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 PAUTA DO CONGRESSO NACIONAL
 15 DE JULHO DE 2021
 (Sujeita a alterações)

PROPOSIÇÕES

NOTA TÉCNICA PROPOSIÇÃO ASSESSOR

PLN 3/2021
Dispõe  sobre  as  diretrizes  para  a  elaboração  e  a
execução  da  Lei  Orçamentária  de  2022  e  dá  outras
providências.
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Cristiano Chaves Campos Rezende, contato: 3215-9334 - (61) 9 822-36971;

Eric Dias de Ataide, contato: 3215-9422 - (61) 9 824-24378;

Autor relator: GOMES (/BA)

1. SÍNTESE DA PROPOSIÇÃO

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2022

A Constituição determina que a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO deve estabelecer as metas e prioridades
da Administração Pública Federal, orientar a elaboração da lei orçamentária anual, dispor sobre a política de
aplicação das agências financeiras oficiais de fomento e sobre as alterações na legislação tributária e
definir limites e parâmetros para os demais Poderes, o Ministério Público da União - MPU e a Defensoria
Pública da União - DPU elaborarem suas respectivas propostas orçamentárias.

A LDO é instrumento importante na condução da política fiscal do governo, por meio do estabelecimento das
metas fiscais de cada exercício financeiro. Nesse sentido, deverão ser definidos pela LDO os critérios para a
limitação de empenho  das dotações aprovadas na Lei  Orçamentária Anual (LOA), a serem aplicados aos
Poderes, ao MPU e à DPU, explicitada a margem de expansão das despesas primárias obrigatórias de
natureza continuada, bem como avaliados os riscos fiscais, e a situação atuarial e financeira dos regimes
geral de previdência social e próprio dos servidores públicos, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, além de
outros fundos e programas dessa natureza.

2. PRINCIPAIS ALTERAÇÕES/MEDIDAS E ALTERAÇÕES DO ÚLTIMO SUBSTITUTIVO

I – Parâmetros para a Elaboração da Proposta Orçamentária para 2022

Os parâmetros macroeconômicos projetados pelo PLDO/2022 para a elaboração da proposta orçamentária para
2022 (PLOA/2022) são os seguintes:

(i)PIB, Crescimento do PIB, 2,5%;

(ii)Inflação IPCA, 3,5%;

(iii)Taxa Selic, 4,74%;
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(iv)Taxa de Câmbio (R$/US$), R$ 5,15; e

(v) Salário Mínimo de R$ 1.147,00.

 

Quanto ao PIB, as expectativas do Poder Executivo em relação às de mercado apresentam discrepâncias
para os exercícios de 2021 e 2022. Enquanto para 2021 o governo estima um crescimento de 3,2%, o
mercado projeta 3,04% e, para 2022, o governo projeta 2,50% enquanto o mercado espera 2,34%.
Para a Taxa Selic, a divergência de opiniões é mais acentuada, com especial atenção para a perspectiva
do governo de 2,85% para 2021, enquanto o mercado espera 5,25%. Em 2022, o governo espera 4,74% e
o mercado 6,00%.
No IPCA acumulado, a maior diferença se dá para a expectativa de 2021. A previsão do governo é de
4,4%,enquanto nas medianas de mercado medidas pelo Banco Central, está em 4,92%.Para 2022, o
governo projeta 3,5% e o mercado 3,6%.
Em termos de taxa de câmbio, as expectativas para 2021 orbitam em torno de R$5,30 e, até 2024, tanto o
governo quanto o mercado convergem para R$5,00/US$, com trajetória de apreciação da moeda nacional.
A margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado foi estimada em R$ 20,6 bilhões
pela diferença entre o aumento permanente da receita e o crescimento de despesas permanentes, e deve
ser cotejada com as restrições do teto e a dificuldade de novas reduções nas discricionárias.
O valor do salário mínimo previsto para 2022 é de R$ 1.147,00, resultante apenas da correção pela
inflação projetada para 2021, medida pelo INPC (4,27%).
É importante ressaltar que cada real de aumento no salário mínimo gera um impacto anual de R$ 341,4
milhões nas contas do governo e que o valor do salário mínimo previsto no anexo da LDO é mera
estimativa, sendo necessária a sua fixação em lei específica.

3. PARECER TÉCNICO DA ASSESSORIA

A Regra de Ouro, conforme a Constituição, veda a realização de operações de crédito em montante
superior ao total das despesas de capital (investimentos, inversões financeiras e amortizações da dívida
pública), salvo quando o valor excedente for autorizado por meio de créditos suplementares ou especiais
com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. A regra busca evitar que o
endividamento público seja direcionado ao atendimento de despesas correntes (pessoal, benefícios da
seguridade, juros, custeio em geral).
O PLDO 2022, de forma similar à LDO vigente, autoriza que operações de crédito excedentes ao montante
das despesas de capital sejam consideradas desde logo no Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2022
(PLOA 2022).  Para isso, tanto a previsão de operações de crédito em excesso quanto às despesas
correntes por elas suportadas devem ser classificadas como “condicionadas”.
A projeção da insuficiência da Regra de Ouro para 2022 é de 293,5 bilhões
O PLDO 2022 prevê a observância do teto de gastos da União estabelecido pelo Novo Regime Fiscal (EC
95/2016), para fins de elaboração das propostas orçamentárias, os Poderes Legislativo e Judiciário, o MPU
e a DPU observarão os limites individualizados estabelecidos no art. 107 do ADCT (valores aplicáveis a
2021 corrigidos pelo IPCA acumulado em doze meses até junho/2021).
No caso do Judiciário, além das despesas primárias sujeitas ao limite, poderão ser acrescidas dotações
destinadas às despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral com a realização do pleito eleitoral de 2022,
que são excluídas do teto de gastos.
A partir da aprovação da EC nº 109/21, se a proporção entre a despesa obrigatória e a despesa primária
total, ambas sujeitas ao teto, apurada na aprovação da lei orçamentária, ultrapassar 95%, acionam-se uma
série de medidas de contenção de novas despesas obrigatórias como, por exemplo, a vedação para
criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa.
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O PLDO 2021 autoriza, desde que observada a existência de prévia e suficiente dotação orçamentária e os
limites estabelecidos pela LRF:

a criação de cargos, funções e gratificações por meio de transformação de cargos, funções e
gratificações que, justificadamente, não implique aumento de despesa;
o provimento em cargos efetivos e empregos, funções, gratificações ou cargos em comissão vagos,
que estavam ocupados em março de 2021, e cujas vacâncias não tenham resultado em pagamento
de proventos de aposentadoria ou pensão por morte;
a contratação de pessoal por tempo determinado, quando caracterizar substituição de servidores e
empregados públicos, desde que comprovada a disponibilidade orçamentária;
 a criação de cargos, funções e gratificações e o provimento de civis ou militares até o montante das
quantidades e dos limites orçamentários para o exercício e para a despesa anualizada constantes
de anexo específico da LOA 2022, cujos valores deverão constar de programação orçamentária
específica e ser compatíveis com os limites estabelecidos na LRF;
a reestruturação de carreiras que não implique aumento de despesa;
o provimento em cargos em comissão, funções e gratificações existentes, desde que comprovada
disponibilidade orçamentária; e
a revisão geral anual prevista na Constituição, observando a restrição da Lei Eleitoral, a qual prevê
que, ao longo do ano da eleição, a revisão geral da remuneração dos servidores públicos não pode
exceder a recomposição da perda de seu poder aquisitivo. 

 

Tanto a concessão e aumentos de remuneração, desde que conste de anexo específico da LOA 2022,
quanto a possibilidade da revisão geral anual representam mudanças em relação à LDO vigente, que não
permite aumento de remuneração.
O projeto veda o reajuste do auxílio-alimentação ou refeição, do auxílio-moradia e da assistência pré-
escolar  pagos  a  servidores,  empregados  e  dependentes.  Essa  vedação  alcança  os  militares  e  os
empregados das estatais dependentes.
As prioridades e as metas da administração pública federal para o exercício de 2022, depois de atendidas
as despesas obrigatórias e as de funcionamento dos órgãos e entidades, consistem nos investimentos
plurianuais em andamento, entendidos como aqueles constantes no Anexo III do PPA 2020-2023.
O PLDO 2022 não repetiu a LDO vigente, segundo a qual o empenho deve abranger a totalidade ou a
parcela da obra que possa ser executada no exercício financeiro ou dentro do prazo de validade dos restos
a pagar.
O projeto prevê que o PLOA 2022 deverá conter reservas específicas destinadas a suportar emendas
individuais  e  de bancadas estaduais  (emendas impositivas),  as  quais  deverão ser  classificadas com
indicadores de resultado primários específicos (RP 6 e RP 7).
O montante destinado às emendas impositivas equivale àquele do ano anterior corrigido pelo IPCA (jul/20-
jun/21), estimado em 7,14%. Contudo, no caso das emendas de bancada estadual, serão descontados da
reserva os recursos destinados ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
Outra novidade contida no PLDO 2022 é a previsão de que, no mínimo, a metade do montante da reserva
do  PLOA  destinada  às  emendas  de  Bancada  Estadual  impositiva  (RP7)  seja  considerada  para
cumprimento do piso da saúde.  A legislação vigente somente prevê essa vinculação para emendas
individuais.
Diferentemente da LDO vigente, o projeto não prevê classificação das emendas de comissão e de relator
geral por meio de RPs específicos (classificados na LDO vigente respectivamente com RP 8 e RP 9).
Desse modo, a aplicação das disposições acerca da obrigatoriedade de execução equitativa das emendas
ficou restrita às individuais (RP 6) e às de bancada estadual (RP 7).
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O PLDO 2022 que veda o uso de classificador de emendas em programações cujos valores tenham sido
reduzidos e acrescidos por emendas do mesmo autor.
Há a previsão no PLDO 2022 de que os procedimentos e os prazos de execução das emendas sejam
definidos por ato próprio do Poder Executivo em 90 dias a partir da data de publicação da LOA 2022. Na
LDO 2021, esse prazo é de 45 dias.

 

Para as emendas de bancada, não há nenhum detalhamento adicional de prazos no PLDO.
Quanto  às  emendas  impositivas  de  bancada,  o  PLDO  2022  estabelece  que  serão  prioritariamente
destinadas a projetos em andamento e que, quando dispuserem sobre início de investimento com duração
superior a um exercício financeiro, deverão constar da Seção II do Anexo III do PPA 2020-2023, que
apresenta  os  Investimentos  Plurianuais  Prioritários  condicionados  ao  espaço  fiscal  nos  exercícios
financeiros de referência e à apresentação de emendas impositivas individuais ou de bancada estadual.
O PLDO 2022 permite a execução de parcela da programação constante do Projeto de Lei Orçamentária
Anual no caso de a lei correspondente não ser publicada até 31/12/2021. Adicionalmente, as seguintes
possibilidades de execução foram incluídas em relação ao disposto na LDO vigente:

         • integral: despesas do Orçamento de Investimento e ações de conservação e recuperação de ativos de
infraestrutura para atender despesas emergenciais de garantia da segurança e trafegabilidade de usuários nos
eixos rodoviários; e

         • submetida ao limite de 1/24 avos ao mês, até que ocorra a publicação da Lei Orçamentária: outras
despesas de capital consideradas inadiáveis e não autorizadas nas demais hipóteses.

Ao contrário do PLDO 2021, o PLDO 2022 não aborda de forma separada os riscos que podem afetar
receitas, despesas e dívida pública em função dos efeitos da Covid-19.
Pelo fato de a pandemia continuar se alastrando em 2021, há o aumento das incertezas sobre o cenário
das finanças públicas em 2022, apesar da expectativa do Poder Executivo de um crescimento do PIB em
3,2% neste ano e sua projeção de 2,5% para 2022.
O governo considera que avanço da vacinação e o pagamento do novo auxílio emergencial poderão ajudar
na melhoria do ambiente econômico, diminuindo os efeitos negativos da pandemia e dando suporte ao
alcance da meta projetada de crescimento do PIB.
No Anexo de Riscos Fiscais do PLDO, é ressaltado que a pandemia também estende seus efeitos aos
riscos  específicos,  que  podem  ser  ampliados  em  função,  dentre  outros  fatores,  do  aumento  da
inadimplência,  da  elevação  de  pagamentos  de  garantias  pela  União  e  da  deterioração  da  situação
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financeira de estados e municípios.
São listadas alterações em fatores que terão reflexo na gestão e no custo da dívida pública, no poder de
compra dos consumidores e na dimensão da massa salarial:

  - dificuldades de rolagem da dívida pública em prazos mais longos;

  - aumento do IPCA (taxa de inflação) que levou ao aumento da taxa SELIC pelo Banco Central; e

  - possível aumento do desemprego decorrente das restrições ao comércio impostas em diversas unidades da
federação.

É importante ressaltar que a CMO (Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização) deste
ano  foi  instalada  com bastante  atraso,  o  que  atrasou  a  discussão  do  PLDO 2022  e  fez  com que
seu cronograma ficasse muito  comprimido e  atropelado,  a  fim de cumprir  o  prazo constitucional  de
aprovação no Congresso até 17 de Julho.

-  O Relator acrescentou algumas mudanças pontuais que não alteram a esseência da proposta enviada pelo
Governo,  à exceção da ampliação dos recursos destinados ao FEFC (Fundo Eleitoral  de Finaniamento de
Campanhas) que quase o triplicou, saindo de cerca de 2 bilhões para 6 bilhões. Os recursos necessários seriam
retirados da dotação da Justiça Eleitoral, o que praticamente inviabilizaria a pretensão de termos votos auditáveis
no ano que vem.
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