital 1/2015 

Descrição do Objeto 
Regularização ambiental, projeto básico, projeto executivo e execução das 
obras de implantação do corredor de transporte BRT e do sistema inteligente 
de transporte, na região sul de Palmas/TO 

Valor 238.550.000,00 
Data-base 26/02/2016 
Indício de irregularidade Estudo de viabilidade técnica econômica e ambiental deficiente 

 
 
UF NE 
Órgão/Entidade: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil 
Órgão/Entidade: 39000 - Ministério da Infraestrutura 
Órgão/Entidade: 39207 VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A 
Órgão/Entidade: 39250 Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT 

Órgão/Entidade: 74918 - Recursos sob supervisão do Fundo de Desenvolvimento do Nordes-
te/FDNE - Min Integração Nacional 

Órgão/Entidade: 74918 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Desenvolvimento do Nordes-
te/FDNE - M. Desenvolv. Regional 

Obra / Serviço Aplicação de recursos federais de várias origens na Ferrovia Transnordesti-
na 

Programa de Trabalho 26.783.2087.11ZT.0020/2016 

Subtítulo FERROVIA TRANSNORDESTINA - PARTICIPACAO DA UNI-
AO - EF-232 

Programa de Trabalho 26.783.2087.00Q4.0020/2017 

Subtítulo PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - TRANSNORDES-
TINA LOGISTICA 

Programa de Trabalho 28.846.2029.0355.0001/2017 

Subtítulo 
FINANCIAMENTO DE PROJETOS DO SETOR PRODUTIVO 
NO ÂMBITO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NOR-
DESTE (MP Nº 2.156-5, DE 24 DE AGOSTO DE 2001) 

Programa de Trabalho 26.783.2087.00Q4.0020/2018 

Subtítulo PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - TRANSNORDES-
TINA LOGISTICA 

Programa de Trabalho 28.846.2029.0355.0001/2018 

Subtítulo 
FINANCIAMENTO DE PROJETOS DO SETOR PRODUTIVO 
NO ÂMBITO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NOR-
DESTE (MP Nº 2.156-5, DE 24 DE AGOSTO DE 2001) 

Programa de Trabalho 28.846.2029.0355.0001/2019 

Subtítulo 

FINANCIAMENTO DE PROJETOS DO SETOR PRODUTIVO 
NO ÂMBITO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NOR-
DESTE - FDNE (LEI COMPLEMENTAR Nº 125, DE 3 DE JA-
NEIRO DE 2007) 

Programa de Trabalho 28.846.2217.0355.0001/2020 

Subtítulo 

FINANCIAMENTO DE PROJETOS DO SETOR PRODUTIVO 
NO ÂMBITO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NOR-
DESTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 125, DE 3 DE JANEIRO DE 
2007) 

Programa de Trabalho 26.783.3006.10MK.0020/2020 

Subtítulo DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DA 
FERROVIA TRANSNORDESTINA – EF-232 

Programa de Trabalho 26.783.3006.10MK.0020/2021 

Subtítulo DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DA 
FERROVIA TRANSNORDESTINA – EF-232 

Programa de Trabalho 28.846.2217.0355.0001/2021 
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UF AL 
Órgão/Entidade: 53101 – Ministério da Integração Nacional 
Órgão/Entidade: 53101 - Ministério do Desenvolvimento Regional - Administração Direta 
Obra / Serviço Canal do Sertão - Alagoas 

Programa de Trabalho 18.544.2084.10CT.0027/2017 

Subtítulo Construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano No Estado de Ala-
goas 

Programa de Trabalho 18.544.2084.10CT.0027/2018 

Subtítulo Construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano No Estado de Ala-
goas 

Programa de Trabalho 18.544.2084.10CT.0027/2019 

Subtítulo Construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano No Estado de Ala-
goas 

Programa de Trabalho 18.544.2221.10CT.0027/2020 

Subtítulo Construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano No Estado de Ala-
goas 

Programa de Trabalho 18.544.2221.10CT.0027/2021 

Subtítulo Construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano No Estado de Ala-
goas 

Objeto Contrato 58/2010-CPL/AL 

Descrição do Objeto 
Execução das obras e serviços de Construção do Canal Adutor do Sertão 
Alagoano, entre o km 123,4 e o km 150,00, correspondendo ao Trecho 5, 
Construtora Queiróz Galvão S.A. 

Valor 447.034.870,74 
Data-base 30/06/2010 
Indício de irregularidade Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado. 

 

Subtítulo 

FINANCIAMENTO DE PROJETOS DO SETOR PRODUTIVO 
NO ÂMBITO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NOR-
DESTE – FDNE (LEI COMPLEMENTAR Nº 125, DE 3 DE JA-
NEIRO DE 2007) 

Programa de Trabalho 

QUALQUER AÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE AUTORIZE A 
DESTINAÇÃO, DIRETA OU INDIRETAMENTE, DE RECUR-
SOS PÚBLICOS FEDERAIS ÀS OBRAS DA FERROVIA 
TRANSNORDESTINA 

Subtítulo 

QUALQUER AÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE AUTORIZE A 
DESTINAÇÃO, DIRETA OU INDIRETAMENTE, DE RECUR-
SOS PÚBLICOS FEDERAIS ÀS OBRAS DA FERROVIA 
TRANSNORDESTINA 

Objeto Acordo de Acionistas Transnordestina Logística S.A. 

Descrição do Objeto 

Acordo de Acionistas pactuado entre a Valec, o Fundo de Desenvolvimento 
do Nordeste (FDNE), o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (Bndespar), a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e a Transnor-
destina Logística S.A. (TLSA), em 20 de setembro de 2013 

Valor   
Data-base 20/09/2013 

Indício de irregularidade 
Indícios de irregularidades apontados nos Acórdãos nº 1659/2017 – 
TCU/Plenário, 1408/2017 – TCU/Plenário, 67/2017– TCU/Plenário, 
2532/2017 – TCU/Plenário e 2533/2017 – TCU - Plenário 

Objeto Empreendimento 
Descrição do Objeto Ferrovia Transnordestina (Malha II) 
Valor   
Data-base   

Indício de irregularidade 
Indícios de irregularidades apontados nos Acórdãos nº 1659/2017 – 
TCU/Plenário, 1408/2017 – TCU/Plenário, 67/2017– TCU/Plenário, 
2532/2017 – TCU/Plenário e 2533/2017 – TCU - Plenário 
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UF PB 
Órgão/Entidade: 53101 – Ministério da Integração Nacional 
Órgão/Entidade: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS 
Obra / Serviço Sistema Adutor do Ramal do Piancó na Paraíba 

Programa de Trabalho 18.544.2221.15DX.0020/2020 
Subtítulo Construção do Sistema Adutor Ramal do Piancó na Região Nordeste

Objeto Concorrência-Cest/PB 1/2020 

Descrição do Objeto Execução dos Serviços de Construção da 1ª Etapa do Sistema Adutor do 
Ramal Piancó. 

Valor R$181.745.377,43 
Data-base 01/09/2019 

Indício de irregularidade 

Projeto básico deficiente e incompleto 
Projeto básico sem aprovação pela autoridade competente 
Não obtenção do Certificado de Avaliação da Sustentabilidade da Obra 
Hídrica (Certoh) para o empreendimento 
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