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nova redação ao' Inciso VIII, do art. 13, dá Àesolução nO 78, de 1998. À Comissão de Assuntos
Econômicos ............... ,........................................... 16182
3.2.8 - Comunicação da Presidência
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nº 1.244, de 20 de dezembro de 1993, ambas de
Niteról-RJ, do Parecer da Procuradoria-Geral da
República, da versão do registro taqulgráflco do
julgamento, da certidão, de trânsito em julgado e
do acórdão proferido por aquela Corte, nos autos
do Recurso Extraordinário nO 233.332, que declarou a Inconstitucionalidade dos arts. 176 e 179 da
referida lei municipal (Inconstitucionalidade de
taxa de Iluminação pública), flcando determinada
a anexação à presente matéria do Ollclo nO 79,
de 17 do corrente, daquele Tribunal, que encaml- ,
nhou matéria Idêntica à versada no Offclo nO
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prejudicou os trabalhos da CPI do Sistema Financeiro ............................................... " ..................... . 161.99
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Nº 60, de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador Paulo Hartung, que altera a redação do § 1" do art. 14 da Constituição Federal,
permitindo que a lei disponha sobre a adoção do
voto facultativo. À Comissão de Constiluição,
Justiça e Cidadania. ..............................................
3.2.11 - Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado nº 438, de 1999,
de autoria da Senadora Emilia Fernandes, que
acrescenta artigo à Lei nº 9.649, de 27 de maio
de 1998, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios e dá outras providências. À Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa. .......
Projeto de Lei do Senado nº 439, de 1999,
de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que dispõe sobre a proteção e defesa do usuário dos
serviços públicos prestados pela administração
direta, indireta e delegada da União. À Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão
terminativa. "" ... "" .. "" ... "" ... "" .. """" ... ".".".".""
Projeto de Resolução nº 69, de 1999, de
autoria do Senador Gerson Camata, que acrescenta parágrafo ao art. 145 do Regimento Interno
do Senado Federal. À publicação. ........................
3.2.12 - Comunicação da Presidência
Abertura do prazo de cinco dias úteis para
recebimento de emendas perante a Mesa ao Projeto de Resolução nº 69, de 1999, lido anteriormente. ....................................................................
3.2.13 - Leitura de requerimento
N" 351, de 1999, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 1999, que estabelece nonnas para a organização e a 'manutenção
de programas especiais de proteção a vitimas e
a testemunhas ameaçadas, Institui o Programa
Federal de Assistência a Vrtlmas e a Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a proteção de
acusados ou condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à Investigação policiai e ao processo criminal. O requerimento será votado após a Ordem do Dia. ............
3.2.14 - Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR ROMEU TUMA, como L1der Registro da visita ao Senado Federal do Vice-MInistro das Relações Exteriores do Iraque, Sr. NIzar Hamboun. ........................................................
SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Bóasvindas ao Vice-Ministro do Iraque. ........................
3.3 - ORDEM DO DIA
Item 1
Projeto de Resolução nº 101, de 1998
(apresentado pela Comissão de Assuntos EconÔmicos como conclusão de seu Parecer n" 559, de
1998, Relator ad hoc: Senador Lúcio Alcântara,
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com voto contrário do Senador Lauro Campos),
que autoriza a República Federativa do Brasil a
contratar operação de crédito externo no valor de
até dezesseis milhões e quinhentos mil marcos
alemães, junto ao Kreditanstall für Wlederaufbau
- KfW, destinada ao financiamento parcial do
Projeto de Saneamento Básico do Piau!. Aprovado, após usarem da palavra os Srs. Hugo Napoleão e Roberto Saturnino, abstendo-se de votar a
Sra. Heloisa Helena, e com voto contrário do Sr.
Lauro Campos, tendo sido rejeitada a Emenda nº
1-PLEN. À Comissão Diretora para redação final.
16239
Redação final do Projeto de ReSOlução nº .
101, de 1999. (Parecer nº 427, de 1999-CDIR).
Aprovada. À promulgação. ....................................
16241
Item 2
Projeto de Decreto Legislativo nº 129, de
1999, do Senador Hugo Napoleão e outros Senadores, que escolhe o Senhor Guilhenne Graclndo
Soares Palmeiras para o cargo de Ministro do
Tribunal de Contas da União, nos termos do art.
73, § 2º, Inciso li, da Constituição Federal. Aprovado, após usarem da palavra os Srs. Luiz Otávio, Leomar Quintanllha, Hugo Napoleão, Jader
Barbalho, Sérgio Machado e a Sra. Marina Silva.
À Comissão Diretora para redação final. (Votação
secreta) ..................................................................
16242
Item 3
Substitutivo à Proposta de Emenda à
Constituição nº 19, de 1997, do Senador Antonio
Carlos Valadares e outros Senadores, que dispõe sobre a destinação de recursos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municlpios, para a Implementação, funcionamento e
gestão do Sistema Único de Saúde, e dá outras
providências. Votação adiada para o dia 11 de
agosto do corrente ano, nos tennos do Requerimento n" 352, de 1999, tendo usado da palavra o
16245
autor do mesmo e o Sr. Artur da Távola. ..............
Item 4
Requerimento nº 301, de 1999, do Senador
Lúcio Alcântara, solicitando, nos termos regimentais, a tramitação conjunta do Projeto de Lei do
Senado nº 54, de 1999, com o Projeto de Lelda
Câmara nº 25, de 1996, por versarem sobre concessão do beneffcio de seguro-desemprego aos
trabalhadores da pesca. Aprovado. As matérias
retornam à Comissão de Assuntos Sociais. .........
16247
Item 5
Requerimento nº 305, de 1999, da Senadora Marluce Pinto, solicitando, nos tennos regimentais, que sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 101, de 1995 (nO 1.920/91, na Casa "de origem), que dispõe sobre a jornada de trabalho e
outros aspectos referentes à organização do trabalho e das condições ambientais dos trabalha,e,
dores que realizam suas atividades contlnuamen-
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te em terminais de vídeo, além da Comissão
constante do despacho iniciai de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e
Cidadania. Aprovado. A matéria vai à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania e, posterior16248
mente, à Comissão de Assuntos Sociais..............
lIem6
Requerimento nO 308, de 1999, da Senado·
ra Emllla Fernandes, solicitando, nos termos regimentais, que sobre o Projeto de Resolução nO 54,
de 1999, de autoria do Senador Gllvam Borges,
que dispõe sobre as formalidades e disciplina os
procedimentos para a apreciação dos atos de outorga e de renovação de concessão, permissão
ou autorização de serviço de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, além das Comissões constantes do despacho iniciai de distribuição, seja
ouvida, também, a de Educação. Aprovado. A
matéria vai à Comissão de Educação e, posteriormente, à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, e Diretora.............................................
16248
Item 7
Requerimento n" 316, de 1999, do Senador
lúcio Alcântara, solicitando, nos termos regimentais, a tramitação conjunta dos Projetos de Reso·
lução nOs 14 e 54, de 1999, por versarem sobre
atos de outorga e de renovação de concessão,
permissão ou autorização de serviço de radiodifusão sonora e de sons e Imagens. Aprovado.
As matérias vão à Comissão de Educação, à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e
Diretora. .................................................................
16248
Item 8
Requerimento nO 317, de 1999, do Senador lúcio Alcântara, solicitando, nos termos
regimentais, a tramitação conjunta dos Projetos
de lei do Senado nOs 88 e 300, de 1999, por
versarem sobre a Instituição do sistema de
lista fechada na eleição proporcional. Aprovado. As matérias retornam à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa .................................................... ,....... ...... .........
16248
3.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordemdo Dia
Redação final do Projeto de Decreto legislativo nO 129, de 1999. (Parecer n"428, de 1999CDIR). Aprovada, nos termos do Requerimento
n" 353, de 1999. À Câmara dos Deputados..........
16248
Requerimento nO 351, de 1999, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado. ............
3.3.2 - Discursos após Ordem do Dia
SENADOR NEY SUASSUNA - Preocupações com os desvios de comportamento nos vários nlvels da administração pública. Apelo para
celeridade na tramitação do projeto da lei da
Responsabilidade FiscaL.......................................
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SENADORA MARINA SILVA, como UderApolo à decisão do Juiz Federal Antonio de Sousa Prudente no acolhimento de ação civil pública,
que suspendeu a comercialização de soja geneticamente modificada...............................................
16251
SENADOR LEOMAR QUINTANILHA - Comentários ao pronunciamento da Senadora Marina Silva referente aos produtos transgênlcos.
Perspectivas promissoras para o Estado do Tocantins advindas com o .1" Zoneamento AgroEcológico. ...................... ,...... ...... ...... ...... ........ ......
16254
SENADORA HELOISA HELENA - Considerações criticas ao programa de reforma agrária
do Governo Federal, a propósito do debate realizado hoje na Comissão de Assuntos Sociais do
Senado Federal. ....................................................
16257
SENADOR ROMERO JUCA - Satisfação
com o convite do Conselho Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente para que S. Exa.
participe de reunião para a discussão dos Projetos de lei nOs 67, de 1997, e 128, de 1999, am16260
bos de sua autoria. ................................................
SENADOR MAURO MIRANDA - Campanha para a elevação da cidade de Goiás Velho à
condição de Patrimônio Histórico da Humanidade. Rallflcação do compromisso do Presidente
Fernando Henrique Cardoso para a duplicação
da BR-153. ...... ............ .......... ...... ...... ...... ...... .........
16267
SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Associando-se à luta do Senador Mauro Miranda
16268
em prol da cidade de Goiás Velho·GO. ................
3.3.3 - Leitura de pareceres
N° 429, de 1999, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem
nO 131, de 1999 (nO 812/99, na Casa de origem),
do Senhor Presidente da República, submetendo
à aprovação do Senado Federal, o nome do Dr.
Geraldo Brindelro, para ser reconduzido ao cargo
de Procurador-Geral da República........................
16269
N° 430, de 1999, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de lei da
Câmara n" 22, de 1999 (nO 610/99, na Casa de origem), de Iniciativa do Presidente da República, que
estabelece normas para a organização e a manutenção de programas especiais de proteção a vitimas e a testemunhas ameaçadas, institui o Programa Federal de Assistência a Vfllmas e a Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a proteção de
acusados ou condenados que tenham voluntaria·
mente prestado efetiva colaboração à Investigação
policiai e ao processo criminal. ................................
16278
3.3.4 - Comunicação da Presidência
Abertura do prazo de cinco dias úteis para
recebimento de emendas perante a Mesa ao Projeto de lei da Câmara nO 22, de 1999, cujo pare16281
cer foi lido anteriormente. ......................................
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3.3.5 - Discursos encaminhados à publlfevereiro de 1999. (Projeto de Decreto Leglsla16301 i
cação
tlvo nO 1, de 1999-CN) .....................
SENADOR LÚCIO ALCÂNTARA - RegozlNºs 9 e lO, de 1999-CN, da Comissão Mlsla
Jo pelo crescimento econômico do Estado do
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, soCeará, registrado como acima da média nacional. 16282
bre o subprojeto 'Implantação do Sistema de Belo
SENADOR ERNANDES AMORIM - DeHorizonte - Trecho Calafate-Barrelro' da Campasempenho satisfatório do Banco da Amazônia nhla Brasileira de Trens Urbanos - CBTU. (ProBasa, em Rondônia. Alerta aos Ministros da FaJeto de Decreto Legislativo nO 2, de 1999-CN).. 16311
zenda e ao da Agricultura para uma rápida deciN0 11, de 1999-CN, da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, sosão sobre o Procerra e o Pronaf, em virtude das
condições climáticas e naturais............................. 16283
bre o Projeto de Lei n2 2, de 1999'CN, que dlsSENADOR CARLOS BEZERRA - Protesto
. põe sobre as diretrizes para elaboração da Lei
contra a ameaça da entrada das distribuidoras de
Orçamentária para o exerctclo do aro 2000, e dá
petróleo no mercado de revenda de derivados.....
16284
outras provldênçlas. (Substitutivo ao Projeto de
SENADOR PAULO HARTUNG - Apolo do
Lei nO 2, de 1999-CN) ..................... :.................... . 16323:
BNDES aos Projetos Multlssetorials Integrados,
6 - AGENDA CUMPRIDA PELO 10 VICEPRESIDENTE, NO EXERCrCIO DA PRESIDêNdestacando o Projeto Vila-Bairro da Prefellura de
i
Tereslna-PI. ........................................................... 16285
CIA, SENADOR GERALDO MELO, EM 23-6-99
SENADOR CARLOS PATROC{NIO - Ma7 - ATOS DO DIRETOR-GERAL
nlfestação de apoio ao projeto de modernização
Nº 1.733, de 1999, referente ao seNldor
do gerenciamento das fronteiras brasileiras. .......
16286
Matlas Dutra. ......................................................... 16580
3.3.6 - Comunicação da Presidência
Nºs 1.734 a 1.738, de 1999. ........................ 16580
Lembrando ao Plenário a realização de
Nº 1.739, de 1999, referente ao seNldor
sessão deliberativa ordinária amanhã, às 10 hoJosé Artur Pires Caminha...................................... 16584
ras, com Ordem do Dia anterionnente designada. 16286
Nº 1.740, de 1999, referente ao seNidor
ENCERRAMENTO
Edson Regis Soares.............................................. 16584
4 - RETIFICAÇÃO
N° 1.741, de 1999, referente ao seNidor
Ata da 78' Sessão Deliberativa Ordinária,
Francisco Sandes Pereira. .................................... 16585
realizada em 17 de junho de 1999 e publicada no
Dlárto do Senado Federal do dia subseqOente.....
16288
N21.742 a 1.746, de 1999........................... 16586
5 - PARECERES
8 - CONSELHO DE ÉTICA E DECORO
PARLAMENTAR
N° 8, de 1999-CN, da Comissão Mista de
9 - COMPOSiÇÃO DAS COMISSÕES
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, soPERMANENTES
bre emendas ao Projeto de Decreto Legislativo
10 - COMISSÃO PARLAMENTAR CONrelativo ao subprojeto 16.088.0537.1204.0684 JUNTA DO MERCOSUL (REPRESENTAÇÃO
BR-174/RR - Divisa AMlRR - Marco BV-8, listaBRASILEIRA)
do no Quadro 11 anexo à Lei n2 9.789, de 23 de

I....................
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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e
eu, Geraldo Melo, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercfclo da Presidência, nos tennos do art.
48, item 28, do Regimento Intemo, promulgo o seguinte
(')DECRETO LEGISLATIVO
N2 44, DE 1999
Aprova o texto do Acordo sob~ Serviços Aéreos, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Clngapura, em
Clngapura, em 28 de outubro de 1997_
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" É aprovado o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de
. Clngapura, em Cingapura, em 28 de outubro de 1997.
Parágrafo único. São sujenos à aprovação do
Co.ngresso Nacional quaisquer atos que possam resultarem revisão do referido Acordo, assim como quaisquer'ajustes complementares que, nos termos do art.
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de junho de 1999. - Senador Geraldo Melo, Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal, no exercfcio da Presidência.

(') o texto do Acordo acima citado está publicado no DSF de 17·
3-99.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Geraldo Melo, Primeiro Vice-Presidente
do Senado Federal, no exercfcio da Presidência, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N2 45, DE 1999
Escolhe o Senhor Guilherme Graclndo Soares Palmeira para o cargo de MInistro do Tribunal de Contas da União,
nos termos do Inciso 11 do § 2° do art. 73
da Constituição Federal_
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" É escolhido o Senhor Guilherme Gracindo Soares Palmeira para o cargo de Ministro do
Tribunal de Contas da União, nos termos do inciso
11 do § 2· do art. 73 da Constituição Federal, e do
inciso 11 do art. 105 da Lei n· 8.443, de 16 de julho
de 1992.
Art. 2· Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Senado Federal,23 de. junho de 1999. Senador Geraldo .Melo, Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal, no exercfcio da Presidência.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Geraldo Melo, Primeiro Vice-Presidente, no
exercfcio da Presidência, nos termos do art. 48,
item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO
N0 20, DE 1999
Autoriza o Munlcfplo de Teresina PI a realizar operação de crédito junto ao
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES, no valor

de R$18_454.510,00 (dezoito milhões,
quatrocentos e cinqüenta e quatro mil,
quinhentos e dez reais), cujos recursos,
oriundos do FAT, serão destinados ao
ProjetoVlla-Balrro,naquele Munlcfplo.
O Senado Federal resolve:
Art. 1· É o Municfpio de Teresina - PI autorizado
a realizar operação de crédito junto ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES, no
valor de R$ 18.454.510,00 (dezoito milhões, quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, quinhentos e dez
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reais), cujos recursos, oriundos do FAT, serão deslinados ao Projeto Vila-Bairro, naquele Munlcfplo.
Art. 2" A operação de crédito referida no artigo
anterior será realizada com as seguintes caracterfsticas e condições financeiras:
'"
I - valor: R$18.454.510,00 (dezoito milhões,
quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, quinhentos e
dez reais), a preços de 31 de dezembro de, 1997;
11 - vencimento da operação: 30 de dezembro
,
de 2010;
111- taxa de juros: 2,5% a.a. (dois Inteiros e cinco décimos por cento ao ano);
IV - Indexador: TJLP;
V - garantia: cotas do Fundo de Participação
dos Municfpios - FPM;
VI - destinação dos recursos: Projeto Vila-Bairro, com desenvolvimento de Infra-estrutura ffsica e
social, bem como de sistema de assistência à criança
e ao adolescente em situação de risco, no Munlcfplo
de Teresina - PI; Modemização da Administração Tributária da Prefeitura de Teresina e Aumento ,de Eficiência da iluminação Pública - Procel Teresina;
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VII- condições de pagamento:
a) do principat em cento e vinte parcelas mensais, após carência de vinte e quatro meses;

b) dos juros: exigfveis mensalmente, inclusive
no perfodo de carência;
VIII - contingenciamento de crédito: a operação está excepcionalizada do conlingenciamento de
crédito, conforme disposto no inciso IV do art. 4" da
Resolução n" 2.461, de 26 de dezembro de 1997, do
Conselho Monetário Nacional;
IX - autorização legislativa: Lei Municipal nO
2.614, de 17 de dezembro de 1997.
Art. 3· A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no' prazo máximo de duzentos e setenta diàs, contado a partir da data de
sua publicação.
Art. 4" Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, em 23 de junho de 1999. Senador Geraldo Melo, Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal, no exercfcio da Presidência.

D/ÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 1999

Quinta-feira 24 16133

Ata da 82! Sessão Deliberativa Ordinária
em 23 de junho de 1999
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs_: Geraldo Melo e Ademir Andrade
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Ademir Andrade - Alberto Silva - Alvaro Dias
- Amir Lando - Antero Paes de Barros - Antonio
Carlos Valadares - Arlindo Porto - Artur da Tavola
- Bello Parga - Bernardo Cabral - Blairo Maggi Carlos Bezerra - Carlos Patrocinlo - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Djalma Bessa - Edison
Lobão - Eduardo Suplicy - Emflia Fernandes - Ernandes Amorim - Fernando Bezerra - Francelino
Pereira - Freitas Neto - Geraldo Althoff - Geraldo
Cândido - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto Mestrinho - Gllvam Borges - Helofsa Helena
- Hugo Napoleão - Iris Rezende - Jader Barbalho
- Jefferson Peres - João Alberto Souza - Jorge
Bornhausen - José Agripino - José Alencar - José
Eduardo Dutra - José Fogaça - José Jorge - José
Roberto Arruda - José Sarney - Juvêncio da Fonseca - Lauro Campos - Leomar Qulntanllha - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Luiz Estevão - Luiz
Otavio - Luzia Toledo - Maguito Vilela - Maria do
Carmo Alves - Marina Silva - Mauro Miranda Moreira Mendes - Mozarildo Cavalcanti - Nabor
Júnior - Ney Suassuna - Osmar Dias - Paulo Hartung - Paulo Souto - Pedro Piva - Pedro Simon Ramez Tebet - Roberto Freire - Roberto Requlão
- Roberto Saturnlno - Romero Jucá - Romeu
Tuma - Sebastião Rocha - Sérgio Machado - Silva Júnior - Teotonio Vilela Filho - Wellington Roberto.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 75 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O Sr. 12 Secretário em exercfcio, Senador Na-

AVISOS
DO MINISTRO DE ESTADO DE
MINAS E ENERGIA
N2 94/99, de 14 do corrente, encaminhando as
Informações referentes ao Requerimento n2 83, de
1999, do Senador Eduardo Supllcy.
As informações encontram-se à disposição do requerente na Secretaria-Geral da
Mesa.
N2 111/99, de 17 do corrente, encaminhando
as informações referentes ao Requerimento nO 143,
de 1999, do Senador Freitas Neto.
N° 112/99, de 17 do corrente, encaminhando
as Informações referentes ao Requerimento nO 172,
de 1999, do Senador Ademir Andrade.

OFIcIOS
DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA
N2 78/99, de 16 do corrente, encaminhando as
Irformações referentes ao Requerimento nO 97, de
1999, do Senador Ademir Andrade.
N2 79/99, de 16 do corrente, encaminhando as
Informações referentes ao Requerimento n2 82, de
1999, do Senador Eduardo Supllcy e outros senhores Senadores.
As Informações foram encaminhadas,
em cópia, aos requerentes.

bor Júnior, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

Os requerimentos vão ao Arquivo.

<
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 28, DE 1999
(No 4.693/98, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)

Acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1 ° de
maio de 1943, instituindo o procedimento
sumarissimo
no
processo
trabalhista.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art.

10

A

Consolidação

aprovada pelo Decreto-Lei nO
passa

a

vigorar

acrescida

das

5.452,
dos

Leis

do

Trabalho,

de 10 de maio de 1943,

dispositivos

abaixo,

com

a

seguinte redação:
"Seção lIA
Do Procedimento Sumarissimo
Art.

852A.

valor não exceda a

Os dissidios
~arenta

individuais cujo

vezes o salário mínimo

vigente na data do ajuizamento da reclamação ficam
submetidos ao procedimento sumarissimo.
Parágrafo

Estão

único.

excluidas

do

procedimento sumarissimo as demandas em que é parte
a

Administração

Pública

direta,

autárquica

e

fundacional.
Art.

852B. Nas reclamações enquadradas no

procedimento sumaríssimo:
I

determinado
II

o

pedido

deverá

ser

certo

ou

e indicará o valor correspondente;
não

se

fará

citação

por

edital,

incumbindo ao autor a correta indicação do nome· e
endereço do reclamado;
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III
ocorrer

no

a

apreciação da

prazo

ajuizamento,

máximo

de

Quinta-feir. 24 16135

reclamação deverá

quinze

dias

do

seu

podendo constar de pauta especial,

se

necessário, de acordo com o movimento judiciário da

Junta de Conciliação e Julgamento_
do

o

10

§

disposto

pelo reclamante,

não atendimento,

nos

incisos

II

e

I

deste·

artigo

importará no arquivamento da reclamação e condenação
ao pagamento de custas sobre o valor da causa.
2 0 As partes e advogados comunicarão ao

§

juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do
reputando-se

processo,

ao

enviadas

local

as

eficazes

intimações

indicado,

anteriormente

na

ausência de comunicação.

Art.

852C.

As

demandas

sujeitas

a

rito

sumarissimo serão instruídas e julgadas em audiência

única,

sob

substituto,

a

direção

que

poderá

de
ser

juiz

presidente

convocado

para

ou

atuar

simultaneamente com o titular.
Art_ 8520. O juiz dirigirá o processo com
liberdade

para

determinar

produzidas,

considerado

litigante,

podendo

considerar

o

as

õnus

limitar

bem

como

especial

valor

às

regras

Art.

852E.

serem

a

cada

probatório de

oU

excluir

que

as

ou

impertinentes

excessivas,

protelatórias,

provas

para
de

apreciá-las
eXperiência

e

dar

comum

ou

técnica.
esclarecerá as partes

da

conciliação

e

persuasão para a

Aberta

a

presentes

usará
solução

os

sessão,
sobre as

meios

juiz

o

vantagens

adequados

conciliatória do

de

litígio,

em qualquer fase da audiência_
Art.
registrados

852F.

Na

resumidamente

ata

de

os

atos

audiênoia

serão

essenciais,

as
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afirmações fundamentais das partes e as informações
úteis

à

solução

da

causa

trazidas

pela

decididos,

de

prova

testemunhal.
Art.

852G.

Serão

plano,

todos os incidentes e exceções que possam interferir
no prosseguimento

da

audiência

e

do

processo.

As

demais questões serão decididas na sentença.
Art.

852H.

·Todas

as

provas

produzidas na audiência de instrução e

serão

j.ulgamento,

ainda que não requeridas previamente.
§

l° Sobre os documentos apresentados por

uma das partes manifestar-se-á imediatamente a parte
contrária,

sem

interrupção

da

salvo

audiência,

absoluta impossibilidade, a critério do juiz.
§

para

cada

instrução

2° As testemunhas, até o máximo de duas
parte,

comparecerão

julgamento

e

à

audiência

independentemente

de
de

intimação.
§

3°

Só

será

deferida

intimação

de

testemunha que, comprovadamente convidada, deixar de
comparecer. Não comparecendo a testemunha intimada,
o

juiz

poderá

determinar

sua

imediata

condução

coercitiva.
§

exigir,

ou

4°
for

Somente

quando

legalmente

a

prova

imposta,

do

será

fato

o

deferida

prova técnica, incumbindo ao juiz, desde logo, fixar
o prazo, o objeto da pericia e nomear perito.
§

5° Faculta-se às partes, no prazo comum

de setenta e duas horas, a apresentação de quesitos,
vedada a indicação de assistente técnico.
§

6°

As

. partes

serão

intimadas

a

manifestar-se sobre o laudo, no prazo comum de cinco
dias.
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7°

§

Interrompida

a
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audiência,

o

seu

prosseguimento e a solução do processo dar-se-ão no
prazo máximo de trinta dias, salvo motivo relevante
justificado nos autos pelo juiz da causa.

Art.

852I.

de

convicção

elementos

sentença

A

do

os

mencionará

juízo,

com

resumo

dos

fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado
o relatório.

1°

§

O

juí':;;o

adotará

em

cada

caso

a

decisão que reputar mais' justa e equânime, atendendo
aos

fins

sociais

da

lei

e

as

exigências

do

bem

comum.

2° Não se admitirá sentença condenatória

§

por quantia ilíquida.
3° As partes serão intimadas da sentença

§

na própria audiência em que prolatada."

"Art. 895 .
§

1°

proced~ento

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

Nas

reclamações

somente

da

Trabalho

ou

ao

sumarissimo, o recurso ordinário:

I

literal

sujeitas

será

cabível

por

lei,
contrariedade
a
jU:l:isprudência uniforme do Tribunal
violação

direta

da

violação

súmula
Superior

ae
do

Constituição

da

República, não se admitindo recurso adesivo;
será imediatamente distribuído,

II

vez

recebido

liberá-lo

no

Tribunal,

prazo

do

Secretaria

no

máximo

Tribunal

devendo
de
ou

dez
Turma

uma

relator

o
dias l

e

'a

colocá-lo

imediatamente em pauta para julgamento, sem revisor;
III

do

Ministério

j)llgamento,

terá parecer oral do representante
público

presente

à

sessão

de

se este entender necessário o parecer,

com registro na certidão;

!
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IV

na

-

terá

certidão

de

acórdão

consistente

julgamento,

suficiente do processo e
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com

unicamente

indicação

a

parte dispositiva,

e

das

razões de decidir do voto prevalente. Se a séntença
for

confirmada

certidão

de

pelos

próprios

julgamento,

fundamentos,
registrando

a
tal

circunstância, servirá de acórdão.

2° Os Tribunais Regionais, divid;;dos em

§

Turmas, poderão designar Turma para o julgamento dos
recursos

ordinários

prolatadas

nas

sumaríssimo,

11

interpostos

demandas

das

sujeitas

ao

sentenças
procedimento

. . . . . .. . . .. . . . ... . . ... . .. . .. . . .
. . . . . . . .. . . . .. .. . . ... . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Art. 8516 .

6° Nas causas sujeitas ao procedimento

§

sumaríssimo f

somente

será

admitido

recurso

de

revista por contrariedade a súmula de jurisprudência
uniforme do Tribunal Superior do Trabalho e violação
direta da Constituição da República."
"Art. 897A. Caberão embargos de declaração
da

sentença

ou

acórdão,

no

prazo

de

cinco

dias,

devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência

ou sessão subseqüente a sua apresentação, registrado

na certidão, admitido efeito modificativo da decisão
nos

casos

manifesto

de

omissão

equívoco

e
no

contradição
exame

dos

no

julgado

e

pressupostos

extrínsecos do recurso.

Parágrafo
poderão

único.

Os

erros

ser corrigidos de ofício ou a

materiais

requerimento

de qualquer das parte.:-. "
Art. 2° Esta Lei entra em vigor no prazo de sessenta
dias da sua publicação.
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MENSAGEM N° 951, DE 1998

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores Mirlistros de Estado da
Justiça e do Trabalho, o texto do projeto de lei que "Acrescenta os arts. 8S2-A e seguintes à CLT,
instituindo o procedimento sumaríssimo no processo trabalhista".
Brasília,

E.M. nQ

6

de

agos to

de 1998.

508
Em 28 de

julho de 1998.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República

Tendo em vista a necessidade de dinamizar o processo do trabalho, de
fonua a tomá-lo mais célere' e eficaz na solução dos conflitos trabalhistas, necessária se faz a
introdução de um procedimento especial para as reclamações de pequena monta.

o presente projeto, que cria o procedimento sumaríssímo no âmbito
Processo do Trabalho, para as demandas de valor até SO salários mínimos, penuite a solução
reclamações trabalhistas numa única audiência, pela simplificação da instrução e fixação
prazos mais exíguos para a realização das audiências, de forma a dar rápida resposta
demandas de pequena monta.

do
de
de
às

Em matéria recursal, os processos sujeitos ao procedimento sumaríssimo
passariam a ter a via recursal limitada, admitindo revisão apenas com base em demonstração de
violação de lei. ou desrespeito a jurisprudência sumulada do TST. Isso contribuiria para
desafogar os tribunais regionais e o próprio TST, que só no ano de 1997 apreciou quase 90.000
recursos.
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Assim, a adoção desse procedimento mais célere permitiria que também os
tribunais pudessem operar com maior rapidez na apreciação de recursos, uma vez que o reexame
da matéria fática ficaria afastado em relação a demandas de menor valor.

.L

Respeitosamente,

N~AL!1E,IR~

de Estado da Justiça

EDW~-::J:~E~

Ministro de Estado do Trabalho

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. Iº São acrescentados os seguintes dispositivos ao Decreto-Lei 5.452, de Iº de maio
de 1943, Consolidação das Leis do Trabalho - CLT:
"Seção lI-A

Do Procedimento Sumaríssimo

Art. 852-A, Os dissídios individuais cujo valor não exceda de cinqüenta vezes o salário
mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo.
Parágrafo Único - Estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas em que é
parte a Administração Pública direta, indireta e fundacional.

Art. 852-B, Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo:
I - o pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente;
II - não se fará citação por edital, incumbindo ao autor a correta indicação do nome e
endereço do reclamado;
III - a apreciação da reclamação deverá ocorrer no prazo máximo de quinze dias do seu
ajuizamento, podendo constar de pauta especial, se necessário, de acordo com o movimento judiciário
da Junta de Conciliação e Julg~mento.

§ Iº O não atendimento, pelo reclamante, do disposto nos incisos I e " do presente artigo
importará no arquivamento,' da reclamação e condenação ao pagamento de custas sobre o valor da
causa.
i

§ 2º As partes e advogados comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no
curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na
ausência de comunicação,
Art. 852-C. As demandas sUjeitas a rito sumaríssimo serã(). instruídas e julgadas em
audiência única, sob a direção de juiz presidente ou substituto, que poderá ser convocado para atuar
simultaneamente com o titular.
.
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. Art. 852-D. O juiz dirigirá O processo com liberdade para determinar as provas a serem
produzidas, considerado o ônus probatório de cada litigante, podendo limitar ou excluir as que
considerar excessivas, impertinentes ou proletatórias, bem assim para apreciá-las e dar especial valor às
regras de experiência comum ou técnica.

Art. 852-E. Aberta a sessão, o juiz esclarecerá às partes presentes sobre as vantagens da
conciliação e usará os meios adequados de persuasão para a solução conciliatória do litígio, em qualquer
fase da audiência.
Art. 852-F. Na ata de audiência serão registrados resumidamente os atos essenciais, as
afirmações fundamentais das partes e as informações úteis à solução da causa trazidas pela prova
testemunbal.

Art. 852-0. Serão decididos, de plano, todos os incidentes e exceções que possam
interferir no prosseguimento da audiência e do processo. As demais questões serão decididas na
sentença.
Art. 852-H. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento,
ainda que não requeridas previamente.
§ 12 Sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á
imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência, salvo absoluta impossibilidade, a critério
do juiz.

§ 22 As testemunbas, até o máximo de duas para cada parte, comparecerão à audiência
de instrução e julgamento independentemente de intimação.

§ 32 Só será deferida intimação de testemunba que, comprovadamente convidada, deixar
de comparecer. Não comparecendo a testemunha intimada, o juiz poderá determinar sua imediata
condução coercitiva.
§ 42 somente quando a prova do fato o exigir, ou for legalmente imposta, será deferida
prova técnica incumbindo ao juiz, desde logo, fixar o prazo, o objeto da perícia e nomear perito.

§ 52 Faculta-se às partes, no prazo comum de vinte e quatro horas, a apresentação de
quesitos, vedada a indicação de assistente técnico.
§ 62 As partes serão intimadas a manifestar-se sobre o laudo, no prazo comum de cinco
dias.

§ 72 Interrompida a audiência o seu prosseguimento e a solução do processo dar-se-ão no
prazo máximo de trinta dias, salvo motivo relevante justificado nos autos pelo juiz da causa.

Art. 852-1. A sentença mencionará os elementos de convicção do juízo, com resumo dos
fatos relevantes o.corridos em audiência, dispensado o relatório.

§ 12 O juízo adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime,
atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.
§ 22 Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida.)
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§ 3º As partes serão intimadas da sentença na própria audiência em que prolatada".
( ...)
"Art. 895 . ( ... )

( ...)

º

§ 1 Nas reclamações sujeitas ao procedimento sumaríssimo, o recurso ordinário:
"
. , I -. somente se~á cabível P?r violação literal à lei, contrariedade à súmula de
JUrlsprudencla uruforme do Tribunal Superior do Trabalho ou violação direta da Constituição da
República, não se admitindo recurso adesivo',

II - será imediatamente distribuído, uma vez recebido no Tribunal, devendo o relator
liberá-lo no prazo máximo de dez dias, e a Secretaria do Tribunal ou Turma colocá-lo imediatamente
em pauta para julgamento, sem revisor;

1Il - terá parecer oral do representante do Ministério Público presente à sessão de
julgamento, se este entender necessário o parecer, com registro na certidão;
IV - terá acórdão consistente unicamente na certidão de julgamento, com a indicação
suficiente do processo e parte dispositiva, e das razões de decidir do voto prevalente. Se a sentença for
confirmada pelos próprios fundamentos, a certidão de julgamento, registrando tal circunstância, servirá
de acórdão.
§ 2º Os Tribunais Regionais, divididos em Turmas, poderão designar Turma, para o
julgamento dos recursos ordinários interpostos das sentenças prolatadas nas demandas sujeitas ao

procedimento sumaríssimo".
"Art. 896. (... )
( ... )

§ 6º Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido recurso de
revista por contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho e
violação direta da Constituição da República".

"Art. 897-A Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no prazo de cinco
dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subseqüente à sua apresentação,
registrado na certidão, admitido efeito modificaiivo da decisão nos casos de omissão e contradição no
julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso.
Parágrafo único. Os erros materiaís poderão ser corrigidos de olIcio ou a requerimento
de qualquer das partes".
.•
Art. 2º Esta Lei entra em vigor no prazo de sessenta dias da sua publicação.•
Brasília,
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
DECRETO-LEI N° 5.452, DE 01 DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho .
................................................................................................................
L1~GISLAÇÃO

CITADA, ANEXA))A PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
(Dec.-Iei ll. 5.452, de 1.°-5-1943)
Art. 852. Da decisão serão os litigantes notificados, pessoalm~nte,
ou por sel1 representante, na própria a~diência. No caso de revelia, a
notificação far-se-á pela forma ostabeleclda no § 1.0 do art. 841 .
'

.........................................•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Art. 853. Para a inslauração do inquérito para apuração de falta grave contra empregado garantido com estabilidade, o empregador apre. sentará reclamação por escrito à Junta ou Juízo de Direito, dentro de 30
(trinta) dias, contados da data da suspensão do empregado .
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Art. 895. Cabe recurso ordinário para a instância superior:
a) das decisões definitivas das Juntas e Juízos no prazo de 8
(Oito), diasl;

b) das decisões definitivas dos Tribunais Regionais, em processos
de sua competência originária, no prazo de 8 (oito) dias, quer nos dissídios
individuais, quer nos dissídios coletivos .
. !h~ •••••• ~~ •••••••••••• j

o,, :

• • • ~i •••••••••••••••••• ,

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••

, Art.~96:Cabé R~curso de Revista das decisões de última instância
para·o Tnbunal Superior do Trabalho, quando:
a) derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa
d~,Al,le .Ihe houver dado o mesmo ou outro Tribunal Regional, atra,;,és do
Pleno. ou de Turmas, ou a Seção de Dissídios Individuais do Tribunal
~uperlor do Tra.balho, sal~o se a decisão recorrida estiver em consonânclaco.m,enunclado da Sumula de Jurisprudência Uniforme do li'b
I
ri una
Superior do Trabalho;
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b) derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, Convenção Coletiva
de Trabalho, Acordo Coletivo, sentença normativa ou regulamento em- )
presarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator interpretação divergente, na forma
da alínea a; e

c) proferidas com violação de literal dispositivo de lei federal, ou da
Constituição da República.

§ 1.° O Recurso de Revista será apresentado no prazo de 8 (oito)
dias ao Presidente do Tribunal recorrido, que poderá recebê-lo ou denegálo, fundamentando, em qualquer caso, o despacho.
§ 2.° Recebido o Recurso, a autoridade recorrida declarará o efeito em
que o recebe, podendo a parte interessada requerer carta de sentença para
a execução provisória, salvo se for dado efeito suspensivo ao Recurso.

§ 3.° Denegado seguimento ao Recurso, poderá o recorrente interpor Agravo de Instrumento no prazo de 8 (oito) dias para o Tribunal Superior do Trabalho.

§ 4.° Das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho,
ou por suas Turmas, em execução de sentença, inclusive em processo
incidente de embargos de terceiro, não caberá o Recurso de Revista,
salvo na hipótese de ofensa direta à Constituição Federal.
§ 5.° Estando a decisão recorrida em consonância com enunciado
da Súmula da Jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, poderá o Ministro Relator, indicando-o, negar seguimento ao Recurso de
Revista, aos Embargos, ou ao Agravo de Instrumento. Será denegado
seguimento ao Requrso nas hipóteses de intempestividade, deserção,
falta de alçadá e ilegitimidade de representação, cabendo a interposição
de Agravo .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Art. 897. Cabe agravo, no prazo de 8 (oito) dias:
a) de petição, das decisões do Juiz ou Presidente, nas execuções;
b) de instrumento, dos despachos que denegarem a interposição de
recursos.

§ 1.0 O agravo de petição só será recebido q~ando o agravante ?~Ii
mitar, justificadamente, as matérias e os valores Impugnados, pe~mltlda
a execução imediata da parte remanescente até o final, nos próprios autos ou por carta de sentença.

§ 2.° O agravo de instrumento interposto contra o despacho que não
receber agravo de petição não suspende a execução da sentença.
§ 3.° Na hipótese da alínea a deste artigo, o agravo será julgado pelo
próprio Tribunal, presidido pela autoridade recorrida, salvo se tratar de
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dec1são do Presidente da Junta ou do Juiz de Direito, qúando o julgamento co'mpetirá a uma das Turmas do Tribunal Regional a 'que 'estiver sub'cirdinadojo prolator da sentença, observado o disposto no art, 679 desta
Consolidação, a quem este remeterá as peças necessárias para o exame da matéria controvertida, em autos apartados, ou nos próprios autos,
se tiver determinada a extração de carta de sentença.

§ 4.° Na hipótese da alínea b deste artigo, o agravo será julgado pelo
Tribunal que seria competente para conhecer o recurso cuja interposição
foi denegada .

.•............• ....•....•............................ ....•....••..•...••.................
~

Art. 898. Das decisões proferidas em dissídio coletivo que afete empresa de serviço público, ou, em qualquer caso, das proferidas em revisão, poderão recorrer, além dos interessados, o Presidente do Tribunal e
a Procuradoria da Justiça do Trabalho.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(À Comissao de Assuntos Sociais e de Cons(ituiçao, Justiça e Cidadania.)
I

I

A

PROJETO DE LEI DA CAMARA N° 29, DE 1999
(No 530/99, na Casa de origem)
Amplia, no caso de separação, o direito de visitas aos filhos para os
avós paternos e maternos e

dá outras

providências.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art.
dezembro

de

l°

1977,

O art.
passa

15
a

da

Lei

vigorar

nO

6.515,

acrescido

de

do

26

de

seguinte

parágrafo único :
"Art. 15.
Parágrafo

único.

Estende-se

aos

avós

paternos e maternos o direito de visitas e de ter os
netos em sua companhia,lI

Art.
publicação.

2°

Esta

Lei

entra

em

vigor

na

data

de

sua
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PROJETO DE LEI ORIGINAL N° 5;JO, DE 1999

Amplia, no caso de separação, o direito de visitas aos filhos
para os avós paternos e maternos edá outras providências.

o CONGRESSO; NACIONAL decreta:
r

I

Art. 1° - Inclui parágrafo único ao artigo 15 da Lei _
6.515 de 26/12/1977, com a seguinte redação:

Art. 15 - Os pais, em cuja guarda não estejam os
filhos, poderão visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo
fixar o juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação.

Parágrafo único - os avós paternos e maternos
possuem os mesmos direitos
Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3° - Esta lei -entra em vigor na data de sua
publicação.

JUSTIFICATIVA
\ Sabemos que após uma separação, onde o casal
tenha filhos, é primordial proteger a educação e formação do caráter
dos mesmos, e para que isto ocorra, o contato com os pais e com os
avós é essencial.
Este projeto de lei amplia o direito de visitas, para
os avós, pois entendemos ser extremamente saudável para a
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I

fonnação das crianças, bem cortlO, para evitar dortes abruptos de
I
relacionamento.
Sala das Sessões, em 6 de abril de 1999

-=

I

Pe=?~~
?L~
:
'---- ENIO BACCI
I
Deputado Federal PDT/RS i

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"
,

LEI N° 6.515, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1977
REGULA OS CASOS DE DISSOLUÇÃO DA
SOCIEDADE
CONJUGAL
E
DO
CASAMENTO,
SEUS
EFEITOS
E
RESPECTIVOS PROCESSOS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO!
Da Dissolução da Sociedade Conjugal
•.......•......•.....•.......... .....•.....•....••......•....•.......•...•...•.......••..••.......•..........•....••..••
~

SEÇÃO II
Da Proteção da Pessoa dos Filhos
...•...•.............•......•..•..............•...•...•.......•...•...•...•••..•.......•.......•...•..•....•..•....•....•.

Art. 15 - Os pais, em cuja guarda não estejam os filhos, poderão visitá-los e têlos em sua companhia, segundo fixar o juiz, bem como fiScalizar sua manutenção e
educação .
•••••••••• ••••••••••••• ••••• •••• ••••• ••••••••• ••••••• ••••••••••••••••••••••••••••• "0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I

• o •••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 30, DE 1999
(No 4.695/98, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Altera os arts. 789 e 790 da Consolidação das Leis do Trabalho
CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452,
de 1 ° de maio de 1943, que também
fica acrescida dos arts. 789A, 789B,
790A e 790B.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° Os arts. 789 e 790 da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1°
de maio de 1943, passam a vigorar com a seguinte redação:

"SEÇÃO !II
DAS CUSTAS E EMOLUMENTOS
Art.
dissídios

Nos dissidios individuais e nos

789.

coletivos

do

trabalho,

nas

ações

e

procedimentos de competência da Justiça do Trabalho,
bem como nas

demandas propostas perante a

Justiça

Estadual, no exercício da jurísdição trabalhista, as
custas

relativas

incidirão

à

base

ao
de

processo

dois

por

de
cento,

conhecimento
observado

o

mínimo de dez UFIR, e serão calculadas:
I

quando houver

acordo )ou

condenação,

sobre o respectivo valor;

II
sem

-

julgamento

quando houver extinção do processo,
do

mérito,

oU

julgado

totalmente

improcedente o pedido, sobre o valor da causa;
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ação
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de

Quinta-feira 24 16149

procedência

declaratória

do

pedido

em

e

ação

constitutiva, sobre o valor da causai

IV

quando

o

valor

for

indeterminado,

sobre o que o juiz-presidente ou o juiz fixar.
1 ° As custas serão pagas pelo vencido,

§

após o trânsito em julgado da decisão.
as

recurso,

custas

serão

pagas

e

No caso de

comprovado

o

condenação,

o

recolhimento dentro do prazo recursal.
2°

§

Não

sendo

liquida

a

juizo arbitrar-lhe-á o valor e fixará o montante das
custas processuais.

3° Sempre que houver acordo, se de outra

§

forma não for convencionado, o pagamento das custas

caberá em partes iguais aos litigantes.
4°

§

vencidas
das

Nos

dissidios

responderão

custas,

coletivos,

solidariamente

calculadas

sobre o

as

partes

pelo pagamento

valor arbitrado

na

decisão, ou pelo Presidente do Tribunal."

"Art.
Julgamento,
no

Nas

Juntas

de

nos Juizos de Direi to,

Tribunal

pagamento

790.

Superior

das

instruções

custas

que

do
e

serão

Conciliação

nos Tribunais e
a

Trabalho,
emolumentos

expedidas

e

forma

de

obedecerá

às

pelo

Tribunal

Superior do Trabalho.
10

§

tenha

obtido

o

Tratando-se
beneficio

da

de

empregado

justiça

que

gratuita,

não
ou

isenção de custas, o sindicato que ho~ver intervindo
no processo responderá solidariamente pelo pagamento
das custas devidas.
§

2° No caso de não-pagamento das custas,

far-se--á execução da respectiva importância,

o

procedimento

Titulo.

estabelecido

no

Capitulo

segundo

V

deste
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30

§

julgadores e

É

aos

facultado

presidentes dos

juízes,

tribunais do

órgãos
trabalho

de qualquer instância conceder, a requerimento ou de
oficio,

o beneficio da

quanto

a

traslados

perceberem

salário

minimo legal,
que

não

justiça gratuita,

e

instrumentos,

igualou

estão

àqueles

inferior

ou declararem,

inclusive

ao

que

dobro

do

sob as penas da lei,

em condições

de pagar

as

custa.s

do

processo sem prejuizo do sustento próprio ou de sua
família."
Art_

20

A

Consolidação

aprovada pelo Decreto-Lei nO

das

5.452,

de

Leis' do
10

Trabalho,

de maio de

1943,

passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 789A, 789B, 790A
e 790B:

789A.

"Art.
devidas

custas,

executado e

No

processo

sempre

pagas

de

ao final,

excução

são

responsabilidade

do

de

de

conformidade com a

seguinte tabela:
I - autos de arrematação, de adjudicação e
de

remição,

cinco

por

cento

sobre

o

respectivo

valor, até o máximo de um mil e oitocentas UFIR;
atos

11

dos

oficiais

de

justiça

por

diligência certificada:
a)

em zona urbana -

b)

em zona

dez v~rgula quarenta

UFIR;
rural

-

vinte vírgula oitenta

UFIR;
111 -

agravo de instrumento -

quarenta e

uma vírgula sessenta e um UFIR;
IV -

agravo de petição

vírgula sessenta e um UFIR;
V
terceiro e

embargos
embargos à

à

quarenta e

uma

. ',,;
execuçào.,embarqôs

de

arrematação- 'quarenta' ... uma

vírgula sessenta e um UFIR;
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VI - recurso de revista -

cinqü~nta

e duas

ví"rgula zero dois UFIR;

VII

cinqüenta

liquidação

e

sentença

à

impugnação
duas

vírgula

zero

de
dois

UFIR;
VIII - despesa de armazenagem em depósito
judicial - por dia -

zero vírgula um por cento do

valor da avaliação;
IX

cálculos

pelo contador do juízo -

de

liquidação

realizados

sobre o valor liquidado -

meio por cento até o limite de seiscentas UFIR."
emolumentos

Os

789B.

IIArt.

suportados pelo Requerente,

serão

nos valores fixados

na

seguinte tabela:
I

autenticação

de

traslado

de

peças

mediante cópia reprográfica apresentada pelas partes
por folha, zero vírgula cinqüenta e dois de UFIR;
11 -

fotocópia de peças - por folha,

zero

vírgula vinte e seis de UFIR;
111 -

autenticação de peças

- por folha,

zero vírgula cinqüenta e dois de UFIR~
IV de

remição

e

cartas de sentença,
de

de adjudicação,
por

arrematação

folha,

zero

vírgula cinqüenta e dois de UFIR;
V -

certidões -

por folha,

cinco vírgula

vinte de UFIR."
"~t.

790A.

São .isentos

do pagamento

de

custas, além dos beneficiários de justiça gratuita:
I
Federal,

a

União,

os Municípios

e

os

Estados,

respectivas

o

Distrito

autarquias

e

fundações públicas federais, estaduais ou municipais
que não explorem a,tivid,ade econômica;

11 - o Ministério Público do Trabalho.
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Parágrafo único _ A isenção prevista neste
artigo

não

exercício
juridicas
reembolsar

alcança

entidades

profissional,
referidas
as

parte vencedora.
IIArt.

págamento

as

dos

no

nem

exime

inciso

despesas

fiscalizadoras

I

judiciais

da

as

do

pessoas

obrigação

realizadas

de

pela

1I

790B_

honorários

pelo

responsabilidade

A

periciais

é

sucumbente na pretensão objeto da pericia,

da

parte

salvo se

beneficiária de justiça gratuita."
Art.
emolumentos

30

No caso da extinção da UFIR,

estabelecidos

nesta

Lei

serão

as

custas

determinados

e

pelo

seu indice sucessor.
Art.

4 o Esta Lei entra em vigor no prazo de trinta

dias da data da sua publicação.

MENSAGEM N" 953, DE 6 DE AGOSTO DE 1998
Senhores Membros cio Congresso :-iacional.
'\os termos do amgo o i <ia Constituição FederaL submeto a elevada deliberação oe
Vossas Excelênclas_ acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores )"1inistros de Estado da
Justiça e do Trabalho. o texto do projeto de lei que ".·'..hera os ans. 789 e 790 da CLT. sobre custas
e emolumentos da Justiça do Trabalho".
Brasilia_

6

de

agosto

de 1998.

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N° 510, DE 28 DE JULHODE 1998,
DOS SENHORES MINiSTROS DE ESTADO DA JUSTiÇA E DO TRABALHO
Excelentissimo Senhor Presidente da República.

Os ans. 789 e 790 da CLT. que tratam das custas na Justiça do Trabalho.
previam sua cobrança segundo uma tabela calcada no valor-de-referência regional. indexador
que deixou de ser utilizado e atualizado a partir de abril de 1991. Assim. o congelamento das

Junho de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24 16153

custas trabalhistas decorrente dessa alteração levou à operação da Justiça Laboral de fonna
praticamente gratuita. uma vez que a Lei 7.701/88. ao atribuir ao TST competência para aprovar
tabelas de custas e emolumentos. foi declarada inconstitucional pelo STF. quando da expedição.
por aquele sodalício. de nova tabela de custas.
Assim. faz-se necessária a atualização dos dispositivos celetários so~re
custas, não apenas quanto aos valores. mas também em relação aos fatos geradores de despesas
que mereceriam ressarcimento para o Estado. através da co brança de taxa, pois do contrário
teremos o peso dos gastos do Judiciário Trabalhistas a serem pagos indiscriminadamente por
todos os contribuintes. com déficit para o Estado. ao invés de serem cobertos. ainda que
parcialmente. por aqueles que efetivamente se utilizam dos serviços forenses.

t>/\
CALHE~S

Respeitosamente.

RENAN
Ministro ~e Estado da Justiça

/'-~ <Yv
EDW ARO AMADEO
Ministro de Estado do Trabalho

PROJETO DE LEI ORIGINAL N° 4.695, DE 1998

Altera os arts. 789 e 790 da CLT, sobre custas e emolumentos da Justiça do
Trabalho.

o CONGRESSO NACIO:-IAL decreta:
Art. I ~ Os arts. 189 e 790 da CLT passam a vigorar com a seguinte redação: .
"Seção III
Das Custas e Emolumentos
Art. 789. :--ios dissidios individuais e nos dissidios coleti\'os Jo trabalho. nas ações o
procedimentos de competência da Justiça do Trabalho. bem como nas demandas propostas
perante a Justiça Estadual. noexercicio da jurisdição trabalhista. as custas relativas ao processo
de conhecimento incidirão à base de dois por cento. observado o minimo de dez UFIRs e serão
calculadas:
I - quando houver acorôo ou condenação. sobre o respectivo valor:
"o
11 - quanqo houver extinção do processo. sem julgamento do mérito. ou julgado
totalmente improcedente o pedido. sobre o valor da causa:
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III ; no caso! de procedência do pedido formulado em ação declaratória e em ação
constitutiva. sobre o: valor da causa:
IV'- quando1o valor for indeterminado. sobre o que o juiz-presidente ou o juiz fixar.'
,
§ 12 As cusfas serão pagas pelo vencido. após o trânsito em julgado da decisão; No caso
de recurso. as custas serão pagas e comprovado o recolhimento dentro do prazo recursal.
"

§ 22 Não

I

"

s~ndo liquida a condenação. o juízo arbitrar-lhe-á o valor e fixará o montante

das custas processu~is.

'

I
,

§ 3~ Sempre que houver acordo. se de outr~ formanão for convencionado. o pagamento
das custas caberá em panes iguais aos litigantes.
'

§ 42 Nos dissídios coletivos. as partes vencidas responderão sO,lidariamente pelo
pagamento das custas. calculadas sobre o valor arbitrado na decisão. ou pelo Presidente do
Tribunal.

"Art. 789-A. No processo de execução são devidas custas. sempre de responsabilidade do
executado e pagas ao final. de conformidade com a seguinte tabela:
I - autos de arrematação. de adjudicação e de remição cinco por cento sobre o respectivo
valor. até o máximo de um mil e oitocentas UFIR:
11- atos dos oficiais de justiça: por diligência certificada:
a) em zona urbana - dez virgula quarenta UFIR:
b) em zona rural- vinte vírgula oitenta UFIR:
111 - agravo de instrumento - quarenta e uma vírgula sessenta e uma UFIR;

IV - agravo de petição - quarenta e uma vírgula sessenta e uma UFIR;
V - embargos à execução. embargos de terceiro e embargos à arrematação - quarenta e
uma vírgula sessenta t< uma UFIR:
VI - recurso de revista - cinqüenta e duas vírgula zero duas UFIR:
VII - impugnação à sentença de liquidação - cinqüenta e duas vírgula zero duas UFIR:
VIII - despesa de armazenagem em depósito judicial - por dia - zero virgula um por
cento do valor da avaliação:
IX - cálculos de liquidação realizados pelo contador do juízo - sobre o valor liquidado
meio por cento até o limite de seiscentos UFIR.

Art. 789-B. Os emolumentos serão suportados pelo Requerente. nos valores fixados na
seguinte tabela:

I DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junhd de 1999

Quinta-feira 24 16155

I - autenticação de trasladb de peças mediante cópia reprográfica apresentada pelas partes
por folha. zero vírgula cinqüeqta e dois de UFIR;

11 - fotocópia de peças -

dor folha. zero vírgula vinte e seis de UFIR:·

III - autenticação de peça1- por folha. zero vírgula cinqüenta e dois de UFIR;
IV - cartas de sentença. dJ adjudicação. de remição e de arrematação - por folha. zero
vírgula cinqüenta e dois de UFIR;

V - cenidões - por folha. cinco

vírgul~

vinte de UFIR.

An. 790. Nas Juntas de Conciliação e Julgamento. nos Juízos de Direito. nos Tribunais e
no Tribunal Superior do Trabalho. a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às
-c:.'es que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho.
§ 12 Tratando-se de empregado que não tenha obtido o beneficio da justiça gratuita. ou
isenção de custas. o sindicato que houver intervindo no processo responderá solidariamente pelo
.
pagamento das custas devidas.

§ 22 No caso de não-pagamento das custas. far-se-á execução da respectiva imponância,
segundo o procedimento estabelecido no Capítulo V deste Título.

§ 32 É facultado aos juízes. órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de
qualquer instância conceder. a requerimento ou de oficio. o beneficio da justiça gratuita.
inclusive quanto a traslados e instrumentos. àquelas que perceberem salário igualou inferior ao
dobro do mínimo legal. ou declararem. sob as penas da lei. que não estão em condições de pagar
as custas do processo sem prejuízo do sustento proprio ou de sua làmilia.
Art. 790-A. São isentJs do pagamento de custas. além dos beneiiciários de justiça
gratuita:
I

1

i

I - a União. os Estado. o Distrito Federal. os Municípios e respectivas autarquias e
funQações públicas federais. estladuais ou municipais que não explorem atividade econômica:
11 - o Ministério PÚbliCO\dO Trabalho.
,

Parágrafo único. A isen'9ão prevista neste anigo nào alcança as entidades 'tiscalizadoras
do exercicio prolissional. nem exime as pessoas juridicas referidas no inciso I da obrigação de
reembolsar as despesas judiciais realizadas peia pane\'eni::edora.
An. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários penclals é da pane
sucumbente na pretensão objeto da perícia. salvo se beneficiária de justiça gratuita".
Art. 2" Esta Lei entrará em \'igor no prazo de trinta dias da data da sua publicaçào.
Brasilia.
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LEGISlAÇÃO CITADA

CONSOLIDAÇAo DAS LEIS DO TRABALHO
DECRETO-LEI N° 5.452, DE 01 DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho_
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••• •••••••••• •••••••••••

TÍTULO X
Do Processo Judiciário do Trabalho

CAPÍTULO 11
Do Processo em Geral
SEÇÃO III
Das Custas
Art_ 789 - Nos dissídios individuais ou coletivos do trabalho_ até o
julgamento, as custas serão calculadas progressivamente, de acordo
com a seguinte tabela:

* Art. 789 com redação dddd pelo Decre/o-Ie/n" 229, de 28 D2 1967,

I - até 1 (um) valor-de-referência, 10% (dez por cento);
II - acima do limite do item I até 2 (duas) vezes o valor-de
referência, 8% (oito por cento);
III - acima de 2 (duas) e até 5 (cinco) vezes o valor-de referência,
6% (seis por cento);
IV - aCima de5 (cinco) e até 10 (dez) vezes o valor-de referência,
4% (quatro por cento);
V - acima de 10 (dez) vezes o valor-de-referência_ 2% (dois por
cento),
,

§ 10 - Nas J untas, nOS Tribunais Regionais e no Tribunal Superior.
do Trabalho, o pagamento das custas será feito na forma das::
instruções expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Nos Juízos
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de Direito a importância das custas será dividida proporcionalmente
entre os funcionários que tiverem funcionado n0 feito, excetuados os
distribuidores, bujas custas serão pagas no ato de acordo com o
regimento local.
* § I °com redação dada pelo Decreto-lei nO 229. de 2802 1967.

§ 2° • A divisão a que se refere o § 1, as custas de execução e os
emolumentos de traslados e instrumentos serão determinados em
tabelas expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho.

* § 2" com redação dada pelo Decreto-lei nO 229. de 2802 1967.

§ -3° .• As custas serão calculadas:
*J 3° com redação dada pelo Decreto-lei nO 229. de 28 02 1967.
a) quando houver acordo ou condenação. sobre o respectivo
valor:
b) quando houver desistência ou arquivamento. sobre o valor do
. pedido;
c) quando o valor for indeterminado, sobre o que o juiz presidente
ou o juiz fixar;
d) no caso de inquérito, sobre 6 (seis) vezes o salário mensal do
reclamado ou dos reclamados.
§ 4° • As custas serão pagas pelo vencido, depois de transitada em
julgado a decisão ou, no caso de recurso, dentro de 5 (cinco) dias da
data de sua interposição, sob pena de deserção, salvo quando se tratar
de inquérito, caso em que o pagamento· das custas competirá à
empresa, antes de seu julgamento pela Junta ou Juízo de Direito.
* .fi -10 com redação dada pelo Decreto-lei nO 229. de 28 021967.
§ 5° • Os emolumentos de traslados e instrumentos serão pagos
dentro de 48 (quarenta e oito) horas após a sua extração, feito,
contudo, no ato do requerimento, o depósito prévio do valor estimado
pelo funcionário encarregado. sujeito à complementação .. com ciência
da parte. sob pena de deserção.

§ 6 - Sempre que houver acordo. se de outra forma não for
convencionado.( o pagamento das custas cabera. em partes iguais aos
. .
'.
litigantes.

* § 6° cllm redação dada pelo Decreto-lei n° 229. de 28 02 /967.
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§ 7° - Tratando-se de empregado sindicalizado que não tenha
obtido o benefício da justiça gratuita, ou isenção de custas, o sindicato
que houver intervindo no processo responderá solidariamente pelo
pagamento das custas devidas.

* § 7" com redação dada pelo Decrelo-lell1" :29. de 28 02 J96~.

§ 8° - No caso de não-pagamento das custas, far-se-á a execução
da respectiva importância, segundo o processo estabelecido no
Capítulo V deste Título.
* .$ 1;" com redação dada peio Decreto-iellr ::'J. J.' 28 02 J96~.
§ 9° - É facultado aos presidentes dos Tribunais do Trabalho
conceder. de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a
traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igualou
inferior ao dobro do mínimo legal, ou provarem o seu estado de
miserabilidade.

* .li 9° com redação dada pelo Decreto-lei nO :29. de 28 02 1967.
Art. 790 - Nos casos de dissídios coletivos, as partes vencidas
responderão solidariamente pelo pagamento das custas, calculadas
sobre o valor arbitrado pelo presidente do Tribunal. .

* Ar/. 790 com redação dada pelo Decreto-lei nU 229. de 28:021967.

o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••• "0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o •••• 0 • • • • • • • • • • • • • • " 0 o"

o ••••••••••••••••••••••

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO-LEIN. 5.452, DE 1.0 DE MAIO DE 1943*
.--- ...•........... ......... ................................................. .. ..........
~

~

~

:"~

Art. 789. Nos dissídios individuais ou coletivos do trabalho, até o julgamento, as ~stas serão calculadas progressivamente, de acordo com
a seguinte tabela:
1- até uma vez o valor-de-referência regional, 10% (dez porcento);
II - acima do limite do item I até 2 (duas) vezes o valor-de-referência
regional, 8% (oito por cento);
111 - acima de 2 (duas) e até 5 (cinco) vezes o valor-de-referência
regional, 6% (seis por cento);
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IV - acima de 5 (cinco) e até 10 (dez) vezes o valor-de-referência
regional, 4% (quatro por cento);
V - acima de 10 (dez) vezes o valor-de-referência regional, 2% (dois
por cento).

§ 1.° Nas Juntas, nos Tribunais Regionais e no Tribunal Superior
do Trabalho, o pagamento das custas será feito na forma das instruções expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Nos Juízos de Direito a importância das custas será dividida proporcionalmente entre o
juiz e os funcionários que tiverem funcionado no feito, excetuados os
distribuidores, cujas custas serão pagas no ato de acordo com o regimento local.
§ 2.° A divisão a que se refere o § 1.°, as custas.de execução e os
emolumentos de traslados e instrumentos serão determinados em tãbelas expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho.
• §2." com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28-2-1967.

§ 3.° As custas serão calculadas:
a) quando houver acordo ou condenação, sobre o respectivo valor;

b) quando houver desistência ou arquivamento, sobre o valor do
pedido;
c) quando o valor for indeterminado, sobre o que o juiz presidente ou
o juiz fixar;
d) no caso de inquérito, sobre 6 (seis) vezes o salário mensal do
reclamado ou dos reclamados.

§ 4.° As custas serão pagas pelo vencido, depois de transitada em
julgado a decisão ou, no caso de recurso, dentro de 5 (cinco) dias da data
de sua interposição, sob pena de deserção, salvo quando se tratar de
inquérito, caso em que o pagamento das custas competirá à empresa,
antes de seu julgamento pela Junta ou Juízo de Direito.
§ 5.° Os emolumentos de traslados e instrumentos serão pagos dentro de 48 (quarenta e oito) horas após a sua extração, feito, contudo, no
ato do requerimento, o depósito prévio do valor estimado pelo funcionário
encarregado; sujeito à complementação, com ciência da parte, sob pena
de deserção .

................••...................••••..••.••...•...•••••••••••••.•...••..••••...••.• ,
§ 6.° Sempre que houver acordo, se de outra· forma não for
convencionado, o pagamento das custas caberá em partes iguais aos
litigantes.
§ 7.° Tratando-se de empregado sindicalizado que não tenha obtido o
benefício da justiça gratuita, ou isenção de custas, o sindicato que hou-
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ver intervindo no processo responderá solidariamente pelo pagamento
das custas devidas.

§ 8.° No caso de não-pagamento das custas, far-se-á a execução da
respectiva importância, segundo o processo estabelecido no Capítulo V
deste Título.
§ 9." É facultado aos presidentes dos Tribunais do Trabalho conceder, de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados
e instrum,e~tos, àqueles que perceberem salário igualou inferior ao dobro do mtnlmo legal, ou provarem o seu estado de miserabilidade.
Art. 790. Nos casos de dissídios coletivos, as partes vencidas responderão solidariamente pelo pagamento das custas, calculadas sobre o
valor arbitrado pelo presidente do Tribunal.
Art. 791. Os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final.

§ 1.0 Nos dissídios individuais os empregados e empregadores poderão fazer-se representar por intermédio do sindicato, advogado, solicitador,
ou provisionado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.
§ 2.0 Nos dissídios coletivos é facultada aos interessados a assistência por advogado .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(À Comissão de Assuntos Sociais e de Constituição, Justiça e Cidadania.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 31, DE 1999
(No 4.285/93, na Casa de origem)
Altera a Lei nO 7.542,
tembro de 1986.

o

de 26 de se-

CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° O § 5° do art. 16 da Lei nO 7.542, de 26 de
setembro de 1986, passa a vigorar com a seguinte redação:
lI'Art. 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

... .. . . . . . . . . ... . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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50 Poderá ser concedida autorização para

§

realizar

operações

e

remoção

ou

exploração,
parte,

Quinta-feira 24 16161

de

coisas

e

atividades
demolição,

bens

de
no

referidos

jurídica nacional

exploração

caberá

de

ou

Lei

em
que

pessoa fisica

ou estrangeira com comprovada

experiência em atividades
ou

todo

nesta

tenham passado ao dominio da União a
ou

pesquisa,

coisas

de pesquisa,
e

responsabilizar-se

bens
por

localização

submersos,

seus

atos

a

quem

perante

a

Autoridade Naval."
Art. 2 0 O art. 20 e seus parágrafos da Lei nO 7.542,
de

26

de

setembro de

1986,

passa a

vigorar

com a

seguinte

redação:

20.

"Art.
de

valor

As coisas e

artistico,

de

os bens resgatados
)

interesse

histórico

arqueológico permanecerão no domínio da União I

ou
não

sendo passíveis de apropriação, doação, alienação
direta ou por meio de licitação pública, o que
deverá constar do contrato ou do ato de autorização
elaborado previamente à remoção.
10 O contrato ou o

§

ato de autorização

caput deste artigo deverá ·ser assinado

previsto no

pela Autoridade Naval, pelo concessionário e por um
representante do Ministério da Cultura.
20

§

poderá

contrato ou o

O

estipular

concessionário

o

pela

pagamento
remoção

ato de autorização
de

recompensa

dos

bens

artístico, de interesse histórico ou

qual

poderá

quarenta

se

por

constituir

cento

do

na

valor

de

ao

·valor

a~queológico,

adjudicação
total

de

atribuiqo

a

até
às

coisas e bens como tais classificados.
§

avaliados

30
por

As
uma

coisas

e

comissão

bens
de

resgatados

peritos,

serão

convocada

16162 Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

pela

Autoridade

Cultura,

que

Naval

e
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ouvido

decidirá

se

o

eles

Ministério

valor

de

são

da

artistico,

de interesse cultural ou arqueológico e

atribuirá

os

consideração

seus

os

devendo

valores,

preços

praticados

levar
no

em

mercado

internacional.
4 ° Em qualquer hipótese, é assegurada à

§

União
valor

a

escolha

das

coisas
de

artistico,

e

bens

resgatados
histórico

interesse

de
ou

arqueológico, que serão adjudicados."

Art. 3° O art. 21, seus parágrafos e incisos, da Lei
nO

de 26 de setembro de 1986,

7.542,

passa a

vigorar com a

seguinte redação:

................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -................ .
"Art. 21.

soma

II

em

dinheiro

proporcional

ao

valor de mercado das coisas e bens que vierem a ser

recuperados,

até

aplicando-se,

o

limite

para

de

definição

setenta
da

por

parcela

cento,

em

cada

caso, o disposto no § 1° deste artigo;
adjudicação de parte das 'coisas e·

III

bens que vierem a

ser resgatados,

até o

limite de
,

setenta

por

definição
§

cento,

da parcela

aplicando-se,
em

para

também,
I

cada caso, o disposto no

1° deste artigo;

§

1° A atribuição da parcela que caberá ao

concessionário dependerá do grau de dificuldade e da
técnica

complex~dade

atividades

de

preservação

e

requeridas

Autoridade Naval.

realizar

exploração,

localização,
restauração,

para

a

serem

as

remoção,

aferidas

pela
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2°

§

As

coisas

e

dep<:,ndendo de sua natureza e
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os

bens

resgatados,

conteúdo,

deverão ser

avaliados

com base

em

critérios

mercados

nacional

e

internacional,

valores atribuídos,
ser

aferidos

por

predominantes

nos

podendo

os

a critério da Autoridade Naval,
organizações

renomadas

por

sua

atuação no segmento específico."
Art. 4° O art. 32 da Lei nO 7.542, de 26 de setembro
de 1986, passa a vigorar acrescido do seguintJ § 2°, passando
o atual parágrafo único a vigorar como § 1°:
"Art. 32.

2°

§

comunicação

à

livre,

É

Autoridade

represente riscos

dependendo
Naval

e

apenas

desde

inaceitáveis para a

que

de
não

segurança da

navegação, para terceiros ou para o meio ambiente, a
realização

de

excursões

de

turismo

turistas mergulhadores nacionais e

sítios arqueológicos
quando

União,

submarino I

estrangeiros,

com
em

já incorporados ao domínio da
promovidas

por

e

conta

responsabilidade de empresas devidamente cadastradas
na Marinha do Brasil e

no

Instituto Brasileiro de

Turismo, sendo vedada aos mergulhadores a remoção de
qualquer bem ou parte deste."
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.

PROJETO DE LEI ORIGINAL N° 4.285, DE 1993
Altera a Lei

nO 7.542.

de 26 de setembro de 1986

O Congresso Nacional decreta:

Art.

lQ

Ficam revogados o § 50 do art.
o art. 20 da Lei nO 7.542, de 26 de setembro de 1986.

19 e
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Art_ 20 O art. 21 da Lei nO 7.542, de 26 de
setembro de 1986, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.
21.
O
contrato ou
ato
de
autor i zação poderá prever como pagamento ao
concessionário:

I - soma em dinheiro;
II
soma em dinheiro, proporcional ao
valor das coisas e dos bens que vierem a ser
recuperados, até o limite de cinqüenta por
cento;

III - adju,dicação de parte dos bens que
v ierem a ser recuperados, até o limite de
cinqüenta por cento;

........................................... "
Art. 30

Esta lei entra em vigor na data. de

sua publicação.
Art.

Revogam-se

as

disposições

em

contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Visa a presente proposição corrigir equivoco
causado pela Lei ,n Q 7.542/86, que regulariza a pesquisa e
exploração de bens afundados e submersos em águas de
jurisdição nacional. Segundo este diploma legal a pesquisa e
exploração de tais coisas e bens, notadamente aqueles de
valor artistico,
histórico ou arqueológico,
ainda que
efetuada por particular, não autorizaria este a ficar com
qualquer parte do que for encontrado, pois são considerados
tais tipos de objetos como de propriedade única da uniã~1 não
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sendo a eles, ainda, atribuidos valores para fins de
pagamento ao concessionário. Tal dispositivo, apesar de
aparentemente
garantir
ao
Brasi~
a
proprieda~e
de
determinados bens, na verdade prestou umdesserviço à Nação,
visto que desestimulou a pesquisa e incentivou, pqr outro
lado, a pirataria, o que vem trazendo prejuizos enormes.
Ainda este ano a revista Veja de 14 de julho,
publicou reportagem onde ressaltou o problema, demonstrando
que as poucas equipes de pesquisa que se aventuram por aqui
encontram, via de regra,
piratas submarinos.

navios .com cargas

roubadas

por

\
Recentemente vemos, inclusive, em paises
vizinhos, a descóberta de tesouros de incalculável valor, que
quedariam perdidos não houvesse a pesquisa por parte de
empresas estrangeiras, que receberam porcentagens do achado.

Apresentamos, então, a presente proposição
visando minorar tal problema, permitindo a exploração de tais
bens por particulares nacionais ou estrangeiros que, de
acordo com o acordado com a União, poderão receber até 50\ do
que for recuperado. Tal medida resultarA, com certeza, no
inicio de pesquisas que permitirão ao pais a recuperação de
tesouros cobiçados por saqueadores internacionais.
Sala das Sessões. em 9 de novembro de
~
,I

\

.....,..}"?!:"... L.'--

1~3,

,/
'f--1

l-

Deput~do~FÁBIO F~LDMAim

LEGISLACAO CITADA

_

.'

. l./~_
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LEI

N~7-.542,

Junho de 1999

DE 26 DE SETEMBRO DE 1986'
, Di.pOe .ob~! • pe.qui.a. eJCpjorac'o.
remoc'o e ,demo/ic,o de cai... ou b.ns
afundado ...ubmerlo,. encalhado. e p.rdi.
do. em água • • ob juri.dic'o nacional. 'm
terréno de mtlrinha'f. seus .cr8~c;do, e em
marginais, em decorr~ncja..-..rJe sj·

1~rrenos.

nistro, alijamento ou fortuna do mar e d'
outra. piovid~nci...
"

OPRESlDENT-E DA REPÚBLICA, faço' saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
• • • • • • • • • :. . . . . . . . . . -.0 . . . . . . . . . . . . . :" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 16, A Autoridade Naval poderá cOl)ceder autorização para a
remoção o'u exploração, no todo ou em parte, de' coisas ou bens referi·
dos no art. 1:' desta lei. que tenham pass-ado ao' dominio da União.
9 1:' O pedido de autorizaçãO .para exploração ou remoção deverá
ser antecedido por pedido de autori:l.Ução para pesquisa de coisa~ ou
bens.
§ 2:' Havel,ldo mais de um pedido de exploração ou remoção. em
relação a mesma coisa ou bem. apresentados no prazo de intimaçilo ou
do edital a Que se refere o § :1:' deste artigo. terão preferência. indl.'pen·
dente de prazos para inicio e fim das operações. mas desde que ofereçam as mesmas condições econômicas para a União:
'I '- em primeiro lugar. aquele que, devidamente autorizado a pesqdsar, teriliillóéaliz'a'do a coisa ou o bem:
II - em segundo lugar, o antigo responsável pela coisa ou
pelo bem.
§ 3~ . Para que P.ossam manifestar sua preferência, se assim o desejarem, deverão aqueles mencionados nos incisos I e Il do § 2~ deste
artigo ser intimados, pessoalmente ou por editlll. obedecendo-se no que
couber, as regras estabelecidas no art. 9:' e seus' parág~afos. O custo
das intimações 'ou da publicação de editais correlá por conta dos inte'
ressados.
§ '4? N as intimações ou editais será estabelecido o prazo de 15
(quinze) dias para que aqueles mencionados nos incisos I e Il do § 2:'
deste artigo manifestemiieu desejo de 'preferência. Manifestada a prefe·
rê,ncia, a Autoridade Naval decidirá' de acordo com o que dispõe .§ 2:'
deste artigo.
§ 5:'_ 'NAo será concedida' a autorizaçãO para realizar ope.rações e
atividad'~ dé pesquisa,' explOraçãO, remoçíl.O ou demolição a pessoa
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flaica o'u i,uridica estrangeira ou a pessoa juridica sob controle estran·
geiro. que também não poderão ser subcontratados por pessoas iisicas
ou juridicas brasileiras.
.

.......•.•.•••.•..........•.........•..................................•..
Art. 20 - As coisas e os bens resgatados, de V!
lor .rttst'co~·d, Interesse h~stõrico ou arqueológico, pera!
necerio ao doat.nlo di. Unlici, nio sendo pushe" de .propri!
çio .. adjudicaçio, doaçio, .IUenlçio dlretl ou atraves de U~!
taçio pública, e a eles nio serio atributdos valores para fins
'da fixaçio de plgaaento I concessionirlo.
Art. 21 -.0 contr.to ou ato de autorização de
reeoçio ou exploraçio poderi prever coa0 pag.aento lO conéa!
Iloei,io. resuhado'o disposto ·1I0 .. Ut. 20 deita Lei, In fi .. :
I - ,oa' ·.. dlnheirol

11 - SOIII e. dll',heiro, proporcional ao valor das
coisas e dos br.ns que vier•• a ser recuperaétos;
III - adjudlcaçiQ de parte dos bans que vierea a
ser recupe~.dos;
YI - pagaaonto a 'er fixado diante do result~
do de r ..oçio ou exploração. conforae as regras
estab~l,ci
das p.ra flxaçio de paga .. nto por assls"ncla e ,alva.anto.no
que couber •
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~ . . . . ~.

Art. 32. Aa coi ... ou bena afundados. submeno •• encalhadol a
perdidoi em acua. lob juriadiçAo nacional. em terrenol de marinha e
·.eu.acrelcido',. em terrenoa marcinai •• eli! decorrência de ainiluo.
alijainento ou fonu'na do mar ocorrido há maia de 20 (vintel anol da' da·
ta d. publleaC;40 de8udel •. cujoa r•• poneávela n40 venham a raqulrer

- " .

,-

-,

(À Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania.)
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OFíCIOS
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PS-GSE N· 162/99
8rasflia, 22 de junho de 1999
Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, a fim de levar
ao conhecimento do Senado Federal, que, de acordo com o § 4· do art. 58 do Regimento Interno desta
Casa, a presidência da Câmara dos Deputados decidiu pelo arquivamento do Projeto de Lei n· 1.058/95,
do Senado Federal, (nO 37/95, na origem), que "Autoriza o Poder Executivo a celebrar atos Internacionais para supressão do sigilo bancário nos casos de
lesão do patrimônio público".
Atenciosamente, Deputado Ubiratan Aguiar,
Primeiro-Secretário.
PS-GSE N· 163/99
8rasflla, 22 de junho de 1999
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, a fim de levar
ao conhecimento do Senado Federal, que, de acordo com o § 4· do art. 58 do Regimento Interno desta
Casa, a presidência da Câmara dos Deputados decidiu pelo arquivamento do Projeto de Lei nO 1.910/96,
do Senado Federal, (nO 204/95, na origem), que "Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Ariquemes, no Estado de Rondônia".
Atenciosamente, Deputado Ubiratan Aguiar,
Primeiro-Secretário.
PS-GSE N° 164/99
8rasflla, 22 de junho de 1999
Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, a fim de levar
ao conhecimento do Senado Federal, que, de acordo com o § 4° do art. 58 do Regimento Interno desta
Casa, a presidência da Câmara dos Deputados decidiu pelo arquivamento do Projeto de Lei nO 1.962/96,
do Senado Federal, (nO 300/95, na origem), que "Altera a denominação da Escola Agrotécnica Federal
de Sombrio para Escola Agrotécnica Federal de
Santa Rosa do Sul".
Atenciosamente, Deputado Ubiratan Aguiar,
Primeiro-Secretário.
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GSE/165/99

8rasflla, 22 de junho de 1999.
Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, a fim de levar
ao conhecimento do Senado Federal, que, de acordo com o § 4· do art. 58 do Regimento Interno desta
Casa, a presidência da Câmara dos Deputados decidiu pelo arquivamento do Projeto de Lei n2 2.499/96,
do Senado Federal, (nO 89/96, na origem), que "Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrotécnica
Federal de Caracarar, no Estado de Roraima.
Atenciosamente, Deputado Ubiratan Aguiar,
Primeiro-Secretário.
PS-GSE N° 166/99
8rasflia, 22 de junho de 1999
Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, a fim de levar
ao conhecimento do Senado Federal, que, de acordo com o § 4· do art. 58 do Regimento Interno desta
Casa, a presidência da Câmara dos Deputados decidiu pelo arquivamento do Projeto de Lei nO 2.628/96,
do Senado Federal, (nO 90/96, na origem), que "Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrotécnica
de São João da 8allza, no Estado de Roraima".
Atenciosamente, Deputado Ubiratan Aguiar,
Primeiro-Secretário
PS-GSE/167/99
8rasflia, 22 de junho de 1999
Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, a fim de levar
ao conhecimento do Senado Federal, que, de acordo com o § 4· do art. 58 do Regimento Interno desta
Casa, a presidência da Câmara dos Deputados decidiu pelo arquivamento do Projeto de Lei n· 2.630/96,
do Senado Federal, (nO 93/96, na origem), que "Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Rondonópolls, no Estado de Mato Grosso".
Atenciosamente, Deputado Ubiratan Aguiar,
Primeiro-Secretário.
PS-GSE N° 168/99
8rasflia, 22 de junho de 1999
Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, a fim de levar
ao conhecimento do Senado Federal, que, de acordo com o § 4" do art. 58 do Regimento Interno desta
Casa, a presidência da Câmara dos Deputados deci-
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diu pelo arquivamento do Projeto de Lei nº 2.631/96,
do Senado Federal, (nO 91/96, na origem), que "Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrotécnlca
Federal de Mucajaí, no Estado de Roraima".
Atenciosamente, Deputado Ubiratan Aguiar,
Primeiro-Secretário.
PARECERES
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O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia,_Comunicação e Informática da. Câmara ·dos Deputados, iendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Cunha
Bueno, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado
Jurfdico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

PARECER Nº 415, DE 1999
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 103, de
1998 (nº 570/97, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Educadora
Trabalhista LIda para explorar serviço de
radiodifusão sonora e frequência modulada na cidade de Ubá, Estado de Minas
Gerais.
Relator: Senador Francellno Pereira
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo nº 103, de 1998 (nº 570, de
1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova permissão à Rádio Educadora Trabalhista LIda para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Ubá, Estado
de Minas Gerais.
Por melo da Mensagem Presidencial nº 1.164,
de 1995, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
1.117, de 14 de dezembro de 1994, que renova permissão para exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, XII, comnbinado com o
§ 1º do art. 223, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente so·
licitação de renovação foi instrufda de conformidade
com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Educadora Trabalhista LIda.:
Nome do Sócio Cotista

• Francisco Xavier Pereira

Cotas da PartIcIpação
21.000

• Paulo Xa~Jer PereIra":

7.500

• ClaudlQnor Cândido de Sá

1.500

.;

Total de.Gotas

.30.000

11 - Voto do Relator
Localizada na região da mata de Minas Gerais,
bacia do rio Paraíba do Sul, a cidade de Ubá contava, em 1996, com estimados 77.157 habitantes.
Sua população economicamente ativa ocupase principalmente em atividades industriais (mineração, metalurgia, material elétrico, eletrônico e de comunicação, móveis, etc) e de serviços(administrativos, ensino e saúde), mas também na agropecuária
e no comércio.
Nas comunicações, além dos serviços tradicionais de correios e telégrafos, telefonia, telex e caixa
postal eletrônica, Ubá conta ainda com uma dezena
de jornais e várias emissoras de rádio, dentre elas a
Rádio Educadora Trabalhista LIda em frequência
modulada, que prestam preciosos serviços de informação, entretenimento e cultura.

O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
critérios estabelecidos pela Resolução SF nº 39, de
1992. Essa norma interna relaciona uma série de informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão
de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 103, de 1998, evidencia o
oumprimentodas formalidades estabelecidas na Resolução nO 39/92, do Senado Federal, ficando caracterizado que a empresa Rádio Educadora Trabalhista LIda atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovação da permissão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto

16170 Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de Decreto Legislativo oroginário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão 23 de junho de 1999. Freitas Neto, Presidente - Francellno Pereira, Relator - Roberto Requlão - Gerson Camata - Pedro
Simon (abstenção) - Luzia Toledo - DJalma Bessa
- Juvênclo da Fonseca - Leomar Oulntanllha Roberto Saturnlno (abstenção) - Álvaro Dias Eduardo Siqueira Campos - Jorge Borhausen Edison Lobão - Sebastião Rocha (abstenção) Magulto Vilela.

PARECER N2 416, DE 1999
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n2 105, de
1998 (n2 572/97, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rede Norte Sul de
Comunicação LIda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Relator: Senadora Emflla Fernandes

I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo nº 105, de 1998
(nº 572, de 1997, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão à Rede
Norte Sul de Comunicação LIda. para explorar o
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial nO 580,
de 1997, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
1.251, de 23 de dezembro de 1994, que renova a
permissão para a exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, XII, combinado
com o § 1º do art. 223, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que Integra os autos, dá conta de que a presente solicitação de renovação foi instrufda de conformi.dade
com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.

lunhode 1999

É a seguinte a composição acionária do' empreendimento Rede Norte Sul de Comunic~ção
LIda.:
.
!
Nome do Sócio Cotista

Cotas de pertlclDBfão

~

Olávio Dumit G~dret
* Alexandre Alvares Gadret

4.~00

Total de Cotas

5.600

100

I

O presente Projeto foi examinado pela CO/)'Iissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e lriformática da Câmara dos Deputados, tenÇlo recebido
parecer favorável de seu relator, Deput~do Jaques
Wagner, e aprovação unânime daquela Comissão.
.
I
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o Projeto foi considerlldo jurídico,
constitucional li vazado em boa técnica legislativa.

\ 11- Voto do Relator

I

O processo de exame e apreciação\ pelo Congresso Nacionrl, dos atos que outorgam.e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem servtços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, prajicados pelo Poder Executi~o, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obe- i
decer, nesta C!)sa do Legislativo, às formillidades e
aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaciona uma série de informações a serem prestadas e
exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
que devem Instruir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 105, de 1998, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficanqo caracterizado que a empresa Rede Norte Sul de Comunicação LIda., atendeu a todos os requisitos técnicos e
legais para habilitar-se à renovação da permissão,
opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 1999. Freitas Neto, Presidente - Emflla Fernandes, Relatora - Roberto Requião - Gerson Camata - Pedro
Slmon - Luzia Toledo - DJalma Bessa - Juvênclo
da Fonseca - Leomar Oulntanllha - Roberto S8turnlno (Abstenção) - Álvaro Dias,.. Eduardo SIqueira Campos - Jorge Bornhausen";' Edison Lobão - Sebastião Rocha (abstenção) - Magullo VIlela - Francellno Pereira.

Junho de 1999

PARECER N0 417, DE 1999
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislaiivo nO 107, de
; 1998 (nO 579/97, na Câmara dos Deputa, dos), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio e TV Portovisão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Porto Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul.
Relator: Senadora Emília Fernandes

1- Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o ProJeto de Decreto Legislativo nº 107, de 1998 (nº 579, de
1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão à Rádio e TV Portovisão
LIda., para explorar o serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Porto Alegre, Estado
do Rio Grande do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 129, de
1997, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto s/n, de
20 de janeiro de 1997, que renova a concessão para
a exploração de canal de radiodifusão sonora, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o § 12 do art.
223, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação de renovação foi instruida de conformidade
com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio e TV Portovisão LIda.:
Nome do Sócio Cotista

• RIcardo de Barros Saad

Cotas de PartIcIpação
359.100

• Salomão Esper Salomão

9.450

• Wilson Amaldl Tornaz

9.450

Total de Cotas

o
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378.000

presente Projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Vic Pires
Fr!jnco, e aprovação unânime daquela Comissão.
",; Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado ju-

ridico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa, contra o voto do Deputado José Genoino.
11 - Voto do Relator

o

processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
aos critérios estabelecidos pela Resolução nO 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaciona uma série de informações a serem prestadas e
exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
que devem instruir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nO 107, de 1998, evidencia o
cumprimento das forrnalidades estabelecidas na Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando caracterizado que a empresa Rádio e TV Portovisão LIda.,
atendeu a todos os requis~os técnioos e legais para habil~ar-se à renovação da concessão, opinamos pela
aprovação do ato, na forrna do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 1999. Freitas Neto, Presidente - Emília Fernandes, Relatora - Roberto Requião - Gerson Camata - Pedro
Simon - Luzia Toledo - Djalma Bessa - Juvênclo
da Fonseca - Leomar Quintanllha - Roberto Saturnino (abstenção) - Álvaro Dias - Eduardo Siqueira Campos - Jorge Bornhausen - Edison Lobão - Sebastião Rocha (abstenção) - Maguito Vilela - Francellno Pereira.
PARECER NR 418, DE 1999
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nR 111, de
1998 (nO 588/97, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão
da Emissora Santuário Serafinense Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Seraflna Corrêa, Estado do Rio Grande do Sul.
Relator: Senadora Emília Fernandes
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n2 111, de 1998 (n" 588, de
1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão à Emissora Santuário Sera-

16172 Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

finense LIda., para explorar o servio de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Serafina Corrêa, Estado do Rio Grande do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 4, de
1997, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 18
de dezembro de 1996, que renova a concessão para
a exploração de canal de rediodifusão sonora, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o § 12 do art.
223, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitaçao de renovação foi instruída de conformidade com a
legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Emissora Santuário Serafinense LIda.:
Nome do Sócio Cotista

Junho de 1999

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 111, de 1998, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando caracterizado que a empresa Emissora Santuário da Fé
LIda., atendeu a todos os requisitos técnicos e legais
para habilitar-se à renovação, opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 1999. Freitas Neto, Presidente - Emília Fernandes, Relator ;- Roberto Requlão - Gerson Camata - Pedro Slmon-- Luzia Toledo - Dlalma Bessa - Juvênclo da- Fonseca - Leomar Qulntanilha - Roberto Saturnino (abstenção) - Álvaro Dias Eduardo Siqueira Campos - Jorge Bornhausen Edison Lobão - Sebastião Rocha (abstenção) Maghlto Vilela - Francellno Pereira.

Cotas de Participação

Olivo Antônio Batdl

7.500

Cefito Perelsl

7.500

Enseu Canal/e

7.500

Albino Matei

7.500
30.000

Totat de cotas

o

presente Projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Antônio
Carlos Pannunzio, e aprovação unânime daquela
Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa téCnica legislativa, contra o voto do Deputado José Genofno.

li - Voto do Relator
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constutição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa forma interna relaciona uma série de informações a serem prestadas e
exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
que devem instruir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.

PARECER NQ 419, DE 1999
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nQ 113, de
1998 (nº 590198, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Estância Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de São
Lourenço, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Francelino Pereira
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo nº 113, de 1998 (nº 590, de
-1998, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova permissão à Rádio Estância LIda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de São Lourenço, Estado de
Minas Gerais.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 366, de
1997, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 54,
de 4 de fevereiro de 1997, que renova permissão
para exploração de canal de radiodifusão sonora,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o § 1º do
art. 223, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação de renovação foi instruída de conformidade com a
legiSlação aplicável, o que levou ao seu deferimento,
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É a seguinte a composição aCionária do empreendimento Rádio Estância LIda.:
Nome do Sócio Cotista

Cotas de Participação

• Fernando Ribeiro Jardim
• Carlos Fernando Ribeiro Jardim
• João Renato Ribeiro Jardim

200
to
10

• Angela Maria Ribeiro Jardim Testl

to

• Antonla Sacramento Ribeiro Jardim

10

• José Roberto Ribeiro Jardim

50

• Maria Célia Ribeiro Jardim
Total de Cotas

10
300

o

presente proJeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Eduardo
Coelho e aprovação unânime daquela Comissão,
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurldico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
11 - Voto do Relator
Localizada na região sul de Minas Gerais, bacia do rio Grande, a cidade de São Lourenço conta,
hoje, com mais de 33 mil habitantes.
Sua população economicamente em atividades
de serviços (saúde e administrativos) industriais (mineração, metalurgia, móveis, vestuários, alimentos e
bebidas, etc.) e comerciais.
Nas comunicações, além dos serviços tradicionais de correios e telégrafos, telefonia, telex e caixa
postal eletrônica, São Lourenço conta ainda com alguns jornais e emissoras de rádio, dentre elas a Rádio Estância LIda., que prestam valiosos serviços de
informação entretenimento e cultura.
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
critérios estabelecidos pela Resolução SF nº 39, de
1992. Essa norma interna relaciona uma série de informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem ins-

truir processo submetido à análise desta Comissão
de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 113, de 1998, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando caracterizado que a empresa Rádio Estância LIda., atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovação da permissão, opinamos pela
aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 1999. Freitas Neto, Presidente - Francelino Pereira, Relator - Roberto Requlão - Gerson Camata - Pedro
Slmon, (abstenção) - Luzia Toledo - Dlalma Be5sa - Juvêncio da Fonseca - Leomar Quintanilha
- Roberto Saturnlno (abstenção) - Álvaro Dias Eduardo Siqueira Campos - Jorge Bornhausen Edison Lobão - Maguito Vilela - Sebastião Rocha (abstenção).
PARECER N" 420, DE 1999
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n" 114, de
1998 (n" 591, de 1997, na Câmara dos Deputados), que "Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Galáxia
Lida., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Coronel Fabrlciano, Estado de
Minas Gerais".
Relator: Senador Francelino Pereira
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n" 114, de 1998 (nº 591, de
1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova permissão à Rádio Galáxia LIda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Coronel Fabriciano, Estado de Minas Gerais.
Por meio da Mensagem PreSidencial nº 460, de
1997, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 57,
de 4 de fevereiro de 1997, que renova permissão
para exploração de canal de radiodifusão sonora,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o § 1º do
art. 223, ambos da Constiluição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente socilitação de renovação foi instruída de conformidade
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com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Galáxia LIda.:
Nome do Sócio Cotista

Cotas de Participação

o

Marcelo Morais Albeny

100

ft

Adilio Coelho' de Souza

100

Totat de Cotas

200

o

presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Koyu lha,
e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa, contra o voto do Deputado José Genolno.

11- Voto do Relator
Localizada na região metalúrgica de Minas Gerais, no vale do aço, bacia do Rio Doce, a cidade de
Coronel Fabriciano já contava, em 1996, com estimados 92.998 habitantes.
Sua população economicamente ativa ocupa-se
principalmente da atividade industrial (extração de minerais, transformação de minerais não metálicos, indústria qulmica, do vestuário, de calçados e de produtos alimentares) e, em segundo lugar, da de serviços
(transporte, administração, reparação e manutenção).
Nas comunicações, além dos serviços tradicionais de correios e telégrafos, telefonia, telex e caixa
postal eletrônica, a cidade conta com vários jornais e
emissoras de rádio, dentre elas a Rádio Galáxia, que
prestam valiosos serviços de informação, entretenimento e cultura.
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos terrnos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaciona uma série de informações a serem prestadas e
exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como peio Ministério das Comunicações,
que devem instruir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.

. Junho de 1999

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 114, de 1998; evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nO 39/92, do Senado Federal, ficando caracterizado que a empresa Rádio Galáxia LIda.,
atendeu a todos os requisitos técnicos e legais
para habilitar-se à renovação da permissão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto
de Decreto Legislativo originário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 1999. Freitas Neto, Presidente - Francellno Per'elra, Relator - Roberto Requião - Gerson Camata - Pedro
Slmon, (abstenção) - Luzia Toledo - D/alma Bessa - Juvênclo da Fonseca - 'Leomar Qulntanllha
- Roberto Saturnlno (abstenção) - Álvaro Dias Eduardo Siqueira Campos - Jorge Bornhausen Edison Lobão - Magullo Vilela - Sebastião Rocha (abstenção)_
PARECER N2 421, DE 1999
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n 2 119, de
1998 (n2 596/97, na Câmara-dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Clube de Minas Gerais Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Conselheiro Lafalete, Estado
de Minas Gerals_
Relator: Senador Francellno Pereira
I - Relatório
Chega a esta Comissão. para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo nO 119, de 1998 (nO 596, de
1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão à Rádio Clube de Minas
Gerais LIda., para explorar o serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas Gerais.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 705, de
1997, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 13
de junho de 1997, que renova a concessão para a
exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, XII combinados com o § l' do art.
223, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das ComUnicações ao Presidente da República, documento I que
integra os autos, dá conta de que a presente solicHação de renovação foi instrulda de conformidade com'a'legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.'·! '.'
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É a seguinte a composição acionária do empreendlmento Rádio Clube de Minas Gerais LIda.:
Nome do Sócio Cotista
• Maria do Carmo de R. C. Ceuto

Cetasde
Participação

100.000

• Maria de Fátima de R. C. de Oliveira

100.000

• Célia Maria Campos do Vale Dourado

100.000

• Ana Maria Rezende campos de Almeida

100.000

• Célia Nogueira de Rezende Campos

100.000

Totat de Cotas

500.000

o presente Projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Jaques
Wagner, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurldlco,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
11 - Voro do Relator
Uma das mais importantes cidades de Minas
Gerais, Conselheiro Lafaiete, a par da sua economia
diversificada e sempre crescente, dispõe de importantes instrumentos de comunicação, especialmente
no setor radiofÔnico.
A Rádio Clube de Minas Gerais LIda., tem
dado excelente contribuição ao desenvolvimento
econÔmico, social e cultural de Conselheiro Lafaiete,
e participa ativamente de campanhas de interesse
da comunidade.
A manutenção de suas atividades de exploração do serviço de radiodifusão sonora em onda média é, portanto, de grande interesse para a sociedade de Conselheiro Lafalete.
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
Essa norma interna relaciona uma série de informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir: o processo submetido à análise desta Comissão
de Educação.
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Tendo em vista que.o exame da documentação
que aCQmpanha o PDS nº 119, de. 1998,. evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando caracterizado que a empresa Rádio Clube de Minas Gerais
LIda., atendeu a todos os requisitos técnicos e legais
para habilitar-se à renovação da concessão, opinamos
pela aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 1999. Freitas Neto, Presidente - Francellno Pereira, Relator - Roberto Requlão - Gerson Camata - Pedro
Slmon, (vencido) - Luzia Toledo - Djalma Bessa Juvênclo da Fonseca - Leomar Quinlanilha - Roberto Saturnlno, (abstenção) - Álvaro Dias Eduardo Siqueira Campos - Jorge Bornhausen Edison Lobão - Sebastião Rocha, (abstenção) Magulto Vilela.
PARECER Nº 422, DE 1999
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 120, de
1998 (nº 597/97, na Câmara dos Deputados), que "aprova o ato que renova a permissão da Rádio Tupã LIda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Tupã
Estado de São Paulo"_
Relator: Senador Eduardo Siqueira Campos
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo nº 120, de 1998 (nº 597,
de 1997, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a permissão à Rádio Tupã LIda.,
para explorar o serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Tupã, Estado de
São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 802, de
1997, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 267,
de 7 de maio de 1997, que renova a permissão para
a exploração de canal de radiodifusão sonora, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o § 1º do art.
223, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que Integra os autos, dá conta de que a presente
solicitação de renovação foi instrulda de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu
deferimento.
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É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Tupã Ltda.:
Nome do Sócio Cotista

Cotas de Participação

• José Ananlas Neto

34.000

• Juan José Fonseca Agudo

34.000

Total de Cotas

68.000

o

presente Projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido parecer favorável de seu relator, Deputado
Roberto Balestra, e aprovação unânime daquela
Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa, contra o voto do Deputado José Genoíno.

11- Voto do Relator
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
aos critérios estabelecidos pela Resolução nO 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaciona uma série de informações a serem prestadas e
exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
que devem Instituir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 120, de 1998, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando caracterizado que a empresa Rádio Tupã Ltda., atendeu a
todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se
à renovação da permissão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 1999. Freitas Neto, Presidente - Eduardo Siqueira Campos - Relator, Roberto Requião - Gerson Camata
- Pedro Slmon - Luzia Toleto - Djalma Bessa Juvênclo da Fonseca - Roberto Saturnino (abstenção) - Álvaro Dias - Leomar QUlntanllha - Edison Lobão - Sebastião Rocha, (abstenção) - Maguito Vilela - Francelino Pereira.
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PARECER NO 423, DE 1999
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nQ 130, de
1998 (nO 608/97, na Câmara dos DeputadOs), que Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Educadora Trabalhista
LIda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Ubá, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Francellno Pereira.
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo nO 130, de 1998 (nº 608, de
1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova concessão à Rádio Educadora Trabalhista Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Ubá, Estado de
Minas Gerais.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 583, de
1997, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto s/n, de
16 de maio de 1997, que renova concessão para exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, XII, combinado com o § 1º do art.
223, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação de renovação foi instrufda de conformidade
com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Educadora Trabalhista Ltda.:
Nome do Sócio Cotista

• Francisco Xavier Pereira
• Paulo Xavier Pereira

Cotas de Participação

21.000
7.500

• Claudionor Cândido de Sá

1.500

Total de Cotas

30.000

O presente Projeto foiexaminado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Welson
Gasparlni, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça: e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurfdico, constitucional e vazado em boa técnica législativa, contra o voto do Deputado José Genofno,"
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11 - Voto do Relator
Localizada na região da Mata de Minas Gerais,
bacia do rio Parafba do Sul, a cidade de Ubá tem
uma população próxima dos 100 mil habitantes, sendo uma das mais prósperas da região.
Sua população economicamente ativa ocupase principalmente em atividades industriais (mineração, metalurgia, material elétrico, eletrônico e de comunicações, móveis etc.) e de serviços (administrativos, ensino e saúde), mas também na agropecuária
e no comércio.
Nas comunicações, além dos serviços tradicionais de correios e telégrafos, telefonia, telex e caixa
postal eletrônica, Ubá conta ainda com uma dezena
de jornais e várias emissoras de rádios, dentre elas
a Rádio Educadora Trabalhista Ltda., que opera em
onda média.
Vale salientar que essa emissora tem dado relevante contribuição ao progresso cultural de Ubá,
prestando serviços de informação aos habitantes do
municfpio e participando de campanhas públicas em
favor da comunidade.
O proceso de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e Imagens, praticados peio Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
Essa norma Interna relaciona uma série de informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão
de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 130, de 1998, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nO 39/92, do Senado Federal, ficando caracterizado que a empresa Rádio Educadora Trabalhista LIda. atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovação da concessão,
opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos
Deputados.
'Sala da Comissão, 23 de junho de 1999. Freitas Neto, Presidente - Francelino Pereira, Relator"- Roberto Requlão - Gerson Camata - Pedro
Slmon, (abstenção) - Luzia Toledo - Djalma Bes-
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sa - Juvênlo da Fonseca - Leomar Quintanllha Roberto Saturnino (abstenção) - Álvaro Dias Eduardo Siqueira Campos - Jorge Bornhausen Edison Lobão - Sebastião Rocha (abstenção) Magullo Vilela.
PARECER Nº 424, DE 1999
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 135, de
1998 (nº 614/98, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Meridional Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Cachoeira
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
Relator: Senadora Emflla Fernandes
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo nº 135, de 1998 (nº
614/1998, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que renova a concessão à Rádio Meridional
LIda., para explorar o serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Cachoeira do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.159,
de 1995, o Presidente da Repúbica submete ao
Congresso Nacional o ato constante do Decreto s/nº,
de 13 de outubro de 1995, que renova a concessão
para exploração de canal de radiodifusão sonora,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o § 1º do
art. 223, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação de renovação foi instrufda de conformidade
com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Meridional LIda.:
Nome do SócIo Collsta
• Pedro de Los Santos

Cotas de PartIcIpação
846.800

• Ricardo de Mattos Conceição

846.800

• Arnaldo Ballvé Neto

306.400

Total de Cotas

2.000.000

O presente Projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
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parecer ,favorável de seu relator, Deputado Ivan Valente, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa, contra o voto do Deputado José Genoíno.
11 - Voto do Relator

o

processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
aos critérios estabelecidos pela Resolução nO 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma Interna relaciona uma série de informações a serem prestadas e
exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
que devem instruir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nO 135, de 1998, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nO 39/92, do Senado Federal, ficando caracterizado que a empresa Rádio Meridional Ltda., atendeu
a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se
à renovação da concessão, opinamos pela aprovação
do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 1999. Freitas Neto, Presidente - Emflia Fernandes, Relatora - Roberto Requlão - Gerson Camata - Pedro
Slmon - Luzia Toledo - Djalma Bessa - Juvênclo
da Fonseca - Leomar Qulntanllha - Roberto Saturnlno (abstenção) - Álvaro Dias - Eduardo SIqueira Campos - Jorge Bornhausen - Edison Lobão - Sebastião Rocha (abstenção) - Magulto VIlela - FranceJino Pereira.
PARECER NO 425, DE 1999
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nO 136, de
1998 (nO 615/98, na Câmara dos Depu1ados), que aprova o ato que renova a permlssâo da Andrômeda Radiodifusão Lida.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul.
Relator: Senador José Fogaça
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I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n2 136, de 1998 (n 2 615/98,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a permissão à Andrômeda Radiodifusão
Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial nO 384, de
1997, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 2.072,
de 16 de dezembro de 1996, que renova a permissão
para a exploração de canal de radiodifusão sonora
nos termos dei art. 49, XII, combinado com o § 1" d~
art. 223, ambos da Constituição Federal.
.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação de renovação foi instruída de conformidade
com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Andrômeda Radiodifusão Ltda.:
Nome do Sócio Cotlsla

Cola. de Participação

• Olavlo Dumll Gadrel

8

• Rafael Alvarez Gadret
• Roger dos Reis

.1

Tolal de Cola.

10

o

presente Projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Leur Lomànto, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa, contra o voto do Deputado José Genoíno.
11 - Voto do Relator

O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e Imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
aos critérios estabelecidos pela Resolução n2 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaciona uma série de informações a serem prestadas e
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eXigências a serem cumpridas pela entidade preten·
dente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
que devem instruir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS n" 136, de 1998, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução n" 39/92, do Senado Federal, ficando caracterlzado que a empresa Andrômeda Radiodifusão
Lida., atendeu a todos os requisitos técnicos e legais
para habilitar-se à renovação da permissão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto de
Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 1999. Frelta Neto, Presidente - José Fogaça, Relator Roberto Requlão - Gerson Camata - Pedro SI·
mon - Luzia Toledo - Djalma Bessa - Juvênclo
da Fonseca - Leomar Qulntanllha - Roberto Sa·
turnlno (abstenção) - Álvaro Dias - Eduardo SIqueira Campos - Jorge Bornhausen - Edison Lobão - Sebastião Rocha (abstenção) - Maguilo VIlela - Francellno Pereira.
PARECER NQ 426, DE 1999
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nQ137, de
1998, (nO 634/98, na Câmara dos Deputa·
dos), que aprova o ato que renova a permissão da Rádio ilapema FM de Porto
Alegre Lida., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Porto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul.
Relator: Senador José Fogaça
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo nO 137,- de 1998 (n"
634/98, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que renova a permissão à Rádio Itapema FM de
Porto Alegre Lida., para explorar o serviço de radidodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial n" 273, de
1997, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nO
2.084, de 16 de dezembro de 1996, que renova a
permissão para exploração de canal de radiodifusão
sonora, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
§ 1" do art. 223, ambos da Constituição Federal.
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A exposição de motivo~ do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação de renovação foi instrufda de conformidade
com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do em·
preendimento Rádio Itapema FM de Porto Alegre
Lida.:
Nome do Sócio Cotista

Cotas de Participação

• Nelson Pacheco Slrotsky

25.000

• José Pedro Pacheco Slrotsky

25.000

Total de Cotas

50.000

o

presente Projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Pinheiro
Landim, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurldico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa, contra o voto do Deputado José Genolno.
11 - Voto do Rell!tor

O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concesão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, deve
obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº
39/92, do Senado Federal. Essa norma interna relaciona uma série de informações a serem prestadas e
exigências a serem cumpridas pela entidade preten·
dente, bem como pelo Ministério das Comunipações,
que devem instruir o processo. submetido à -análise
desta Comissão de Educação..
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 137, de 1998, evidencia o cumprimento das formalidades estabelecidas
na Resolução nO 39/92, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a em pesa Rádio Itapema FM de
Porto Alegre Lida., atendeu a todos os requisitos
técnicos e legais para habilitar-se à renovação da
permissão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
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Sala da Comissão, 23 de junho de 1999. Freitas Neto, Presidente - José Fogaça, Relator Roberto Requlão - Gerson Camata - Pedro SImon - Luzia Toledo - Djalma Bessa - Juvênclo
da Fonseca - Leomar Qulntanilha - Roberto Salurnino (abstenção) - Álvaro Dias - Eduardo SIqueira Campos - Jorge Bornhausen - Edison Lobão - Sebastião Rocha, (abstenção) - Maguito Vileia - Francellno Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a
mesa, proposta de Emenda à ConstHuição que será lida
pelo Sr. 1º Secretário em exercfcio, Senador Nabor Júnior.

É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO Nº 59, DE 1999
Institui o serviço civil obrigatório
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3" art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao
texto constitucional:
Art. 1º É acrescentado um novo inciso ao art.
5º do texto constitucional:
Art. 1" É acrescentado um novo inciso ao art.
5º do texto constitucional:
"Art. 5· ................................................. .
LXXVIII - A lei disporá sobre a prestação de serviço civil obrigatório por egressos
de cursos técnicos e superiores de profissões de sáude, como requisito para o reconhecimento do diploma e a habilitação para o
exercfcio profissional."
Art. 2º Esta Emenda entra em vigor na data de
sua publicação.
Justificação
Justifica esta proposição a necessidade de suprir de recursos humanos qualificados as instituições
públicas de municlpios localizados em regiões inóspitas, distantes dos grandes centros urbanos ou de
diffcll acesso, e com precário desenvolvimento institucional ou com deficiência de recursos financeiros.
A obrigatoriedade de prestação de serviços comunitários, por parte dos técnicos e profissionais recém-formados, como requisito para o reconhecimento do diploma e a habilitação para o exerclcio profissional foi adotada, com bons resultados, por vários
parses, entre os quais, na América Latina, o México,
o Equador e a Venezuela.
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.. Além de fazer chegara assistência médica, a
promoção da saúde e a prevenção das doenças às
regiões carentes do Interior e à periferia das cidades,
permite ao profissional devolver à sociedade os Investimentos nele feitos.
Sala das Sessões, 23 de junho de 1999. - Senador Mozarlldo Cavalcanti - Maria do Carmo AIves - Amir Lando - Bernardo Cabral - Francellno
Pereira - Jorge Bornhawsen - José Jorge - Geraldo Althoff - Paulo Souto - José Agripino Edison Lobão - Pedro Slmon - Luiz Otávio Paulo Hartung -Freitas Neto - Gilberto Mestrlnho - Bello parga - Hugo Napoleão - Juvênclo
Fonseca - Caslldo Maldaner - Alvaro Dias - Djalma Bessa - Osmar Dias - ~erson Camata - Carlos Bezerra - Gllvlm Borges - Mauro Miranda.
LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TíTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPíTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. 5º todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros resldents no Pais a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade,
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A proposta de Emenda à Constituição que acaba de ser
lida está sujeita às disposições especrticas dos arts.
354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria será publicada e despachada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, projetos que serão lidos pelo Sr.
12 Secretário em exercrcio, Senador Nabor Júnior.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 437, de 1999
Inclui o Porto de Caracarai, no Estado de Roraima, na relação descritiva dos
portos marrtlmos, fluviais e lacustres do
Plano Nacional de Viação.
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o Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica incluído na relação descritiva dos
portos marftimos, fluviais e lacustres do Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei nº 5.917, de 10 de
setembro de 1973, o Porto de Caracaral, no Estado
de Roraima.
Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Caracaral está localizado na parte sul do Estado de Roraima, situa-se à margem direita do curso
médio do Rio Branco, a 600Km de Manaus e 135km
de Boa Vista, cujo acesso, a partir de Manaus, por
via fluvial, se dá pelos Rios Negro e Branco, e, somente pelo Rio Branco, partindo de Boa Vista. O
acesso Caracaraí/Boa Vista/Caracaraí, fica restrito
ao perlodo chuvoso, quando o Rio Branco apresenta
melhores condições de navegabilidade, daI, todo o
transporte fluvial saindo ou entrando no Estado somente é posslvel a partir de e até Caracaral.
Caracaraí é o principal ponto de convergência
do mercado consumidor do Estado, uma vez que se
limita com os municlpios de Iracema, Cantá, Bonfim,
Caroebe, São João da Baliza, São Luiz do Anauá e
Rorainópolis, além do Estado do Amazonas e da República Federativa da Guiana. Estas caracterlsticas
que o destacam como ponto relevante no contexto
sócio-econômico da região setentrional do PaIs.
A importãncia de uma porto fluvial em Caracaral, com toda estrutura necessária ao seu funcionamento, se justifica por ser o principal ponto de escoamento e recpção de aproximadamente 80% do
que se produz e se consome no Estado. Aportam
em Caracaral, onde também mantêm seus depósitos, os maiores distribuidores de materiais de construção, tais como: cimento, ferro, telhas, etc., bem
como os de produtos derivados de petróleo, a saber:
Petrobras Distribuidora, Equatorial Petróleo do Amazonas, Fogás e outras, concentrando-se, também,
as distribuidoras de bebidas oriundas do Estado do
Amazonas e os produtos importados dos vizinhos
palses da Venezuela e Guiana.
'Cabe ressaltar o impulso desenvolvimentista
que ora se Imprime em Caracaral, notadamente na
área' do ecoturismo, que, por sua vez, vem atraindo
as atenções de outros centros produtores e consumidores. Em conseqüência, urge que se dote o Munlclplo de uma estrutura portuária que venha a atender a demanda crescente na área e, principalmente,
eleva-se a oferta e geração de emprego para grande
número de profissionais relacionados às atividades
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fluviais/portuárias, minimizando, dessa forma, a dependência do poder público municipal, que poderá
direcionar seus investimentos para outras áreas,
também produtivas que contribuam para a geração
de emprego e renda em benefício dos municípios.
Pelos motivos expostos, espero a acolhida favorável dos meus ilustres Pares ao projeto.
Sala das Sessões, 23 de junho de 1999. - Senador Romero Jucá.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 5.917, DE 10 DE SETEMBRO DE 1973
Aprova o Plano Nacional de Viação,
e dá outras providências
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aprovado o Plano Nacional de Viação (PNV), de que trata o artigo 8º, item XI, da
Constituição Federal, representado e descrito complementarmente no documento anexo contendo as
seguintes seções:
1. Conceituação Geral. Sistema Nacional de
Viação.
2. Sistema Rodoviário Nacional:
2.1. conceituação;
2.2. nomenclatura e relação descritiva das rodovias do Sistema Rodoviário Federal, integrantes
do Plano Nacional de Viação.
3. Sistema Ferroviário Nacional:
3.1. conceituação;
3.2. nomeclatura e relação descritiva das ferrovias integrantes do Plano Nacional de Viação.
4. Sistema Portuário Nacional:
4.1. conceituação;
4.2. relação descritiva dos portos marítimos,
fluviais e lacrustres do Plano Nacional de Viação.
5. Sistema Hidroviário Nacional:
5.1. conceituação:
5.2. relação descritiva das vias navegáveis interiores do Plano Nacional de Viação.
6. Sistema Aeroviário Nacional:
6.1, conceituiação;
6.2. relação descritiva dos aeródromos do Piano Nacional de Viação.
§ 1º Os sistemas mencionados nas seções 2,
3, 4, 5 e 6 citadas, englobam as respectivas redes
construídas e previstas.
§ 2º As localidades intermediárias constantes
das redes previstas que figuram nas relações descri-
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tivas constantes das seções 2.2 e 3.2 citadas, não
constituem pontos obrigatórios de passagem, mas figuram apenas com indicação geral da diretriz das
vias consideradas, sendo o seu traçado definitivo fixado pelo Poder Executivo, após estudos técnicos e
econômicos.
§ 32 Os órgãos federais das diferentes modalidades de transporte deverão elaborar as respectivas
cartas geográficas em escala conveniente, que permita distinguir e identificar facilmente as diretrizes
viárias com seus pontos de passagem, assim como
os portos e aeródromos, conforme as relações descritivas do Plano Nacional de Viação de que trata
esta Lei.
Art. 22 O objetivo essencial do Plano Nacional
de Viação é permitir o estabelecimento de infra-estrutura de um sistema viário integrado, assim como
as bases para planos globais de transporte que
atendam, pelo menor custo, às necessidades do
Pais, sob o múltiplo aspecto econômico-social-poIUIco-militar.

(À Comissão de Serviços de Infra-Estrutura - decisão terminativa.)
PROJETO DE RESOLUÇÃO W 68 DE 1999
Dá nova redação ao Inciso VIII, do
art. 13 da Resolução nº 78, de 1998.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O inciso VIII, do art. 13, da Resolução n2
78, de 12 de julho de 1998, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 13............................................... ..
VIII - certidão expec'ida pelo respectivo
Tribunal de Contas comprovando o cumprimento do disposto no § 2º do art. 27 e no inciso VI do art. 29, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998, e no
inciso VII do art. 29, no § 32 do art. 32 e no
art. 212 da Constituição Federal, e na Lei
Complementar nº 96, de 11 de maio de
1999, relativa ao último exercicio analisado
e, quando este não corresponder ao exercicio anterior ao do pleito, a certidão deverá
vir acompanhada de demonstrativo da execução orçamentária do exercicio anterior.
(NR) .............................................................. .

IX - ........................................................

Art. 22 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
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Justificação
A redação atual do inciso VIII do art. 13 da Resolução n2 78/98 determina que a instrução dos pleitos de operações de crédito dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municfpios seja acompanhada da certidão expedida pelo Tribunal de Contas comprovando o cumprimento do disposto no § 2º do art. 27 e no
inciso VI do art. 29, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998, e no inciso VII do
art. 29, no § 3º do art. 32 e no art. 212 da Constituição Federal, e na Lei Complementar n2 82, de 27 de
março de 1995, acompanhada de demonstrativo da
execução orçamentária do último exercicio. (grifo
nosso).
Ora, se a certidão do Tribunal de Contas refere-se ao último exercido, torna-se despiciendo o demonstrativo da execução orçamentária do citado último exercfcio, porquanto as contas já teriam sido
examinadas por aquele órgão fiscalizador e, desse
modo, certificado sobre os gastos. A anexação desse demonstrativo somente faz sentido quando a certidão do Tribunal não se referir ao exercfcio anterior
ao do pleito.
Ocorre que as contas estaduais e municipais
são encaminhadas aos tribunais ao longo do primeiro trimestre do exercido seguinte ao qual se referem. Obviamente, por uma questão natural de tempo
para a análise, nem sempre a certidão expedida refere-se ao exercfclo anterior ao qual a operação de
crédito está sendo ou será realizada como quer a
atual norma do Senado. Isso acontece sobretudo
quando as operações estão sendo realizadas ao longo do primeiro semestre de cada ano. Em decorrência disso, alguns munlclpios tem tido dificuldades burocráticas junto ao Banco Central, ao encaminharem
seus pedidos de financiamentos.
Para sanar essa distorção, estamos propondo o presente projeto de resolução que, certamente, compatibilizará tanto os interesses das instâncias de governo em obter seus financiamentos,
como o interesse desta Casa em cumprir eficientemente seus deveres constitucionais, e especificamente os deveres privativos prescritos no art. 52
da Carta Maior. Por fim, estamos. propondo uma
redação que atualiza a referência à, Lei Camata,
tendo e vista que a Lei Complementar n2 82/95 foi,
em 31 de maio próximo passado" revogad!i. pela
Lei Complementar nº 96/99.
.-:
' ~ .'
,

, .

.'i:_!.

Sala das Sessões 23 de junho de 1999/*.Senador Caslldo Maldaner.
' . " .)k'
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LEGISLAÇÃO CITADA
RESOlUÇÃO N° 78, DE 1998
Dispõe sobre as operações de crédito Interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas
respectivas autarquias e fundações, Inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização, e dá
outras providências.
O Senado Federal resolve:

....................................................................................
CAPíTULO IV
Da Instrução dos Pleitos
Art. 13. Os Estados, o Distrito Federal, os Munlclpios e suas respectivas autarquias e fundações
encaminharão ao Banco Central do Brasil os pedidos de autorização para a realização das operações
de crédito de que trata esta Resolução, instruidos
com:
I - pedido do respectivo Chefe do Poder Executivo;
11 - autorização especifica do órgão legislativo
do Estado, do Distrito Federal ou do Municlpio, conforme o caso, para a realização da operação;
111 - certidão que comprove a inexistência de
operações com as caracterlsticas descritas nos incisos I e 11 do art. 3°, emitida pelo respectivo Tribunal
de Contas;
IV - certidão, emitida pela Secretaria do Te·
souro Nacional, que comprove o cumprimento do
disposto no Inciso 111 do art. 3·, bem como a adimplência junto. à União, relativa aos financiamentos e
refinanciamentos, Inclusive garantias, por ela concedidos;
V - certidões que comprovem a regularidade
junto ao Programa de Integração Social/Programa
de Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP, ao Fundo de Investimento Social/Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade
- FINSOCIAUCOFINS, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - FGTS;
VI - cronogramas de dispêndio com as dividas
Int~:rna e externa e com a operação a ser realizada;
. ,.... VII- relação de todos os débitos, com seus valore's atualizados, Inclusive daqueles vencidos e não
pagos, assinada pelo Chefe do Poder ExeCutivo e
pelO Secretário de Governo responsável pela administração financeira;
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VIII - certidão expedida pelo respectivo Tribunal de Contas comprovando o cumprimento do disposto no § 22 do art. 27 e no inciso VI do art. 29,
com a redação dada pela Emenda Constitucional nº
19, de 1998, e no inciso VII do art. 29, no § 3º do art.
32 e no art. 212 da Constituição Federal, e na lei
Complementar n2 82, de 27 de março de 1995,
acompanhada de demonstrativo da execução orçamentária do último exerclcio;
IX - balancetes mensais consolidados, assinados pelo Chefe do Poder Executivo e pelo Secretário
de Governo responsável pela administração financeira, para fins de cálculo dos limites de que trata
esta Resolução;
X - lei orçamentária do exerclcio em curso.
§ 12 O disposto neste artigo não se aplica às
operações de antecipação de receita orçamentária,
que são reguladas pelo art. 14.
§ 22 Os demonstrativos de que tratam os incisos VIII e IX deverão conter nlvel de detalhamento
que permita o cálculo dos limites e a inequlvoca verificação do cumprimento das exigências estabelecidas por esta Resolução.
§ 3· Poderão ser dispensados os documentos
de que trata o inciso V, desde que tais operações
sejam vinculadas à regularização dos respectivos
débitos.
CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil

. ....................................................................................
TíTULO 111
Da Organização do Estado
CAPíTULO 111
Dos Estados Federados
(Art. 27)
Art. 27. (') O número de Deputados à Assembléia legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e,
atingido o número de trinta e seis, será acrescido de
tantos quantos forem os Deputados Federais acima
de doze.
§ 1Q Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, apllcando-se-Ihes as regras desta
Constituição sobre sistema eleitoral, Inviolabilidade,
imunidades, remuneração, perda de mandato, licença,
Impedimentos e Incorporação às Forças Armadas.
§ 22 A remuneração dos Deputados Estaduais
será fixada em cada legislatura, para a subseqüente,
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pela I\'ssembléia legislativa, observado o que dispõem os arts. 150, li, 153, 111 e 153, § 2º, I, na razão
de, no máximo, setenta e cinco por cento daquela
estabelecida, em espécie, para os Deputados Federais.
§ 3º Compete às Assembléias legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços
administrativos de sua secretaria, e prover os respectivos cargos.
§ 4º A lei disporá sobre a iniciativa popular no
processo legislativo estadual.
........... ....... ............. ........ ...... ................. ......................
(') Emenda Constitucional n' 1. de 1992.

TíTULO 111
Organização do Estado
CAPíTULO IV
Dos Municípios
(Art. 29)
Art. 29.(') O Município reger-1\e-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo
de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os principias estabelecidos nesta Constituição,
na Constituição do respectivo Estado e os seguintes
preceitos:
I - eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Vereadores, para mandato de quatro anos, mediante
pleito direto e simultâneo realizado em todo o País;
li _(") eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito
realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do art. 77 no caso de Municípios com mais de duzentos mil eleitores.
111 - posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia
1º de janeiro do ano subseqüente ao da eleição;
IV - número de Vereadores proporcional à população do Municlpio, observados os seguintes limites:
a) mlnimo de nove e máximo de vinte e um nos
Municlpios de até um milhão de habitantes;
b) mlnimo de trinta e três e máximo de quarenta e um nos Municlpios de mais de um milhão e menos de cinco milhões de habitantes;
c) mlnimo de quarenta e dois e máximo de cinqüenta e cinco nos Municlplos de mais de cinco milhões de habitantes;
V - remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e
dos Vereadores fixados pela Câmara Municipal em cada
legislatura, para subseqüente, observado o que dispõem os arts. 37, XI, arts. 150, li, 153,111 e 153, § 2º,1.
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VI - a remuneração dos Vereadores corresponderá, no máximo, setenta e cinco por cento daquela estabelecida, em espécie, para os Deputados
Estaduais, ressalvado o que dispõe o art. 37, XI;
VII - o total da despesa com a remuneração
dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante
de cinco por cento da receita do Municlpio;
VIII - inviolabilidade dos Vereadores por suas
opiniões, palavras e votos no exerclcio do mandato
e na circunscrição do Municlpio;
IX - proibições e incompatibilidade no exerclcio
da vereança, similares, no que couber, ao disposto
nesta Constituição para os membros do Congresso
Nacional e na Constituição do respectivo Estado
para os membros da Assembléia legislativa;
X - julgamento do Prefeito perante o Tribunal
de Justiça;
XI - organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal;
XII - cooperação das associações representativas no planejamento municipal;
XIII - iniciativa popular de projetos de lei de Interesse especifico do Municlpio, da cidade ou de
bairros, através de manifestação de, pelo menos,
cinco por cento do eleitorado;
XIV - perda de mandato do Prefeito, nos termos do art. 278, parágafo único.
(') Emenda Constitucional nº 1, de 1992
(') Emenda Constitucional nO 16, de 1997
Normas jurídicas em Texto Integral
EMENDA CONSTITUCIONAL N° 19, DE 1998
EMC-000019, de 4-6-98
Modifica o regime e dispõe sobre
princípios e normas da Administração
Pública, servidores e agentes políticos,
controle de despesas e finanças públicas
e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras providências.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam esta emenda ao
texto constitucional:
Art. 1º Os incisos XIV e XXII do art. 21 e XXVII
do art. 22 da Constituição Federal passam a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 21. Compete à União:

...........................................................................
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XIV - organizar e manter a policia civil, a polfcia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito
Federal, bem como prestar assistência financeira ao
Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por melo de fundo próprio;
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Art. 2" O § 2º do art. 27 e os incisos V e VI do
art. 29 da Constituição Federal passam a vigorar
com a seguinte redação, inserindo-se § 2º no art. 28
e renumerando-se para § 12 o atual parágrafo único:
"Art. 27 .............................................................. .

ximo, setenta e cinco por cento daquele estabelecldo, em espécie, para os Deputados Estaduais, observado o que dispõem os arts. 39, § 4", 57, § 7",
t50, li, 153,111, e 153, § 2", I;
...........................................................................
Art. 3· O caput, os incisos I, li, V, VII, X, XI,
XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XIX e o § 32 do art. 37 da
Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte
redação, acrescendo-se ao artigo os §§ 7" a 92 :
"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municlpios obedecerá aos
princlplos de legalidade, Impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
I - os cargos, empregos e funções públicas
são acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
11 - a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público
de provas ou de provas e tftulos, de acordo com a
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na
forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações
para cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração;

§ 2" O subsidio dos deputados estaduais será
fixado por lei de iniciativa da Assembléia Legislativa,
na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento
daquele estabelecido, em espécie, para os deputados federais, observado o que dispõem os arts. 39, §
42 ,57, § 72 ,150, li, 153, 111, e 153, § 22 ,1.

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo,
e os cargos em comissão, a serem preenchidos por
servidores de carreira nos caos, condições e percentuais mlnimos previstos em lei, destinam-se apenas
às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

"Art. 28. """""""."""""""""."""""""".""""".
§ 12 Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude
de concurso público e observado o disposto no art.
38,I,IVeV.
§ 2 2 Os subsldios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado serão fixados
por lei de iniciativa da Assembléia Legislativa, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 42 , 150, li,
153, 111, e 153, § 22 , I."
.
. "Art. 29 ..;.............................. """"""""""""""".

VII - o direito de greve 'será exercido nos termos e nos limites definidos em lei especffica;

XXII - executar os serviços de polfcia marftima,
aeroportuária e de fronteiras;
"Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da
União, estados, Distrito Federal e municlpios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas
públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 12 ,111;

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

...................................... ................................... .
;

V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da
Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts.
37, XI, 39, § 42 , 150, li, 153, 111, e 153, § 22 , I;
VI - subsidio dos Vereadores, fixado por lei de
inici<ltiva da Câmara Municipal, na razão de, no má-

X - a remuneração dos servidores públicos e o
subsidio de que trata o § 42 do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei especifica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e
sem distinção de Indices;
XI - a remuneração e o subsidio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos
membros de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal é dos Munlclpios, dos
detentores de mandato eletivo e dos demais agentes
polfticos e os proventos, pensões ou outra espécie
remuneratória, percebidos cumulativamente ou não,
incluldas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exercer o subsidio men-
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sal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal;
__ .........................................................................
XIII- é vedada a vinculação ou equiparação de
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de
remuneração de pessoal do serviço público;
XIV - os acréscimos pecuniários percebidos
por servidor público não serão computados nem
acumulados para fins de concessão de acréscimos
ulteriores;
XV - o subsrdio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são IrreduUveis,
ressalvado o disposto nos Incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 42,150,11,153,111, e 153, § 2º, I;
XVI - é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o
disposto no inciso XI:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou cienUfico;
c) a de dois cargos privativos de médico;
XVII - a proibição de acumular estende-se a
empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia
mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas,
direta ou indiretamente, pelo poder público;
CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TfTULO 111
Da Organização do Estado
CAPfTULOV
Do Distrito Federal e dQs Territórios
SEÇÃO I
Do Distrito Federal
(Art. 32)
Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão
em Munlcrplos, reger-se-á por lei orgânica, votada
em dois turnos com intersUclo mlnimo de dez dias, e
aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que
a promulgará, atendidos os princrplos estabelecidos
nesta Constituição.
§ 12 Ao Distrito Federal são atriburdas as com''''nelas legislativas reservadas aos Estados e Mu~ios.

§ 22 A eleição do Governador e do Vice-Governador, observadas as regras do art. 77, e dos Depu-
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tados Distritais coincidirá com as dos Gover~adores
e Deputados Estaduais, para mandato de igual duração.
§ 3º Aos Deputados Distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no art. 27.
§ 4º Lei federal disporá sobre a utilização, pelo
Governo do Distrito Federal, das polrcias civi,l e militar e do corpo de bombeiros militar.
'
...........................................................................
CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca
menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e
os Municrpios vinte e cinco por cento, no mrnimo, da
receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desen-·
volvimento do ensino.
§ 12 - A parcela da arrecadação de impostos
transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municfpios, ou pelos Estados aos respectivos Municrpios, não é considerada, para efeito do
cálculo previsto neste artigo, receita do governo que
a transferir.
§ 22 - Para efeito do cumprimento do disposto
no caput deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do art. 213.
- § 3º - A distribuição dos-recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, nos termos do plano nacional de educação.
§ 4º - Os programas suplenientares de alimentação e assistência à saúde previstos no art. 208, VII, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários.
Redação dada pela Emenda Constitucional n 2 14, de 13-9-96:
I
"§ 5· O ensino fundamental público
terá como fonte adicional de financiamento a
contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas, na forma da lei."
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
LEI COMPLEMENTAR Nº 96, DE 31 MAIO DE 1999
Disciplina os limites das despesas
com pessoal, na forma do art. 169 da
Constituição.
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o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º As Despesas Totais com Pessoal não
podem exceder a:
I - no caso da União: cinqüenta por cento da
Receita Corrente Uquida Federal;
11 - no caso dos Estados e do Distrito Federal:
sessenta por cento da Receita Corrente Uquida Estadual;
111 - no caso dos Municfpios: sessenta por cento da Receita Corrente Uquida Municipal.
Parágrafo único. Para fins do disposto neste
artigo serão consideradas as despesas e as receitas
de todos os órgão~ e entidades da administração direta e indireta. m*ntidas no todo ou em parte pelo
Poder Público.
'
Art. 2º Para ps fins, do disposto nesta Lei Complementar, consid.eram-~e:
I - Despesas Totais com Pessoal: o somatório
das Despesas de Pe~soal e Encargos Sociais da administração direta e indireta, realizada pela União,
pelos Estados, pelo Distrito j'ederal e pelos Munidpios, considerando-se os ativos, inativos e pensionistas, excetuando-se' as obrigações relativas a indenizações por demissões, inclusive gastos com incentivos à demissão volunt~lia;
11 - Despesas de Pessoal: o somatório dos!
gastos com qualquer. espécie remuneratória, taii
como vencimentos e 'vantagens fixas e variáveis,
subsfdlos, proventos de aposentadoria, reforma~' e
pensões, provenientes de ,cargos, funções ou empregos públicos, civis, militares ou de membros ido
Poder, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens ,pessoais de qualquer natureza; ,
111 - Encargos Sociais: o somatório das despesas com os encargos sociais, inclusive as contribuições para as entidades de previdência realizada
pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e
pelos Municfplos;
IV - Receita Corrente Uquida Federal: o somatório das receitas tributárias, de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias e de serviços e
outras receitas correntes, com as transferências correntes, destas exclufdas as transferências intragovernamenta,ls, deduzidas;
a) as repartições constitucionais e legais de
sua receita tributária para Estados, Distrito Federal e
Munlcfpios, e
b) o produto da arrecadação das contribuições
sociais, dos empregados ,e empregadores, ao regi-

Quinta-feira 24 16187

me geral de previdência_ social. e das contribuições
de que trata o art. 239 aa Constituição;
V - Receita Corrente Uquida Estadual: o somatório das receitas tributárias, de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias e de serviços e
outras receitas correntes, com as transferências correntes, destas exclufdas as transferências intragovernamentais, deduzidas as repartições constitucionais e legais de sua receita tributária para Munidpios;
VI - Receita Corrente Uquida Municipal: o somatório das receitas tributárias, de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias e de serviços e
outras receitas correntes, com as transferências correntes, destas exclufdas as transferências intragovernamentais.
Art. 3º Sempre que as despesas com pessoal
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municfpios estiverem acima dos limites fixados no
art. 1º, ficam, 'vedadas:
I - a 60ncessão de vantagem ou aumento de
remuneração, a qualquer titulo;
II - a criação de cargos, empregos e funções
ou alteração de estrutura de carreira;
,
111 - novas admissões ou contratações de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e pelas entidades da administração direta ou indireta, mantidas, no
todo ou em parte, pelo Poder Público; e
,
'
IV - a conçessão a servidores de quaisquer
beneffcios não previstos constitucionalmente;
Parágrafo Único. A vedação a novas a.dmissões e contratações de pessoal de que trata o inciso 111
não se aplica à reposição decorrente de falecimento
ou aposentadoria nas atividades finalfsticas de saúde, educação e segurança pública.
Art. 4º A partir da entrada em vigor desta Lei
Complementar, os entes estatais cujas despesas
com pessoal estiverem acima dos limites fixados no
art. 1º deverão adaptar-se a estes limites, à razão
de, no mfnlmo, dois terços do excesso nos primeiros
doze meses e o restante nos doze meses subseqüentes.
Art. 5º A inobservância do disposto no artigo
anterior ou, após o prazo ali previsto, do disposto no
art. 1º, implica, enquanto durar o descumprimento:
I - a suspensão dos repasses de verbas federais ou estaduais;
11 - a vedação à:
a) concessão, direta ou Indireta, de garantia da
União; e
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b) contratação de operação de crédito junto às
instituições financeiras federais.
§ 1°, Observado o disposto no inciso X do art.
167 da Constituição, a vedação constante da alrnea
a do Inciso 11 não se aplica a operações que visem à
redução das despesas com pessoal.
§ 22 Para os efeitos deste artigo, fica o Ministério da Fazenda responsável por atestar, anualmente,
o cumprimento do cronograma de ajuste mencionado no artigo anterior, podendo, para tanto, requerer
informações dos órgãos e das entidades da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Munlclpios.
Art. 62 Para atender aos limites do art. 1º, a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municlpios
adotarão as seguintes providências:
I - redução em pelo menos vinte por cento das
despesas com cargos em comissão e funções de
confiança;
11 - exoneração dos servidores não estáveis;
111 - exoneração dos servidores estáveis.
§ 12 A providência prevista em cada inciso do
caput somente será adotada se a dos inciso anterior
não for suficiente para alcançar o limite previsto.
§ 22 Poderá ser adotada a redução da jornada
de trabalho, com adequação proporcional dos vencimentos à jornada reduzida, como medida independente ou conjunta com as referidas neste artigo
para atingir o objetivo previsto no art. 12 •
Art. 72 A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municlpios publicarão, em órgão oficial de divulgação, até trinta dias após o encerramento de cada
mês, demonstrativo de execução orçamentária, do
mês e do acumulado nos últimos doze meses, explicitando, de forma Individualizada, os valores de cada
Item considerado para efeito do cálculo das receitas
correntes liquidas e das despesas totais com pessoal;
Art. 82 Fica o. órgão de controle externo da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Munlclpios responsável, na respectiva área de competência, por verificar mensalmente e em relação ao perlodo dos últimos doze meses, o cumprimento desta
lei Complementar, encaminhando o resultado ao Ministério da Fazenda.
Parágrafo único. No caso de Municlplo que não
tenha órgão de controle externo, a responsabilidade
pela verificação anual é do Tribunal de Contas do
Estado.
Art. 92 Ficam os Poderes Executivo, legislativo
e Judiciário solidários no cumprimento dos limites
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estabelecidos no art. 12, sujeitando-se às eventuais
reduções de despesas totais com pessoal.
Art. 10. Esta lei Complementar entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 11. Fica revogada a lei Complementar nO
82, de 27 de março de 1995.
Brasília, 31 de maio de 1999; 1782 da Independência e 111 2 da República. _ FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Pedro Malan - Pedro Parente.
Normas Jurídicas em Texto Integral
lPC-000082 de 27-3-95
lEI COMPLEMENTAR N2 82, DE 27 DE MARÇO
DE 1995
Disciplina os limites das despesas
com o funcionalismo público, na forma
do art. 169 da Constituição Federal.
O Presidente da República,
Faço sarber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 12 As despesas totais com pessoal ativo e
Inativo da administração direta e indireta, inclusive
fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, pagas com receitas correntes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municlpios não poderão, em cada exercício financeiro,
exceder:
I - no caso da União, a sessenta por cento da
respectiva receita corrente liquida, entendida esta
como sendo o total da receita corrente, deduzidos os
valores correspondentes às transferências por participações, constitucionais e legais, dos Estados, do
Distrito Federal e Municlpios na arrecadação de tributos de competência <;Ia União, bem como as receitas de que trata o art. 239 da Constituição Federal,
e, ainda, os valores correspondentes às despesas
com pagamento de beneficios nO âmbito do Regime
. Geral da Previdência Social;
, 11 - no caso dos Estados, a sessenta por cento
das respectivas receitas correntes liquidas, entendidas como sendo os totais das respectivas receitas
corréntes, deduzidos, os valores. das transferências
por participações, constitucionais e legais, dos Municlplos na arrecadação de tributos de competência
dos Estados;
.' ,
'111 - no caso do Distrito Federal e dos Municlpios, a sessenta por cento das rf;lspectivas· receitas
correntes;
'.
. § 12 Se as despesas de que trata este artigo
excederem, no exerclcio da publicação <;Iesta lei
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complementar, aos limites nele fixados, deverão retornar àqueles limites no prazo máximo de três exerdclos financeiros, a contar daquele. em que esta lei
complementar entrar em vigor, à razão de um terço
do excedente por exerclclo.
§ 2" A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municlplos publicarão, até trinta dias após o encerramento de cada mês, demonstrativo da execução orçamentária, do mês e até o mês, explicitando,
de forma individualizada, os valores de cada item
considerado para efeito do cálculo das receitas correntes liquidas, das despesas totais de pessoal e,
conseqílentemente, da referida participação.
§ 3" Sempre que o demonstrativo de que trata
o parágrafo anterior, no que tange à despesa acumulada até o mês, Indicar o descumprimento dos limites fixados nesta Lei Complementar, ficarão vedadas, até que a situação se regularize, quaisquer revisões, reajustes ou adequações de remuneração que
Impliquem aumento de despesas.
Art. 2" Esta lei complementar entra em vigor no
primeiro exerclclo financeiro subseqílente ao de sua
publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Brasflla, 27 de março de 1995; 174' da Independência e 107° da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO. - Luiz Carlos Bresser Pereira.

(À Comissão de Assuntos Econômicos.)

'0 SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os projetos lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presidência recebeu, do Supremo Tribunal Federal, o Otrcio nO S/24, de 1999 (nO 74/99, na origem), de 17 do
corrente, encaminhando, para os fins previstos no
art. 52, Inciso X, da Constituição Federal, cópia da
Lei Municipal n" 480, de 24 de novembro de 1983,
com a redação dada pela Lei nO 1.244, de 20 de dezembro de 1993, ambas de Niteról-RJ, do Parecer
da Procuradoria-Geral da República, da versão do
registro taquigráfico do julgamento, da certidão de
trânsito em julgado e do acórdão proferido por aquela Corte, nos autos do Recurso Extraordinário n"
233.332, que declarou a Inconstitucionalidade dos
arts. 176 e 179 da referida lei municipal (inconstitucionalidade da taxa de iluminação pública).
A Presidência comunica ao Plenário que determinou a anexação à presente matéria do atrelo n"
79, de 17 do corrente, do Supremo Tribunal Federal,
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que encaminhou ao Senado Federal, também nos
termos do art. 52, X, da Constituição Federal, matéria Idêntica à versada no Oficio S/24, de 1999.
O expediente vai à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Passase à lista de oradores.

Concedo a palavra, como primeiro orador Inscrito, ao Senador Maguito Vilela, por permuta com o
Senador Luiz Otávio. V. Ex" dispõe de 20 minutos.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB - GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em primeiro
lugar, eu gostaria de fazer um agradecimento ao
eminente Senador Luiz Otávio, do rico e próspero
Estado do Pará, que, gentilmente, cedeu o seu espaço para que eu pudesse fazer uso da palavra neste momento. Ontem, tentei fazê-lo, mas, em função
da Ordem do Dia, não me foi posslvel. Hoje, graças
à sua generosidade, terei essa oportunidade.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não é
apenas a condição de Senador da República que me
traz hoje a esta tribuna. A ela me conduz a condição
de goiano e de brasileiro, que, durante alguns anos,
pôde embalar emoções e sentimentos por melo das
canções do eterno e saudoso cantor Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, falecido em 23 de junho do
ano passado. Hoje, completa-se um ano do seu falecimento.
Falo com orgulho, com admiração; falo como o
conterrâneo' que teve a felicidade de acompanhar
toda a sua ditrcll, mas gloriosa trajetória. Falo como
amigo, com todo o Impeto e vigor de minha voz,
para homenageá-lo e para unir-me à sua famflla e à
sua incontável legião de fãs, que, com toda a razão,
ainda hoje choram e lamentam a sua triste e precoce
partida.
Mas falo também com a alegria de quem vê
seu Irmão Leonardo seguindo o seu destino, embalado pelo impulso dado pelo próprio Leandro,que,
em seus momentos' finais, praticamente Implorou
. para que desse seqílêncla ao que ambos construlram com· tanta dificuldade. Leonardo continua brilhando nos palcos, cantando por ele e por. Leandro;
cantando por Goiás e para Goiás; cantando pelo
Brasil e para o Brasil.
As Sr"se os Srs. haverão de perdoar-me pela
digressão sentimental deste pronunciamento. Mas
não há como falar de um grande amigo que se foi e
que, em vida, fez de. sua missão traduzir e embalar
as emoções populares, senão com o coração ..
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Há exatamente um ano, morria, em São Paulo,
esse quecóntinuará sendo sempre um dos maiores
Icones da música brasilelra_ Todos ainda se lembram da verdadeira comoção que se abateu sobre o
Brasil, num momento só comparável àquele em que
havlamos perdido duas figuras também inesqueclveis: Tancredo Neves e Ayrton Senna.
E não era para menos. Parentes, amigos, fãs,
todos se surpreenderam e se chocaram com a repentina e virulenta doença que se abateu sobre
Leandro. Um câncer rarlssimo, que nem os mais revolucionários avanços obtidos pela medicina foram
capazes de combater.
Da trágica descoberta do tumor ao falecimento
de Leandro foram menos de dois meses. UmJempo
de uma angústia dolorosa, vivido dia a dia, hora a
hora, minuto a minuto. Dias de uma espera triste e
sufocante, mas alimentados pela esperança de multidões que se aglomeravam nas proximidades do
Hospital São Luis, em São Paulo, embalando a fé
num apelo emocionado aos céus pela recuperação
do Idolo.
Pequenas multidões transformaram-se em gigantescas mu~idões após o inevitável passamento de
Leandro. Mais de 30 mil no velório em São Paulo.
Quase 100 mil velando o corpo em Goiânia. Milhares
correndo atrás do cortejo, que o levou ao sepultamento
no cemitério Jardim das Palmeiras, até hoje ponto
de encontro de milhões de fãs que dia a dia ainda
acorrem até lá para prestar suas homenagens a ele.
De onde vinha tanta comoção? Por que tantas
pessoas choraram aquele rapaz com jeitQ tfmido,
simples e humilde, forjado nas lides do interior do
Brasil? Por que tantas lágrimas? Perguntas que só
faziam sentido para aqueles que não o conheciam
ou não tinham acompanhado sua trajetória de verdadeiro tradUtor, de intérprete de emoções. Sim, porque essa era a sua marca: um tradutor, um intérprete das emoções mais simples, das emoções sinceras, das emoções verdadeiras, das emoções doidas
de milhões e milhões de pessoas em suas pequenas
ou grandes paixões. Para esses milhões de fãs, amigos e admiradores, foram, sim, momentos de grande
comoção, de grande dor, de .grande tristeza pelo
imenso vazio que ficou.
Volto aos dias diffceis da infância de Leandro e
Leonardo. Plantadores de tomate na pequena cidade de Goianápolis, interior de Goiás, .à vista de
quem não conhecesse o talento de ambos, o futuro
talvez se desenhasse sem horizontes e sem perspectlvas.· Não na cabeça e no sonho dos dois. No
âmago de seu singelo lar, tiveram como exemplos
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de vida as virtudes da honestidade e da obstinação,
ensinadas pelos seus pais, o Sr. Avellno e Dona
Carmem; virtudes aprendidas e que os guiaram vida
afora_
O Sr. Avelino até hoje não se recompôs. Triste,
vive realmente dias de muita amargura após a morte
de seu filho; e Dona Carmem, hoje, presta grandes
serviços aos portadores de câncer. Fundou em
Goiânia uma casa para receber e proteger os cancerosos de Goiânia, do interior e de outros Estados. É
uma mulher extraordinária.
Assim como Leonardo, Leandro sempre foi um
homem singularmente fiel ao esplrito de sua criação
e às suas origens ·rurais. A dupla Leandro e Leonardo talvez seja um dos mais bem-acabados exemplos
que confirmam o ditado de que a fonte do êxito está
sempre ligada à raça, à fé, à fibra e ao talento. O sucesso que conseguiram não tem outra explicação.
Tinham um objetivo e a ele dedicaram suas vidas.
Mesmo quando ainda colhiam tomate em Goiás Goianápolis, mais precisamente -, seus sonhos e o
trabalho estavam ligados à musica. Por ali mesmo,
nos bares, nas boates, nas feiras agropecuárias, entoaram os primeiros acordes. Acordavam de madrugada para a lida nos canteiros. Trabalhavam pesado
o dia todo e, à noite, arrumavam ainda tempo para
trabalhar o sonho. Isso é raça, é talento, é fibra, é
obstinação, caracterlsticas que fizeram os dois, na
realização dos seus destinos, atingirem um patamar
de respeito e de admiração que pouquíssimos alcançaram no Brasil.
Para nós que tanto admirávamos Leandro, nele
havia mais que um cantor. Havia uma força. Ele representava a verdadeira força do Interior do Brasil.
Representava o menino pobre que, por sua luta ren,hida, alcança a dignidade; e não apenas alcança a
dignidade como profissional, mas projeta uma cldade inteira, um Estado inteiro, uma região Inteira. Pois
era com Imenso orgulho que nós, goianos, acompanhávamos sua trajetóriade sucessp em todo o Brasil. E era com o mesmo orgulho que ele cantava, pelos quatro cantos do Brasil e do exterior, as qualidades e as riquezas do nosso Estado .d.E;) Goiás.
Num Brasil cada vez mais urbano e tendente a
admirar, consumir e acompanhar a cultura estrangeira, Leandro sempre representou o. pedaço forte do
Brasil: o sertão, o interior, o campo, de onde provém
a grande riqueza deste Pais, de onde provél11.o verdadeiro Brasil. Talvez por isso a facilidade cllm que
o apelo de seu talento e o seu sentimento slrlcero de
homem do campo tocava todos oscoraçõe~,. desde
as pequenas cidades do interior aos grandes,ç~ntros
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urbanos. Leandro era essa paixão de um Brasil que
trabalha e produz, mas que sabe se emocionar com
as coisas do amor. Leandro era o retrato do Brasil
esperança, do Brasil sonhador.
Um sonhador, aliás, o último trabalho que pôde
assinar com o irmão Leonardo, que vendeu milhões
e milhões de cópias em todo o PaIs. E foi isso o que
ele foi até o fim: um sonhador. Desde que deixou a
Infância e a adolescência pobre, passando pelo tem,
po em que cantava em pequenos shows, até a consagração, com a venda de 2,8 milhões de discos,
em 1990, com Pense em mim, e daI até o auge da
fama, com mais de 13 milhões de discos vendidos,
era sempre Leandro, o sonhador.
Acometido pela terrfvel doença, quando aparecia em público, envolto na bandeira do Brasil, era
para nos dar esperança, para que pudéssemos sonhar com a sua volta. Um sonhador, mas sempre
com os pés firmemente plantados no chão. Menino
de JuIzo, como se poderia dizer daquele rapaz brincalhão, sério e responsável em sua digna profissão,
que tão bem soube investir o que ganhava, mostrando, até nisso, o seu amor à terra, através dos muitos
empreendimentos que mantinha em Goiás.

À memória de Leandro, como amigo, fã e admirador, sei que os seus amigos, familiares, fãs, todos, enfim, podemos dizer que continuamos pensando nele, chorando por ele, rezando por ele. Sua imagem, seu slmbolo, suas palavras, seu exemplo de
carinho, amor, trabalho, dignidade, honestidade e de
amor à sua terra e às suas origens continuarão sempre a embalar nossos sonhos e as nossas ações.
Guardo também palavras amigas ao que mais
de perto sofreu o baque da doença e da separação
repentina, que sofreu a interrupção de uma convivência que se poderia chamar, realmente, de fraterna. Leonardo terá sido aquele que mais sofreu, em
função da proximidade, da convivência e dos profundos laços que os uniam. Não é sem admiração que
vemos como ele está prosseguindo com a carreira,
seguindo a orientação do próprio irmão. Com profissionalismo inabalável, mesmo no auge da doença,
continuou a se apresentar nas mais diversas cidades
do Interior do Brasil. Na hora em que Leandro se foi,
abalado, chegou a pensar em parar, mas prosseguiu, como, aliás, queria seu irmão e como implorou
a legião de milhões e milhões de fãs de todos os
cantos do Brasil. A ele presto a minha homenagem.
E expresso a minha mais sincera alegria em constatar que seu primeiro disco sem o Irmão já é sucesso
em todo' ó Brasil.
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Leonardo representa, hoje, a Imagem da dupla
num homem só. Quando falamos nele, quando o ouvimos cantar, sempre haveremos de lembrar de
Leandro. Altivo, ele segue com seu destino, com sua
missão. Cantar esperanças, sonhos, paixões, levar,
enfim, alegria ao povo brasileiro, tão sofrido com tantas e tão sucessivas crises. Parabéns pela sua coragem, Leonardo. Continue a dar o exemplo do sucesso e de abnegação que você e seu Irmão sempre
deram a todos os brasileiros. Você continua representando essa força do interior, essa força do Brasil,
esse sentimento da terra, essa paixão, e, tenho certeza, embalará ainda muitos corações; sua música
continuará sendo a trilha sonora de multas paixões.
E, por você, poderemos ter a perpetuação da imagem e da força de Leandro.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, encerro
o meu pronunciamento para levar, também, a minha
palavra de fé e de amizade ao Sr. Avelino e a Dona
Carmem, pais de Leandro, que ainda hoje sofrem
com a sua estúpida e prematura perda. Um casal de
pessoas humildes, mas dotadas de um sentimento
de honestidade e de pureza raros nos dias de hoje.
A eles uno as minhas orações neste momento de
dor e de muito sofrimento, em que todo o PaIs está
relembrando a morte de seu filho. Aos irmãos de
Leandro e Leonardo, também a minha mensagem
de fé: Mariana, que acompanhou de perto todos os
momento da doença, Carlos e Alessandro, que já
formam uma dupla também famosa, Carmem, Maria
Aparecida e a toda a sua grande famflia. À esposa
Andréia, aosfil.hos Tiago, Leandro e Leandra, e aos
milhões de fãs em todo o Brasil, que, com certeza,
durante toda esta semana estarão orando, numa
grande corrente, pela alma do inesquecível Leandro.
Que Deus o tenha no Reino dos Céus.
O Sr. Eduardo Supllcy (Bloco/PT - SP) - Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR_ MAGUITO VILELA (PMDB - GO) - Se
o Presidente permitir, eu o concederei com o maior
prazer, Senador Eduardo Supliçy.
O Sr_ Eduardo Supllcy' (Bloco/PT - SP) Gostaria de me solidarizar à homenagem que V. Ex'
faz a Leandro e também a Leonardo, que tem honrado tanto a música sertaneja brasileira. Certamente, a
morte de Leandro constituiu um tremendo baque
para todos brasileiros, mas foi muito Importante perceber a solidariedade do povo. É muito justa ahomenagem que V. Ex' faz, inclusive também em
nome do povo de Goiás. Minha solidariedade.
O SR_ MAGUITO VILELA (PMDB - GO) - Muito obrigado.
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Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra, por 20 minutos, ao Senador Roberto
Saturnlno.

dro fiscal dentro de uma diretriz de disciplina que, lamentavelmente, não houve nos anos' anteriores.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB - PB) - V. Ex'
me permite um aparte? .

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
devo trazer a esta Casa a noUcla, que considero grave, de que é Iminente a declaração de moratória por
parte do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB RJ) - Pois não, Senador Ney Suassuna.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB - PB) - Senador
Roberto Saturnlno, o aparte a V. Ex' é para dar o
meu testemunho. Realmente o Estado do Rio de Janeiro tem feito sacriffclos, tendo em vista haver herdado toda a máquina do Governo Federal! além do
problema da unificação. Os governadores anteriores
buscaram diminuir essa máquina por Intermédio da
privatização, mas isso não foi s)Jficiente. Já o Governador Garotinho, realmente, entrou - como ·dizemos
no Nordeste - "COlTl todo gás", buscando otimizar
a estrutura do Estado. Portanto, não é justo que este
Estado, que tem feito enormes sacriffcios, não tenha
o nosso apoiamento. A Comissão de Assuntos Econômicos tem consciência disso, e V. Ex', como seu
membro, sabe que nos desdobraremos para atender
o que pede o Estado de V. Ex'. Acredito ser impossivel o Estado do Rio de Janeiro pagar, no primeiro
dia do próximo mês, R$250 milhões, já que não tem
caixa para tal. É preciso que haja essa rolagem. V.
Ex" contará com a ajuda do Senador Ney Suassuna
e dos demais membros da Comissão de Assuntos
Econômicos. Todos temos consciência desse problema para o qual precisamos encontrar uma solução. Não nos interessa a quebra do segundo Estado
da República. Queremos que o Estado do Rio de Janeiro continue com essa reforma e com essa ação
séria. Sabemos que o Governador tem feito todo o
possivel para resolver os problemas imediatos, e os
têm resolvido. Precisamos, portanto, dar a nossa
parcela de contribuição. Espero que os Srs. Senadores, na Comissão e no Plenário, tenham consciência
e que estejamos unidos para a solução desse problema.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB RJ) - Muito obrigado, Senador Ney Suassuna. O
aparte de V. Ex' é altamente promissor. Nunca duvidei do apoio de V. Ex' ao Estado do Rio de Janeiro,
o que tem se comprovado em inúmeras oportunidades. Mas, à medida que V. Ex' nos infunde uma esperança de que possamos aprovar, na Comissão de
Assuntos Econômicos e aqui no Plenário, até quartafeira, esse pedido do Estado do Rio de Janeiro, não
obstante as manifestações do Governo Federal, isso
realmente nos reanima.
Trago para conhecimento de V. Ex·s.uma situação que conheço a partir de dados concretos que

Não trago um recado do Governador, Sr. Presidente. Não falei com o Governador nesses dois últimos dias. S. Ex' está de luto familiar, pois perdeu,
ontem, o seu sogro, e, por conseguinte, não estou
transmitindo nenhuma mensagem de S. Ex', Inclusive desconhecendo a sua decisão. Entretanto, estou
inferindo essa noUcia dos fatos concretos de que tomei conhecimento esses últimos dias.
O Estado do Rio terá que pagar no primeiro dia
do mês de julho R$250 milhões, e até o fim do mês
outras quatro prestações dessa natureza. Não há a
menor, a mais minima possibilidade de cumprir essas obrigaçõesl
O Governo do Estado, desde abril próximo
passado, apresentou, ao Governo Federal, ao Banco Central, ao Ministério da Fazenda, o pedido de
rolagem da divida, que foi examinado, examinado,
examinado, e só remetido ao Senado há poucos
dias, com um parecer contrário do Banco Central;
Isto é, quase que Invlabillzando a votação favorável,
a qual teria que ser até quarta-felra,passa,ndo pela
Comissão de Assuntos Econômicos e pelo Plenário,
para que a autorização fosse dada pelo Senado.
Nessas condições, o que acontece é um Impasse, uma verdadeira Inviabilidade que, absolutamente, não estava nos planos do Governador. A Nação e todos que acompanharam são testemunhas
de que o Governador nunca pretendeu assumir atitude dessa natureza. Ao contrário, S. Ex" tudo fez - e
vem cumprindo os seus compromissos - para evitar
uma decisão chocante dessa natureza.
O Governador agiu ponderadamente, tem agido com bom senso, tem procurado exercer uma disciplina fiscal nas contas do Estado, que não era, infelizmente, exercida anteriormente. Nos quatro meses, até abril, houve uma melhoria no resultado primário das contas do Estado da ordem de 17%. Até o
presente, quer dizer, num prazo de seis meses, certamente essa melhoria atingirá 20%. Em termos de
resultado primário há um efetivo empenho, por parte
do Governo, em conter despesas, em situar o qua-

o
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tenho, mas que. evidentemente podem ser modificados, sabendo que contaremos coni a colaboração
de sempre por parte de V. Ex".
O fato é que o Governo Federal agiu dentro de
uma estratégia de poder, querendo obrigar o Estado
do Rio de Janeiro a assinar o acordo de reescalonamento da dívida, que quase todos os outros Estados
assinaram. E o Estado do Rio - por circunstâncias
várias que não dependeram do atual Governo, mas
também do anterior -, até agora não assinou e resiste em assinar, uma vez que a assinatura deste contrato implicará no comprometimento de quase 20%
da receita, ainda que seja em 30 anos e a juros baixos, mas o estoque da dívida é altíssimo. É aí que
entra a questão que precisa ser examinada por parte
do Governo Federal com mais bom senso, com um
pouco mais de clarividência. O Governo Federal
usou a estratégia de poder quando prolongou o seu
andamento dentro do Banco Central, o remeteu, à
última hora, ao Senado, com parecer contrário exatamente para inviabilizar a operação de rolagem e
obter a assinatura do Governador, que procura ainda
melhorar as condições desse acordo da dívida, do
qual não se sabe ainda que termos poderão dele ser
objeto. A situação concreta é que dentro de pouco
mais de uma semana haverá compromissos vencendo sem que o Estado tenha a mais mínima condição
de exercer o resgate.
O Sr. Maguilo Vilela (PMDB - GO) - V. Ex'
me permite um aparte, Senador Roberto Saturnlno?
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSBRJ) - Pois não, Senador Maguito Vilela.
O Sr. Magullo Vilela (PMDB - GO) - Cumprimento-o pela exposição e também pela preocupação
de V. Ex' com relação ao tema. Digo a V. Ex' que
essa situação de profundas dificuldades por que
passa o Estado do Rio de Janeiro, também passam
todos os Estados brasileiros, sem exceção. Vou
mais longe, Senador: passam também todas as prefeitura municipais deste País. Assim, a discussão
tem que ser mais profunda e envolver toda a Nação
brasileira. Porque se levarmos em consideração que
os Estados e as prefeituras municipais estão em profundas dificuldades, deveremos considerar também
que os comerciantes, os industriais, os trabalhadores, os agricultores e os pecuaristas, de igual modo,
passam por essas dificuldades A situação do País é
preocupante. Temos que fazer como V. Ex": levantar
e discutir o problema. Governei Goiás nos últimos
quatro anos e paguei R$1 bilhão de dívidas, IImpi-
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nho, R$1 bilhão! Não contraí dívidas, e a dívida do
Estado duplicou..
-.
O SR. 'ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB RJ) - É Isso, Senadorl
O Sr. Magullo Vilela (PMDB - GO) - Então,
há alguma coisa muito errada nesta política econômica, que tem que ser discutida, sob pena de as pre·
feituras e o Estados se afundarem ainda mais. Cumprimento V. Ex' pelo seu pronunciamento. Senador
Roberto Saturnlno, além de também estar preocupado, quero participar dessas discussões.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB RJ) - Senador Maguito Vilela, o aparte de V. Ex' é
altamente esclarecedor, é profundamente esclarecedor, é um testemunho real, concreto de quem governou um Estado e fez um esforço enorme para pagar
compromissos, não tendo assumido novos compromissos, e assim mesmo a sua dívida duplicou. Funcionou, nos anos passados, e continua funcionando
esta máqUina de fazer crescer dívidas, que se situa
na política monetária do Governo Federal de elevar
as taxas de juros. O Governo Federal tem que assumir a sua parte de responsabilidade no que diz respeito ao crescimento do endividamento dos Estado e
Municípios.
No início dos anos 90, houve uma situação semelhante em âmbito mundial: vários países do mundo estavam ameaçados de ter que decretar moratória por absoluta Impossibilidade de fazer face a compromissos gerados, em grande parte, pela decisão
unilateral do governo norte-americano de elevar as
taxas de juros. Tal acontecimento refletiu-se em todo
o mercado Internacional.
Diante da Iminência de uma crise de âmbito
mundial, o que fez o governo norte-americano? Assumiu, usou o bom senso e reconheceu a sua parcela de responsabilidade nesse processo. Convocou-se o Secretário do Tesouro, Sr. Brady, para
coordenar uma renegociação de dívidas de âmbito
internacional, na qual foi cortado aproximadamente
30% do principal da dívida de cada um dos países
devedores. O percentual foi determinado de acordo
com a situação de cada país e a partir da Influência
da política norte-americana de taxas de juros sobre
o processo de endividamento.
Sem Isso, não haveria renegociação da dívida,
mesmo que se renegociassem prazos ou baixassem
os juros. O estoque da dívida já era tão grande que
Invlablllzava qualquer outro processo de renegociação que não passasse pelo cancelamento de parte
da dívida. O próprio Governo norte-americano assumiu o compromisso de resgate perante o mercado fi-
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nanceiro. O mercado financeiro aceitou e o mundo
inteiro também. Foi uma demonstração de responsabilidade por parte do Governo norte-americano.
É o que está faltando ao Governo Federal do Brasll: reconhecer a sua parte na formação dessas dlvidas gigantescas de Estados e municlpios, muito
maior do que no caso do Governo americano. Essas dividas atingiram tal montante que não adianta
renegociar prazos longos e juros baixos, porque o
comprometimento será sempre multo elevado. Nenhuma administração estadual ou municipal tem
condição de comprometer mais de 10% das suas
receitas com o pagamento de dividas. No caso do
Estado do Rio de Janeiro, se o Governador tivesse
assinado o acordo da divida, esse comprometimento teria sido muito próximo de 20%. É absolutamente inviável.
Uma solução viável é fazer um Plano Brady
para os Estados e Municfpios brasileiros a partir de
iniciativa do Governo Federal. É claro que o Governo
Federal terá que negociar Isso com o FMI, que é o
patrão dos patrões. O Governo Federal tem conseguldo demonstrar ao FMI, quando se empenha nisso, que determinadas condições e Interesses exigem
a quebra de padrões tradicionais para atender situações que constituem realidades concretas, que não
podem ser superadas, senão por um processo de
flexibilização dessa natureza.
Está-se realizando hoje, na Assembléia Leglslatlva do Estado do Rio de Janeiro, um seminário sobre o novo pacto federativo. Um novo pacto federativo, no Brasil, começa com um Plano Brady - um plano de cancelamento de parte do estoque das dlvidas dos Estados e dos Munlclpios provocadas
pela pOllllca monetária, de responsabilidade do
Governo Federal. Polrtica monetária de elevação
extraordinária dos juros até situá-los nos patamares mais elevados do mundo, fazendo com que os
Estados - nas palavras do Senador Magulto Vilela,
ex-Governador de Goiás - pagassem compromissos, não fizessem novos empréstimos e, assim
mesmo, tivessem suas dividas elevadas, duplicadas, triplicadas, quadruplicadas, como foi o caso
do Estado do Rio de Janeiro.
De forma que tem que haver bom senso para a
solução do problema, boa vontade polftlca para resolver essa questão e realizar, sinceramente, um
novo pacto federativo que compreenda um esquema
tributário, colocando Estados e Munlclpios em condlções de, minimamente, prover as necessidades dos
seus cidadãos. O ponto de partida tem que ser um
Plano Brady nacional, formulado e coordenado pelo
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Governo Federal; um plano de cancelamento de parte do estoque da divida de cada uma dessas Unidades da Federação.
o. Sr. Gilberto Mestrlnho (PMDB - AM) - V. Ex"
me permite um aparte?
o. SR. Ro.BERTo. SATURNINo. (Bloco/PSB _
RJ) - Com muito prazer, nobre Senador.
o. Sr. Gilberto Mestrlnho (PMDB-AM) - O discurso de V. Ex' é muito oportuno, muito atual, porque esse problema envolve quase todos os Estados
da Federação. O sistema de divisão de receitas e a
utilização de impostos não-compartilhados reduziu
muito a participação dos Estados nos impostos federais, aumentando a dificuldade dos Estados em cumprir seus compromissos. E o Governo Federal iem
uma boa experiência nisso. Se verificarmos que a dlvida externa do Brasil, em 1990, era de US$115 biIhões; pagou US$49,5 bilhões até 1995, e começou
o ano de 1996 devendo US$165 bilhões, essa experiência é válida. Sabe-se que os Estados passam
pelo mesmo sacriflcio. Dessa forma, não é justo não
se encontrar uma fórmula. A idéia talvez fosse criar
um Plano Brady ou fazer uma reanálise do tipo de
juros calculados para essa divida, estabelecendo-se
uma taxa, como acontece no sistema habitacional e
em outros sistemas: uma taxa mínima em que os
Estados pudessem ...
o. SR. ROBERTO. SATURNINo. (Bloco PSB/RJ) - Um novo cálculo para essa drvida, a partir de taxas razoáveis.
o. Sr. Gilberto Mestrlnho (PMDB - AM) - Correto. Muito obrigado, Senador.
o. SR. Ro.BERTo. SATURNINo. (Bloco _
PSB/RJ) - Esse crescimento das dividas internacionals resultou em aumento das taxas de juros americanas e não Chegou nem à metade da força de espiralação das dividas dos Estados e Munlcrpios por
força das nossas taxas de juros, muito mais elevadas do que aquelas impostas, unilateralmente, pelos
Estados Unidos da América. Então, é preciso refazer
o cálculo dessa divida, como diz muito bem o Senador Gilberto Mestrinho, e retirar;se do principal devido ao Governo Federal aquela parcela que resl,lltou
de um acréscimo extraordinário ou atipico - para
usarmos a expressão da moda - que os Estados
não podem pagar. Não se pode impor aos Estados e
Munlclpios responsabilidade por atos nos quais não
têm a mlnima participação; são ap,enas vrtimas de
todo esse processo.
.
Razão por que trago à tribuna este Importante fato: o Estado do Rio de Janeiro está na Imlnênela de ser obrigado a decretar moratória, por força
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de circunstâncias que atingem todos os Estados como bem disseram os Senadores Magullo Vllela e Gilberto Mestrlnho. É preciso que haja uma
Iniciativa do Governo Federal para solucionar o
problema, pois os contratos de reescalonamento
comprometem de 12% a 18% das receitas dos
Estados, que não poderão pagar suas drvidas.
Chegará o momento em que todos ficarão inadimplentes.
Srs. Senadores, esse é um tema da maior urgência e tem de ser tratado pelo Senado, que é a
Casa do Parlamento que dispõe sobre a questão do
endividamento dos Estados e Munlcrplos. O Senado
lem de chamar a sua responsabilidade e chamar à
responsabilidade o Governo Federal na tomada dessa Iniciativa fundamentai.
Era o que eu tinha a dizer.
Multo obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Tem a
palavra o Senador Gilberto Mestrinho.
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB - AM
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tenho
acompanhado com multo interesse os debates realizados nesta Casa por eminentes e brilhantes Senadores, abordando a momentosa questão da polftica
econômica que vem sendo adotada no Pars, especlalmente acerca de seus reflexos sobre a vida brasileira.
Efetivamente, têm toda procedência as aflrmações que expressam profunda preocupação com o
desenvolvimento do Pars e com os caminhos que
devemos palmilhar na busca de uma sociedade soclalmente justa, confiante num futuro de bem-estar
para todos.
Em princrpio, gostaria de ter o aprofundado conhecimento das Ciências Econômicas, privilégio de
abalizados colegas desta Casa. No entanto, o longo
exercrclo da vida pública nos leva a Incurslonar nos
domrnlos do pensamento sistematizado por Adam
Smith e na sua profunda preocupação em colocar a
economia no contexto da natureza humana, o que
inclui o sistema social, moral e jurrdlco em que atuamos. Dar a necessidade de, ao discutirmos a polftlca
econômica de qualquer pars, analisarmos não só as
causas - externas ou internas - que vêm influenciando os fenômenos do mundo como as conseqüênclas vivenciadas pela sociedade universal,
acarretadas pelo extraordinário avanço do conheclmento humano, transformado em tecnologia, informação, novos conceitos de valores e mudanças, às
vezes traumáticas.
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Vivemos num mundo que, gostemos ou não,
caminha a passos largos, a cada minuto, para a globalização da economia e da informação, esta última
um de seus maiores vetores. Isso nos obriga - para
sermos honestos na Interpretação - a observar as
transformações fundamentais por que vem passando o mundo, o que vem afetando diretamente, em
cada parte do universo, as populações, a vida dos
parses e especialmente o que vem causando o empobrecimento da sociedade.
No ano de 1997, um terço da população mundial vivia em pobreza absoluta, segundo o Popula·
tlon Institule de Washington, ao mesmo tempo em
que avançava a concentração de renda, fenômeno
não só universal como também ocorrente no interior
dos parses. Essa concentração de renda faz com
que 358 multimilionários tenham uma riqueza igual à
soma de 2,3 bilhões de pessoas, o que cada vez
mais causa problemas maiores nesse processo em
que todos lutam pela melhoria de suas condições
sociais. O avanço tecnológico, a globalização faz
com que os fracos fiquem mais fracos e os fortes
cada vez mais fortes, os ricos fiquem cada vez mais
ricos, os remediados e pobres cada vez menos remediados e mais pobres. Assim, 90 parses do mundo estão em absoluto declfnio econômico. Aqui na
América Latina, no ano de 1997, 24% da população
vivia na linha de pobreza.
Há pouco falávamos, e durante muito tempo,
do sucesso do Chile. Desde que o Frledman implantou lá o monetarismo, deu valor à moeda e ignorou os ensinamentos de Smllh de que se deve
obedecer aos princrpios morais e sociais, o Chile
foi tido como um padrão a ser seguido. No entanto, Sr. Presidente, ninguém disse que, nesse perrodo todo, aquele pars teve 1/3 de sua população
abaixo da linha de pobreza. Aquele boom de meIhorias e aumento de exportações privilegiou 10%
dos ricos do Chile. A grande sociedade, a grande
parte do povo ficou no esquecimento. E agora
existe a crise, a recessão se aprofunda, o desemprego aumenta. Hoje, só na cidade de Santiago,
segundo informes da televisão, 500 mil pessoas o que para Santiago é multa gente - estão desempregadas.
Isso acontece em toda a América Latina, afetando naturalmente os demais parses, que vivem
hoje neste mundo globallzado como vasos comunlcantes. Atualmente, se um pars tem um problema,
este se reflete imediatamente em outro e traz conseqüências danosas a toda a sociedade. Neste mundo
nós vivemos, neste mundo nós estamos, um mundo
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em que, a cada dia, o gap entre os desenvolvidos e
os subdesenvolvidos aumenta. E nós somos parcei- .
ros de um mundo em que não somos tidos como sócios.
Aqui no Brasil, infelizmente, tivemos a chamada "década perdida", a década de 1980, em que não
se podiam pagar as dívidas. Não foi só o Brasil, não.
Com exceção de meia dúzia de países, o mundo inteiro, na década de 1980, não podia pagar suas dívidas. Elas tiveram que ser roladas. Nos dias atuais,
Senador Roberto Saturnino, a filosofia adotada é a
da rolagem da dívida, que não é paga, porque isso é
impossível. Os países de renda média, no ano de
1995, deviam aproximadamente 14 trilhões - dívida
impagável, portanto. Esses países não têm como
pagá-Ia, tem que haver rolagem, e vai-se rolando
sempre.
Há pouco tempo, em Time Square, havia um
relógio digital mostrando o crescimento da dívida
americana. Os Estados Unidos terminaram o ano de
1997 e ingressaram no ano de 1998 devendo cerca
de 5 trilhões e 453 bilhões. A dívida cresce 5 bilhões
por dia! No entanto, ninguém está apavorado com
Isso, porque lá há mecanismos. Os capitais do mundo todo, quando existe crise, migram para lá. Essa
dívida, então, é rolada. É dívida que representa 85%
do PIB. Na itália, a dívida representa 123% do PIB.
E assim vai.
O Sr. Roberto Saturnlno (Bloco/PSB - RJ) Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB - AM)
_ Pois não, nobre Senador.
O Sr. Roberto Saturnlno (Bloco/PSB _ RJ) _
O discurso de V. Ex', absolutamente lúcido, traz à
Casa a lógica do sistema. É uma lógica do interesse
do mercado financeiro internacional, cuja sede prlnclpal está em Nova Iorque. A moeda internacional é
emitida pelos Estados Unidos da América. Eles, então, podem se endividar, porque têm a faculdade de
emitir moeda e não se preocupam com o crescimento da sua dívida. Mas os demais países vivem com
as suas economias sujeitas a essa lógica Implacável
do endividamento, da rolagem do endividamento, de
um comprometimento cada vez maior das suas receitas cambiais para fazer face a esses compromissos. E, como V. Ex' disse logo anteriormente, isso
faz com que aumente, cada vez mais, o hiato entre
países ricos e países pobres ou da periferia. Houve um tempo, durante os anos 50, 60 e até meados dos anos 70, em que o Brasil conseguiu reduzir esse hiato, por força de um programa de desenvolvimento, de um projeto nacional de desen-
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volvimento econômico e social que foi muito exitoso.
Agora, havia uma polftica voltada para os interesses
nacionais, que enfrentava a realidade do mercado
internacional, mas que olhava precipuamente para
os interesses da Nação brasileira. isso foi abandonado, infelizmente. Hoje, estamos submetidos à lógica
do mercado financeiro internacional, que é a lógica
do endividamento e do comprometimento cada vez
maior. Enquanto não rompermos com essa lógica,
não conseguiremos, em hipótese alguma, satisfazer
minimamente os reclamos de vida digna do nosso
povo, que, afinal de contas, é o grande sacrificado
nisso tudo.
O SRGILBERTO MESTRINHO (PMDB - AM)
- V. Ex' tem razão, nobre Senador, e, como o tempo
está passando, vamos chegar ao Brasil, efetivamente, que, no início da década de 90, de maneira
abrupta e até certo ponto irresponsável, abriu totalmente as suas fronteiras. Até pelo correio se comprava mais do que nos shopplngs da cidade. Houve
uma polftica de abertura total, sem nenhuma contrapartida.
Todos os países do mundo adotam princípios
de defesa da indústria nacional, da agricultura nacional, da atividade econômica Interna, e o Brasil, naquele tempo, tinha que se modernizar. Foi uma
modernização às avessas, e, com isso, começamos a desmontar o nosso parque industrial. Prejudicamos a nossa agricultura. Vivemos um período
de certo deslumbramento, tupiniquins que somos,
com os importados. E parecia que estávamos no meIhor dos mundos. Então, aquele crescimento que
se vinha observando parou, em 1995, premido também pela invasão da nossa atividade pela atividade
econômica externa. Com isso, as contas foram se
deteriorando.
Tivemos um avanço extraordinário. Conseguimos controlar a inflação e acabar com ela. E mais do
que isso: tivemos recessão, mas não chegamos à
estagflação, que é a Inflação com recessão, que já
foi muito prejudicial ao nosso País. Foi uma vitória,
um avanço. Infelizmente, isso foi conseguido, dado o
sistema adotado, a política adotada, o único que poderia trazer resultados, pelo controle da taxa de juros. E as taxas de juros não são um ato de vontade,
mas conseqüência de várias variáveis que influem
no processo para que se tenha juro real na economia.
Aconteceu isso, mas os danos têm sido grandes, porque perdemos mercado de trabalho; nós desempregamos. Como está acontecendo no mundo
inteiro. Esse fenômeno não acontece somente no
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Brasil; está acontecendo no mundo inteiro. A Espanha bate recorde de desemprego na Europa; a Alemanha há mais de cinco anos vem mantendo uma
média de 12% de desemprego; a França, 12% de
desemprego.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador Gilberto Mestrinho, desculpe-me interrompê-lo. É
apenas para prorrogar a Hora do Expediente a fim
de que V. Ex' possa concluir o seu discurso.
O GILBERTO MESTRINHO (PMDB - AM) Concluirei logo, Sr. Presidente.
Na França e em todos os outros palses da Europa tem havido desemprego. A Comunidade Econômica Européia, de 1990 a 1997, não gerou um.
emprego novo. Isso tudo não poderia nos transformar numa ilha da fantasia; nós também estamos pagando um preço alto, conseqüência do que está
acontecendo no mundo, com reflexos terrlveis aqui
dentro.
É preciso uma reformulação. A mudança cambial já foi um grande beneffcio para o Pais. É certo
que ela não trará reflexos imediatos nas exportações, pois esse é um processo demorado. Não basta o
valor do dólar ter aumentado. Os preços internacionais estão caindo, o nosso poder de competitividade
é pequeno, a agressividade da nossa classe empresarial na busca de mercados também é diminuta.
Hoje é preciso sair como caixeiro-viajante, percorrer
o mundo procurando vender, e nós não fazemos
isso. Temos que mobilizar a classe empresarial, as
nossas embaixadas, os nossos consulados para serem agentes vendedores de Brasil: de produtos acabados, de commodltles, de turismo, de atividades
que possam trazer beneffcios para este Pais.
Fiquei satisfeito, há poucos dias, quando vi que
o BNDES está alargando as suas linhas, mudando
seu comportamento, olhando o Brasil como um todo,
e vai financiar não somente o grande, mas também
o pequeno e o médio, que são os grandes geradores
de trabalho. E é lamentável a mentalidade de que
podemos ficar aqui isolados ou de querermos ser
modelo para o mundo, porque não seremos modelo
para o mundo.
Agora mesmo, quando o mundo todo está
avançando para a produção dos transgênicos _ 70%
da soja americana é transgênlca, o milho é transgênico, o tomate é transgênico, a batata é transgênlca,
a Argentina produz transgênicos -, nós, que temos
um potencial fantástico de dominação do mercado,
estamos proibidos de fazê-lo, porque um juiz resolveu que não se pode plantar soja transgênica no
Brasil.
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Ora, meus amigos, eu estou com o Ministro inglês Cunninghan, que, apesar de ser Ministro do Governo Blair, declara que se não lhe provarem que os
transgênicos fazem mal, ele continuará a defendêlos na Inglaterra.
O homem faz transgênlcos desde antes de
Cristo, quando fermentou o vinho com fungos. Desde esse tempol Inventou depois a cerveja, fez o pão,
tudo em processos transgênicos. Eu mesmo, nesta
Casa, digo que sou transgênlco, pois vivo com o rim
de outro. Vivo com o rim de uma filha e, graças a
isso, estou vivo aqui.
É ilusão o que se diz ai, é briga econômica, é
luta de grupos que não detêm ainda a tecnologia da
transgenese e que querem nos usar, porque somos
o Pais que tem melhores condições de dominar especialmente o mercado da soja. O sistema de transportes americano, que era a grande vantagem que
eles tinham sobre nós, está se deteriorando e estamos encontrando sistemas novos de transporte - as
hldrovias, que barateiam o custo. Estamos melhorando a nossa produtividade.
E o transgênlco, para os que defendem o meio
ambiente, evita o uso de agrotóxicos, reduz a quantldade fantástica de Inseticidas, fungicidas e defensivos que fazem mal ao melo ambiente.
Sr. Presidente, eu gostaria de continuar, mas,
infelizmente, o meu tempo está esgotado e a sessão
tem que continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT - SP) _
Sr. Presidente, gostaria de solicitar minha inscrição
para uma comunicação inadi~vel.
O SR. PRESIDENTE .(Geraldo Melo) - Pois
não, V. Ex' fica inscrito.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) - Sr.
Presidente, exatamente para a mesma circunstância. Pediria que V. Ex' me inscrevesse como segundo orador para uma comunicação Inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Mesa
Inscreve a ambos e lamenta, não poder aceitar outras inscrições, já que parte do perlodo de prorrogação previsto regimentalmente foi consumido com o
discurso do Senador Gilberto Mestrinho.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra, para uma qomunicação inadiável,
ao Senador Eduardo Suplidy. A Mesa apela a S.
Ex· que se limite aos 5 minutos previstos no Regimento.
O SR. EDUARDO SI,JPLlCY (Bloco/PT SP. Para uma comunicação inadiável. Sem revi-
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são do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, eu e o Deputado José Dirceu encaminhamos ao Sr. Governador Mário Covas o seguinte
olfclo:
Senhor Governador,
Vimos, na condição de Senador da
República e de Deputado Federal, em nosso nome, assim como no do Deputado Estadual José de FiIIlpl Jr., e do Professor Universitário Claudineu de Melo, com os quais
mantivemos longo debate sobre o assunto,
dar-lhe conhecimento de fatos da maior relevância para o Estado de São Paulo, do
qual somente agora tomamos conhecimento, e solicitar-lhe as medidas administrativas pertinentes.
Trata-se, Sr. Governador, dos efeitos
lesivos ao erário público estadual decorrentes da celebração, pelo Estado de São Paulo e pela União Federal, em 23.12.1997, de
Aditivo ao contrato de promessa de compra
e venda de ações emitidas pelo Banespa,
mediante o qual transformou-se aquela promessa em contrato de compra e venda definitiva.
Lembramos que a transformação daquele contrato preliminar em contrato definitivo, na forma do Aditivo em causa, implica
descumprimento da Lei Estadual nº 9.466,
de 1996, e da Resolução do Senado Federal
nO 118, de 1997, com graves e irreparáveis
danos para os cofres públicos de São Paulo. Note V. Ex', dentre outras irregularidades apuradas, que a compra e venda das
ações realizou-se sem a fixação do preço
correspondente, que foi postergada para o
momento da sua alienação em leilão público, pela União Federal, e sem que se tenham observado as condições previstas
nos instrumentos legais pertinentes, especialmente a introdução do sistema de gestão tercelrlzada do banco e conseqüente
avaliação patrimonial das ações alienadas;
além do que eliminou-se o direito de retratação do negócio jurldico, assegurado na
lei estadual, na Resolução do Senado Federal e nos Instrumentos legais firmados
pelas partes, substituindo-o por um Imprevisto e não autorizado pacto de retrovenda
de ações.
Tais Irregularidades formais são agravadas, no caso, em virtude de a União Fe-
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deral vir se beneficiando, desde a assinatura
do referido Aditivo de 23.12.1997, do poder
de controle do Banespa decorrente da titularidade das ações transferidas e da percepção dos correspondentes dividendos e eventuais bonificações que, a rigor, deveriam ser
atribuldos ao real titular das ações em causa, o Estado de São Paulo.
São estes, Sr. Governador, os fatos relevantes que levam à convicção de que é
nosso dever, e daqueles em nome dos quais
ora nos dirigimos a V.Ex', ajuizar a ação
popular competente e necessárlà à defesa
dos interesses da Fazenda Pública Estadual, não sem antes rogar ao honrado esplrito público de V. Ex' para que sejam tomadas as providências necessárias à recomposição dos direitos e do patrimônio público do
Estado de São Paulo.
Certos de sua atenção, aproveitamos o
ensejo para renovar protestos de estima e
consideração.
Gostaria de informar que encaminhei oficio semelhante ao Presidente do Banco Central, Sr. Armlnio Fragã. Avaliei, Sr. Presidente, que seria próprio,
antes de efetivamente entrar com medida de ação
junto à Justiça, avisar ao Governador e ao Banco
Central, para que possam as medidas corretivas ser
tomadas antes mesmo da publicação anunciada do
edital.
Gostaria de registrar também, Sr. Presidente,
que encaminhei ontem ao Ministro da Defesa a solicitação de cópia do inteiro teor do laudo pericial,
elaborado pela Aeronáutica, acerca da queda do
avião da TAM ocorrida em São Paulo em 31 de
outubro de 1996; e ao Ministro da Fazenda Indagação sobre qual a justificativa legal para que o
escritório de advocacia que representa o Instituto
de Resseguros do Brasil seja o mesmo que representa a TAM nas ações judiciais movidas contra a
empresa aérea por familiares das vitimas do acidente ocorrido com o avião da TAM em 31 de outubro de 1996.
Foi importante a forma como o Ministro da Justiça e também o Presidente da CPI do Judiciário, Senador Ramez Tebet, receberam as viúvas dos acidentados no avião da TAM. Eles consideraram justo
o pleito dos familiares dos desaparecidos no referido
acidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Mesa
agradece a 'V. Ex·, Senador Eduardo Supllcy, pela
atenção que teve ao seu apelo.
Concedo a palavra, para uma comunicação
Inadiável, por 5 minutos, ao Senador Bernardo Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM.
Para uma comunicação Inadiável. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores,
no dia de ontem recebi do Senador Bello Parga,
Presidente da chamada CPI do Sistema Financeiro Nacional, o seu trabalho em derredor das liminares que vêiil- sendo concedidas pelo Supremo
Tribunal Federal.
A grande verdade, Sr. Presidente, é que o
Senador Bello Parga está recebendo uma avalanche desse tipo de medidas. E não é fácil atender a
tempo as informações que lhe são pedidas. O seu
trabalho, de 12 folhas, a meu juizo, respeitando
aqueles que possam Interpretá-lo de maneira diferente, está muito bem acabado. O Senador Bello
Parga, a certa altura, elegante e altivo, sem ser arrogante, registra:
De saida, a ordem liminar que ora se combate
jamais mereceria ter sido deferida ...
Veja que S. Ex" não usa o verbo "dever", mas
"merecer". E ressalta: "... jamais mereceria ter sido
deferida, tendo em vista que o Agravado, na petição
inicial do mandamus, descurou-se de requerer providência exigida pela lei, qual seja, a necessária intimação do feito ao Parquet Federal ... ".
S. Ex" está a indicar aqui, Sr. Presidente,
uma nulidade, e a registra da seguinte forma: "... o
que, por si só, acarreta a nulidade do processo, ex
vi do disposto no art. 84 do Código de Processo
Civil, devendo esse Excelso Pretórlo, por esta razão, julgar o presente wrlt de conformidade com o
disposto no Inciso IV do art. 267 do Código de Processo Civil."
Não quero, Sr. Presidente, com o meu silêncio,
deixar de registrar aqui a minha solidariedade. Também passei por isso quando fui presidente de uma
comissão parlamentar de Inquérito, a CPI dos Precatórios, e por isso desejo deixar registrada a minha
solidariedade ao Senador Bello Parga.
Era esse o registro, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a
mesa, proposta de emenda à Constituição que será
lida pelo Sr. 1° Secretário em exercicio, Senador
Carlos Patrocinio.

É lida a seguinte:
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 60, DE 1999
Altera a redação do § 1º do art. 14 da
Constituição Federal, permitindo que a lei
disponha sobre a adoção do voto facultativo.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3" do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1" O § 12 do art. 14 da Constituição Fede-'
ral passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 14............................................... ..

§ 12 A lei regulamentará o voto e o alistamento eleitoral."
Art. 22 Esta emenda entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 32 Revogam-se os incisos I e 11 do § 12 do
art. 14 da Constituição Federal.
Justificação
A presente proposição visa objetivamente Inserir nas discussões sobre a adoção do voto facultativo
um novo modelo, que remete à lei a competência
para a sua adoção.
Não comungamos com aqueles que duvidam
da responsabilidade e maturidade da população brasileira. Muito ao contrário, acreditamos que em todos
os rincões desse Pais o povo tem tido a oportunidade de demonstrar de maneira inequívoca a sua maturidade polftica, quer rejeitando candidatos que estiveram envolvidos em escândalos, quer protestando,
indo às praças públicas para manifestar apolo ou repúdio às mais diversas ações polfticas ou candidatos.
Cremos que os jovens entre dezesseis e dezoito anos são grande exemplo de engajamento político. Mesmo podendo optar, cada vez mais eles buscam o seu alistamento e participam ativamente das
campanhas eleitorais, dando Importante contribuição
ao processo, diante de seu natural espírito contestador.
Do alto de sua experiência política, o ex-Senador Jutahy Magalhães já pontificava da Tribuna
desta Casa em favor da adoção do voto facultativo. Alguns excertos de seus discursos ilustram
bem o tema abordado nesta proposta, dos quais
citamos:
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"O mundo também mudou. Não há,
hoje, nenhuma democracia representativa
relevante que adote o recurso do voto obrigatório. A mais importante delas, a dos Estados Unidos da América, que mal consegue
levar às urnas a metade do eleitorado, mesmo nas campanhas presidenciais mais dlsputadas. Tal fato não leva à dedução de que
falta participação popular àquele consolldado sistema polftico-eleitoral.
De acordo com os conceitos mais modemos, o voto facultativo é questão pacffica
nas principais democracias do mundo contemporâneo. O voto é entendido como uma
faculdade da pessoa, uma autodeterminação do próprio cidadão, fruto de sua liberdade de escolha, de sua vontade. O ato volitivo, para ser amplo e irrestrito, não pode ser
obrigatório, pois vontade é uma questão de
consciência.
Voto é direito. Exercita-o o cidadão
consciente e discernido. O eleitor, ao partlcipar do processo democrático, exerce um
ato de liberdade. Se quiser protestar, protestará votando bem.
Os palses totalitários, no chamado
perlodo de guerra fria, exaltavam o seu
sistema eletivo por conseguir a partlclpação de praticamente todos os cidadãos,
cujas escolhas dos governantes eram feitas unanimemente, já que não havia oposição.
Nos regimes consagrados à construção do poder polftlco mediante o sufrágio
universal direto e secreto, a opção eleitoral é
um direito deferido aos cidadãos, mas é um
direito subjetivo, do qual seu titular poderá
fazer uso ou não, segundo o princIpio da livre manifestação da vontade.
Desse modo, o que interessa efetivamente num pleito eleitoral é a mobilização
da opinião pública, e esta é a que efetivamente exprime a substância da atuação poIltica do eleitorado; aquele que vota apenas
para evitar complicações legais e burocráticas não está imbuldo de nenhum propósito
especIfico quanto aos negócios da "polis",
no originai sentido grego, e não há lei que o
faça se interessar por um assunto que lhe
parece não dizer respeito.
Ademais, se a obrigatoriedade do voto
fosse um instrumento de essência de mocrá-
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tica, os nossos governantes autoritários a
repeliriam, fato jamais ocorrido na nossa
Histórias; o voto compulsório, portanto, não
conduz à via da democracia.
Obrigar a votar quem não quer fazê-lo
não seria uma forma de autoritarismo? Não
será disparatado supor que desse ato compulsório possa brotar algo que mereça ser
chamado de consciência polftica.
O voto facultativo insere o cidadão no
campo da plena e livre escolha, tornando o
sufrágio mais compatfvel com os ideais democrátlcos; e, por ser voluntário, constitui
um passo à frente na direção do aperfelçoamento das nossas Instituições democráticas.
Quando o voto é facultativo, a sociedade participava toma em suas mãos as rédeas qo processo polftico. Reconhece-se
uma das garantias Individuais do cidadão: a
de opinar ou não."
O Relatório final da Comissão da Reforma Polltlco-Partldária, que teve como relator o nobre Senador Sérgio Machado, e como Presidente o saudoso
Senador Humberto Lucena, além de representar
uma visão slstêmica da estrutura polftlca e partidária, disponiblllza dados relevantes à análise da matéria objeto desta proposição.
Desse relatório, aliás, colhemos as sábias palavras do nobre Senador José Fogaça que, ao abordar o tema, trouxe à baila Importante argumento que
foi a Inspiração maior para o modelo que ora apresentamos.
Sua Excelência, ao manifestar-se favoravelmente ao tema, afirmou publicamente que, mesmo
já tendo sido ardoroso defensor do voto obrigatóric"
mudou radicalmente a sua posição em face do plebiscito que deliberou sobre o sistema de governo a ser
adotado no PaIs e que acabou por confirmar o presidencialismo, porquanto teve a percepção de que a
esmagadora maioria dos votantes não tinha Idéia
clara do que estava votando.
Destacou, por fim, que a adoção do voto facultativo Implicará maior possibilidade de ocorrência de
plebiscitos e referendos nas três esferas de governo,
o que gerará o aperfeiçoamento da democracia partlcipativa, conferindo-lhe maior amplitude e abrangência.
Neste sentido, propomos que se remeta à lei a
regulamentação sobre o voto e sobre o alistamento
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eleitoral, desconstitucionalizando a matéria, igualando à forma de regulação em diversas democracias
do mundo tais como nos Estados Unidos, na Sufça,
nas Comunidades Britânicas, na Alemanha e na Espanha, o que dará maior flexiblildade para a experlmentação do modelo.
Destarte, vigente a alteração proposta, num
primeiro momento o Congresso poderá definir
como facultativo o voto para plebiscito e referendo, mantendo a obrigatoriedade no caso das
eleições.
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Por outro lado, poderá adotar de forma gradativa o voto facultativo para as eleições, o que, no nosso entendimento, está mais consentâneo com .0
atual estágio de maturidade polftica dos cidadãos
brasileiros.
Diante do exposto, esperamos contar com o
apoio dos nossos nobres pares a esta proposição
que assegura a possibilidade de adoção gradual do
voto facultativo.
Sala das Sessões, 23 de junho de 1999. - Senador Paulo Hartung, PSDB/ES.

'\SSIi\XITIL\S DOS MTOI(ES

- ,25

I-~

~-._-,.-

fó"--+I---._-·~·
_~-\'.3:~.. -. -':'::~:;->==~-+~-cv..-i-\iA-''''-'-'''--------'
I" ·~({,1\,'k.:!..1,1.L, -'-t~.
r"\t.:...
H,::. I,C '\.. ,"'._~i.c'Y',,\L/·i.f:":)·t['C;.A~/~(====-l~c':::::~~=--_J.i-"~::'-''-'[''-'Z].L.I.'~':''-''L·,,)_'..'''.'.(,=L~·: -; I' . :', ...~
J......<.)' ";:...(:",

,30

)

/

\

~~d,...."I--------''---~-----------

-,
\

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

16202 Quinta-feira 24

Junho de 1999

,
!
····!······················i··················
.. ······· .............................

LEGISLAÇÃO CITADA

(A Comissão de Constituição, Justiça e
Cldada'lia.)

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL

TfTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPfTULO IV
Dos Direitos Políticos
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com vaIar igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

I
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A proposta de Emenda à Constituição que acaba de ser
lida está sujeita às disposições especfficas constantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria será publicada e despachada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, projetos que serão lidos pelo Sr.
10 Secretário em exercfclo, Senador Carlos Patrocfnio.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 438, DE 1999

,
Acrescenta artigo à Lei n° 9.649, de .27 de
maio de 1998, que "dispõe sobre a
organização da Presidência da República e
dos Ministérios e dá outras providências".
O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° É acrescentado artigo à Lei n° 9.649, de 27 de maio de
1998, com a seguinte redação:

"Art. 23-A . O cargo de Diretor-Geral do Depqrtamento de
Polícia Federal será ocupado por Delegado de Políc\a Federal de
Classe Especial, escolhido pelo Presidente da República em lista
tríplice elaborada pelo Ministro da Justiça e nomeado, após
aprovação do Senado Federàl, para mandato de', dois anos,
permitida a recondução.
Parágrafo Único. A exoneração de ofício da autpridade de
que trata este artigo, ar.tes do término do mandato, dependerá de
autorização do Senado Federal. "
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
As elevadas atribuições de chefia da polícia judiciária da União
exigem que aautondade, que . as exerça desfiute de prerrogativas de
independência· funcibnid reaL e relativa estabilidade na posição, sem o que a
lisura, profundidadeeiêxito das investigações e demais atividades de polícia a
seu encargo poderãorésultar comprometidas por injunções de toda ordem.
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Atualmente, a polícia judiciária da União é competência
constitucional' do Departamento de Polícia Federal, órgão componente da
estrutura do Ministério da Justiça (Lei na 9.649, de 27 de maio de 1998, art.
16, IX, e Decreto na 11, de 18 de janeiro de 1991, art. 2°, III, "d") dirigido por
Diretor-Geral, nomeado dentre Delegados de Polícia Federal de carreira.
Contudo, esse policial federal é investido em comissão, e está, por isso, sujeito
a destituição imotivada a qualquer tempo, a partir de critérios pollticos de
conveniência e oportunidade, os quais poderão ser inspirados, também, pela
linha de conduta e atuação funcional implantadas por essa autoridade no
Departamento.
Essa investidura precana, associadas à delicada tessitura da
atividade da Polícia Federal, sugerem a absoluta necessidade de investidúra a
termo do Diretor-Geral, a exemplo do mecanismo usado para o provimento do
cargo de Procurador-Geral da República, garantindo-se, dessa forma, a
liberdade funcional necessária à realização das tarefas de condução superior do
DPF.
Temos para nós, então, que é formalmente constitucional a
iniciativa parlamentar de projeto de lei que condicione o provimento de
determinados cargos públicos de funções estratégicas à decisão do Senado
Federal. O reconhecimento de reserva de competência ao Chefe do Executivo
Federal é implausível pois que:
a) esse condicionamento significa uma contenção clara da
discricionariedade e liberdade de escolha do Presidente da
República no provimento dos cargos públicos, e não é razoável
supor que Sua Excelência viesse a propor uma restrição contra
seus próprios poderes administrativos; e
b) a possibilidade de extensão, por lei, dos cargos submetidos a
essa solenidade está expressamente inserida no texto da
Constituição Federal em vigor, o que conduz, inelutavelmente,
ao reconhecimento da constitucionalidade da proposição
parlamentar que deságüe nesse cerceamento.
Assim, a constitucionalidade formal de projeto de lei de iniciativa
parlamentar é garantida por essa construção doutrinária.
A constitucionalidade material, também, vai na mesma linha, mas
com algumas cautelas.
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A todas as luzes, cargos de funções não-estratégicas e que não
correspondam a funções típicas de Estado não poderão sofrer essa restrição,
por estarem situados sob a discricionariedade presidencial. Tal ocorre com os
cargos de Ministros de Estado, com a exceção a que nos referiremos no
próximo ponto - embora pálida - e outros a eles assemelhados, como o de
Advogado-Geral da União.
Temos, então, como situado dentro das linhas da
proporcionalidade legislativa, a submissão ao Senado de nomes para compor
cargos de agentes políticos - aqueles dotados de poder e competência para
definir as grandes linhas mestras de atuação do aparelho do Estado nas áreas
estratégicas, como, verbi grafia, hoje acontece com as diretorias e presidências
das agências reguladoras, com a possível inclusão, dentre oútros, do diretorgeral do Departamento de Policia Federal e da Agência Brasileira de
Inteligência. A inclusão do cargo de Ministro de Estado, contudo, se nos
afigura excessiva, em que pese se pudesse aprofundar, topicamente, embora
com pouca plausibilidade, a análise quanto ao Ministro da Fazenda, por
importância estratégica e por simetria do que ocorre com os cargos qe
Presidente e diretores do Banco Central. A antítese vai no sentido de que, a
formulação da política econômica é, acima de tudo, opção política, situada sob
os critérios e valores eleitos pelo Chefe de Governo no Brasil. Os cargos de
presidente e' diretores dos bancos oficiais de fomento, mesmo os regionais,
,
também são inseríveis dentre os que poderiam estar sujeitos ao Senado
Federal.
A regra geral a nortear a previsão de cargos de provimento sujeito
à deliberação do Senado Federal, então, parece ser:
1 - cargos que exerçam funções executivas típicas não podem
ser incluídos;
2 - cargos com funções institucionais e estratégicas certamente
poderão ter o seu provimento submetido ao Senado.
Com relação ao cargo de Diretor-Geral de Polícia Federal, é
cediço, é claro e é inequívoco que não se trata de um mero) agente executivo.
Antes e acima, cuida-se do agente político que vai definir as grandes linhas de
atuação da polícia judiciária da União. Tem-se, então, situado sob essa
autoridade, o poder de definir linhas de investigação, prioridades de atuação,
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concepção operacional e estratégica da Polícia 'Federal, intensidade e; por ela,
eficiência na prevenção e repressão dos delitos de relevância ou interesse
internacional, como o contrabando e o tráfico de anuas e drogas.
Não é preciso maior esforço hermenêutico para se perceber, com
clareza solar, que essa atuação institucional não se contém nos domínios de
interesse político do Presidente da República, mas, sim, de toda a República.
Nunca é demais lembrar, inclusive, que o interesse desta pode recomendar a
investigação daquele.
Cuida-se, então, de uma das mais sensíveis áreas estratégicas do
aparelho estatal federal, a recomendar extremas cautelas para a nomeação do
ocupante do cargo de topo da Polícia Federal.

,
O modelo que o projeto elege, de atribuição de mandato de dois
anos, sujeição ao Senado da aprovação e da exoneração de oficio antes do fim
da investidura a termo e da possibilidade de recondução, sempre sujeita ao
Senado, reproduz o modelo adotado pela Constituição para o cargo de
Procurador-Geral da República. As atribuições do cargo do chefe do
Ministério Público da União que recomendaram o modelo especial de
provimento do cargo estão presente, e até em maior grau, no cargo de DiretorGeral do Departamento de Polícia Federal.
A toda evidência, o argumento de que se trata, aqui, de uma
matéria situada sob poder de iniciativa reservado ao Presidente da República é
absolutamente improcedente, já que, como afirmamos, não é razoável esperarse que o Presidente da Repúbiica ofereça um projeto de lei para limitar a
própria discricionariedade no preenchimento de certos cargos públicos de
provimento em comissão.

Além disso:
a) a investidura sujeita ao Senado Federal vai impedir que seja
nomeado para esse cargo uma autoridade eventualmente
comprometida com condutas pessoais do Presidente da
República, ou que tenha a brandir, justifidll1do a indicação,
apenas a simpatia e compadrio com aquela autoridade;
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b) a investidura por mandato vai dar ao Diretor-Geral da Polícia
Federal uma maior liberdade de formulação e execução das
políticas estratégicas e institucionais da polícia judiciária da
União, sem as restrições que a investidura ad nutum, sujeita a
livre e arbitrária exoneração, acarreta;
c) a exoneração de oficio, antes do fim do mandato, sujeita à
autorização do Senado, vai garantir autonomia funcional ao
Diretor-Geral do DPF, dando-lhe condições, no interesse da
República, de fiscalizar, vigiar e intimar qualquer autoridade do
País, na execução da sua competência constitucional, sem o
risco de se ver exonerado a qualquer momento por estar
investindo contra alvos robustos no cenário político nacionaL
Esse é o objetivo da presente proposição, a qual sujeita, ainda, o
nome escolhido em lista tríplice à argüição e aprovação no Senado Federal,
cuja atuação conferirá equilíbrio técnico à discricionariedade executiva_

Sala das Sessões, 23 de junho de 1999 _

_

~W0CM

Senadora EMÍLIA FERNANDES
LEGISLAÇÃO CITADA
Normas jurídicas em Texto Integral
LEI N° 9_649, DE 27 DE MAIO DE 1998
Dispõe sobre a organização da Presidência da
República e dos Ministérios, e dá outras provldênclas_

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decrela e eu
sanciono a seguinte Lei:
,
CAPiTULO I
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

'SEÇÃO I
Da Estrutura
Ar! 1° A Presidência da República é constitulda, essencialmente, pela Casa Civil, pela
Secretaria-Gerai, pela Secretaria de Comunicação Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e
pela Casa MIlitar.
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§ 1° Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato no
Presidente da República:
I - o Conselho de Governo;

11 - o Advogado-Geral da União;
111 - o Alto Comando das Forças Armadas;
IV - o Estado-Maior das Forças Armadas.
§ 2° Junto à Presidência da República funcionarão, como órgãos de consulta do Presidente da
Repúbnca:
I - o Conselho da República;
11 - o Conselho de Defesa Nacional.

SEÇÃO 11
Das Competências e da Organização
. Art. 2° A Casa Civil da Presidência República compete assistir direta e imediatamente ao
Presidente da R~ública no desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação e na
integração da açao do governo, na verificação prévia e supletiva da constitucionalidade e legalidade
dos atos presidenciais, no relacionamento com o Congresso Nacional, com os demais nlveis da
Administração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura básica, atém do Conselho do
Programa Comunidade Solidária, o Gabinete e até cinco SUbchefias, sendo uma Executiva.
Art 3° A Secretaria-Geral da Presidência da República compete assistir direta e Imediatamente
ao Presidente da República no desempenho de um atribuições, especialmente na supervisão e
execução das atividades administrativas da Presidência da República e supletivamente da
Vice-Presidência da República, tendo como estrutura básica:
I - Gabinete;

11 - Subsecretaria-Gerai;
111 - Gabinete Pessoat do Presidente da República;
tV - Assessoria Especial;
V - Secretaria de Controle Interno.
Art. 4° A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República compete assistir
direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho d.e suas atribuições,
especialmente nos assuntos relativos à polltlca de comunicação social do govetno e de implantação
de programas Informativos, cabendo-lhe o controle, a supervisão e coordenação da publiCidade dos
órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, e de sociedades sob controle
da União, tendo como estrutura básica o Gabinete e até quatro Subsecretarias, sendo uma Executiva.
Art. 5° A Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência de RepÚblica compete assistir
direta e Imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições,
especialmente no assessoramento sobre assuntos estratégicos, inctusive polltlcas públicas, na sua
área de competência, na análise e avalla'ião estratégicas, na definição de estratégias de
desenvolvimento, na formulação da concepçao estratégica nacional, na promoção de estudos,
elaboração, coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza estratégica, assim
caracterizados pelo Presidente da República, e do macrozoneamento ecológico-econômico, bem
como a execuçãq das atividades permanentes necessárias ao exerclcio da competência do Conselho
de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica, além do Centro de Estudos Estratégicos e do
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, o Gabinete e até três
Subsecretarias, sendo uma Executiva.
Art. 6° A Casa Militar da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao
Presidente da República no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à
administração militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Presidente da
República, e respectivos familiares, assim como peta segurança dos titutares dos órgãos essenciais
da Presidência da República, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo como
estrutura básica o Gabinete e até cinco Subchefias, sendo um Executiva.
Art. 7° Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da República na formulação
de diretrizes da ação governamental, dividindo-se em dois nlveis de atuação:
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I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado, pelos titulares dos órgãos
essenciais da Presidência da República e pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo
Presidente da República, ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil, e
secretariado por um dos membros para este fim designado pelo Presidente da República;
11 - Câmaras do Conselho de Governo, com a finalidade de formular pollUcas públicas setoriais,
cujo escopo ullrapasse as competências de um único Ministério, integradas pelos Ministros de Estado
das áreas envolvidas e presididas, quando determinado, pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República.

§ 1° Para desenvolver as a9ões execulivas das Câmaras mencionadas no inciso li, serão
constituldos Comitês Execulivos, Integrados pelos Secretários-Execulivos dos Ministérios, cujos
tilulares as integram, e pelo Subchefe-Execulivo da Casa Civil da Presidência da República,
presididos por um de seus membros, designado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa CiviL
§ 2° O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação do Presidente da República.

§ 3° É criada a Câmara de Polílicas Regionais, do Conselho de Governo, sendo o Poder
Executivo autorizado a dispor sobre a criação das demais Câmaras,
§ 4° O Ministro de Estado da fazenda e o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento
integrarão, sempre que necessário, as demais Câmaras de que trata o inciso IL
§ 5° O Poder Execulivo disporá sobre as competências e o funcionamento das Câmaras e
Comitês a que se referem o Inciso 11 e o § 1°.
Art. 8° Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de assessoramento jurídico de
Poder Execulivo, incumbe assessorar o Presidente da República em assuntos de natureza jurldica,
elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes, assisti-lo no controle
Interno da legalidade dos atos da Administração, sugerir-lhe medidas de caráter Jurldico reclamadas
pelo interesse público e apresentar-lhe as informações a serem prestadas ao Poder Judiciário quando
Impugnado ato ou omissão presidencial, dentre outras atribuições fixadas na Lei Complementar nO 73,
de 10 de fevereiro de 1993.
Art. 9' O Alio Comando das Forças Armadas, integrado pelos Ministros Mililares, pelo
Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das
Forças Singulares, tem por competência assessorar o Presidente da República nas decisões relalivas
à polflica militar e à coordenação de assuntos pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas reunir-se-á quando convocado pelo
Presidente da República e será secretariado pelo Chefe da Casa Militar.
Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar o Presidente da República
nos assuntos referentes a estudos para fixação da polílica, eslratégla e a dciJtrina militares, bem
como na elaboração e coordenação dos planos e programas dai decorrentes, no estabelecimento de
planos para o emprego das forças combinadas ou conjuntas e de forças singulares destacadas para
participar de operações militares, levando em consideração os estudos e as sugestões dos Ministros
Mililares, na coordenação das informações estratégicas no campo militar, na coordenação dos planos
de pesquisa, de desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas. e nos programas de
aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação das representações das Forças Armadas no
Pais e no exterior.
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, com a composição e as
competências previstas na Constilulção, têm a organização e o funcionamento regulados pelas Leis
nOs 8.041, de 5 de junho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991, respeclivamente.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da República terão como
Secretários-Executivos, respeclivamente, o Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República e o Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
Art. 12. É criado o Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República,
tendo por objelivo coordenar as ações visando ao atendimento da parcela da população que não
dispõe de meios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate à fome e'àpobreza.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição e as competências do
Conselho do Programa Comunidade Solidária, a que se refeito o art. 2°.
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CAPíTULO 1\
DOS MINISTÉRIOS
SEÇÃO I
Da Denominação
Art 13. São os seguintes os Ministérios:
I - da Administração Federal e Reforma do Estado;

11 - da Aeronáutica;
111 - da Agricullura e do Abastecimento;
IV - da Ciência e Tecnologia;
V - das Comynlcaçóes;
VI - da Cultura;
VII - da Educação e do Desporto;
VIIt - do Exército;
IX - da Fazenda;
X - da Indústria, do Comércio e do Turismo;
XI - da Justiça;
XII- da Marinha;
XIII - do Meio Ambiente, dos Recursos Hldricos e da Amazônia Legal;
XIV - de Minas e Energia;
XV - do Planejamento e Orçamento;
XVI - da Previdência e Assistência Social;
XVII - das Relações Exteriores;
XVIII - da Saúde;
XIX - do Trabalho;
XX - dos Transportes.
Parágrafo único. São Ministros de Estados os titulares dos MlnlstériOj), da Casa Civil da
Presidência da República e do Estado-Maior das Força Armadas.

SEÇÃO 11
Das Areas de Competência
Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de cada Ministério são o~ seguintes:
I - Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado:
a) pollticas e diretrizes para a reforma do Estado;
b) polltlca de desenvolvimento inconstitucional e capacitação do servidor, no âmbito da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
c) reforma administrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de organização e modernização
administrativa, de administração de recursos da informação e informática e de serviços gerais;
e) modernização da gestão e promoção da qualidade no Setor Público;

f) desenvolvimento de ações de controle da folha de pagamento dos órgãos e entidades do
Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC;
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11 - Ministério da Aeronáullca:
a) formulação e condução da Polltica Aeronáullca Nacional, civil e militar, e contribuição para a·
formulação e condução da Pollllca Nacional de Desenvolvimento das Allvidades Especiais;
b) organização dos efellvos, aparelhamento e adestramento da Força Aérea Brasileira;
c) planejamento estratégico e execução das ações relativas à defesa Interna e externa do Pais,
no campo aeroespacial;
d) operação do Controle Aéreo Nacional;
e) orientação, Incenllvo, apoio e controle das atividades aeronáullcas civis e comerciais,
privada e desportivas;
f) planejamento, estabelecimento, equipamento, operação e exploração, diretamente ou
mediante corlcessão ou autorização, conforme o caso, da infra-estrutura aeronáullca e espacial, de
sua competência, inclusive os serviços de apoio necessários à navegação aérea;

g) Incentivo e realização de pesquisa e desenvolvimento relacionados com as allvldades
aeroespaciais;
h) esllmulo à indústria aeroespacial;
111 - Ministério da Agrlcullura e do Abastecimento:
a) pollllca agrlcola, abrangendo produção, comercialização, abastecimento, armazenagem e
garanlla de preços mlnlmos;
b) produção e fomento agropecuário, inclusive das atividades pesqueira e da hevelcultura;
c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, Inclusive estoques reguladores e
estratégicos;
d) Informação agrlcola;
e) defesa sanitária animai e vegetal;
f) fiscalização dos Insumos utilizados nas allvldades agropecuárias e da prestação de serviços
no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e vegetais;
h) proteção, conservação e manejo do solo e água, vollados ao processo produtivo agrlcola e
pecuário;
I) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;
j) meteorologia e climatologia;
I) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
m) energização rural, agroenergla, inclusive eletrificação rural;
n) assistência técnica e extensão rural;

IV - Ministério da Ciência e Tecnologia:
a) pollUca nacional de pesquisa cienllfica e tecnológica;
b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;
c) pollUca de desenvolvimento de informállca e automação;
d) pollllca nacional de biossegurança;
V - Ministério das Comunicações:
a) pollllca nacional de telecomunicações, Inclusive radiodifusão;
b) regulamentação, outorga e fiscalização de serviços de telecomunicações;
c) controle e administração do uso do espectro de radiofreqüênlas;
d) serviços postais;
VI - Ministério da Cullura:
a) pollllca nacional de cullura;
b) proteção do patrimônio histórico e cullural;
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VII - Ministério da Educação e do Desporto:
a) politlca nacional de educação e politica, nacional do desporto;
b) educação pré-escolar;
c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior,
ensino supletivo, educação tecnológica, educação especial e educação a distância, exceto ensino
militar;
d) pesquisa educacional;
e) pesquisa e extensão universitária;
f) magistério;
g) coordenação de programas de atenção inlegral a crianças e adolescentes;
VIII - Ministério do Exército:
a) politica militar terrestre;
b) organização dos efetivos, aparelhamenlo e adestramento das forças terrestres;
c) estudos e pesquisa do Interesse do Exército;
d) planejamento eslratéglco e execução das ações relativas à defesa i~terna o externa do Pais;
e) participação na defesa da fronteira marltlma e na defesa aérea;
f) participação no preparo e na execução da mobilização e desmobilização nacionais;

g) fiscalização das atividades envolvendo armas, munições, explosivos e oulros produtos de
interesse militar;
h) produção de material bélico;
IX - Ministério da Fazenda:
a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e
previdência privada aberta;
b) polltica e administração tributária e aduaneira, fiscalização e arrecadação;
c) administração orçamentária e financeira, controle Interno, auditoria e contabilidade públicas;
d) administração das dividas públicas Interna e externa;
e) administração palrimonial;
f) negociações econômicas e financeiras com governos e entidades nacionais, estrangeiras e
internacionais;

g) preços em geral e tarifas públicas e administradas;
h) fiscalização e controle do comércio exterior;
X - Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:
a) polltlca de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos serviços;
b) propriedade intelectual e transferência de tecnologia;
c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
d) comércio exterior;
e) turismo;
f) formulação da polltlca de apoio à microempresa, empresa de pequeno porte e artesanato;
g) execução das atividades de registro do comércio;
h) politica relativa ao café, açúcar e álcool;
XI - Ministério da Justiça:

a) defesa da ordem jurldica, dos direitos politlcos e das garantias constitucionais;
b) politica Judiciária;
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c} direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos índios e das minorias;
d} entorpecentes, segurança pública, trânsito, Policias Federal, Rodoviária e Ferroviária
Federal e do Distrito Federal;
e} defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e promoção da sua integração à

vida comunitária;
f} defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor;
g} planejamento, ordenação e administração da polUica penitenciária nacional;
h} nacionalidade, imigração e estrangeiros;
i} documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;
j} ouvidoria-geral;

I} assistência Jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim
considerados em lei;
XII - Ministério da Marinha:
a} política naval e doutrina militar naval;
b} constituição, organização, efetivos e aprestamento das forças navais;
c} planejamento estratégico e emprego das Forças Navais na defesa do Pais;
d} orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse da Marinha;
e} política marítima nacional;

f} orientação e controle da marinha mercante e demais atividades correlatas, no interesse da
segurança da navegação, ou da defesa nacional;
g} segurança da navegação marlUma, fluvial e lacustre;
h} adestramento militar e supervisão de adestramento civil no Interesse da segurança da
navegação nacional;
i} inspeção naval;
XIII - Ministério do Melo Ambiente, dos Recursos Hldricos e da Amazônia Legal:
a} planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações relativas ao meío ambiente e
aos recursos hldrlcos;
b} formulação e execução da pollUca nacional do meio ambiente e dos rec~rsos hldricos;
c} preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais renováveis;
d} Implementação de acordos internacionais na àrea ambientai;
e} polltica Integrada para a Amazônia Legal;
XIV - Ministério de Minas e Energia:
a} geologia, recursos minerais e energéticos;
b} aproveitamento da energia hidráulica;
c} mineração e metalurgia;
d} petróleo, combustlvel e energia elétrica, inclusive nuclear;
XV - Ministério do Planejamento e Orçamento:
a} formulação do planejamento estratégico nacional;
b} coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento federal;
c} formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas estatais;
d} elaboração,
desenvolvimento;

acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de

e} realização de estudos e pesquisas sócio-econômicas;

f} formulação e coordenação das pollUcas nacionais de desenvolvimento urbano;
g} administração dos sistemas cartográficos e de estatlsUcas nacionais;
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h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;
I) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que
trata a allnea "c" do inciso I do art. 159 da Constituição;

Jl defesa civil;
I) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociações com organismos
multilaterais e agências governamentais estrangeiras, relativas a financiamentos de projetos públicos;
XVI - Ministério da Previdência e Assistência Social:
a) previdência social;
b) previdência complementar;
c) assistência social;
XVII - Ministério das Relações Exteriores:
a) polUica internacional;
b) relações diplomáticas e serviços consulares;
c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas e cullurais com governos e
entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação Internacional;
e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em agências e organismos
Internacionais e mullilaterals;
.
XVIII - Ministério da Saúde:
a) poltUca nacional de saúde;
b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;
,
c) saúde ambientai e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde individual e
coletiva, Inclusive a dos trabalhadores e dos Indlos;
d) Informações de saúde;
e) insumos críticos para a saúde;
f) ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário de fronteiras e~e portos marltimos,
fluviais e aéreos;

g) vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos e alimentos;
h) pesquisa cientifica e tecnologia na área de saúde;
XIX - Ministério do Trabalho:
a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;
b) trabalho e sua fiscalização;
c) polltica salarial;
d) formação e desenvolvimento profissional;
e) relações do trabalho;
f) segurança e saúde no trabalho;

g) polUlca de imigração;
XX - Ministério dos Transportes:
a) pollUca nacional de transportes ferroviário, rodoviário e aquaviário;
b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;
c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.

§ 1° Em casos de calamidade pública ou de necessidade de especial atendimento à população
o Presidente da República poderá dispor sobre a colaboração dos Ministérios Civis e Militares com os
diferentes nlveis da Administração Pública.
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§ 2° A competência atribulda ao Ministério da indústria, do Comércio e do Turismo, de que trata
a atlnea "h", inciso X, inclui o planejamento e o exerci cio da ação governamental nas atividades do
setor agroindustrial canavieiro, previstos em leis e regulamentos.
§ 3° A competência atribulda ao Ministério do Trabalho, de que trata a allnea "b", Inciso XIX,
compreende a fiscalização do cumprimento das normas legais ou coletivas de trabalho portuário, bem
como a aplicação das sanções previstas nesses instrumentos.
§ 4° A competência atribulda ao Ministério do Planejamento e Orçamento, de que trata a allnea
"c", inciso XV, será exercida pelo Conselho de Coordenação e Controle da Empresas Estatais.

SEÇÃO 111
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis
Art. 15. Haverá, na estrutura básicos de cada Ministério Civil:
I - Secretaria-Executiva, exceto no Ministério das Relações Exteriores;
11 - Gabinete do Ministro;
111 - Consulloria Jurldica, exceto no Ministério da Fazenda.

§ 1° No Ministério da Fazenda, as funções de Consultoria Jurldica serão exercidas pela
Procuradoria·Geral da Fazenda Nacional, nos termos do art. 13 da Lei Complementar nO 73, de 1993.
§ 2° Caberá ao Secretário-Executivo, titular do órgão a que se refere o inciso I, além da
supervisão e da coordenação das Secretarias integrantes da estrutura do Ministério, exercer as
funções que lhe forem atribuldas pelo Ministro de Estado.

SEÇÃO IV
Dos Órgãos Especificos
Art. 16. Integram a estrutura básica:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, até quatro Secretarias;
11 - do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, além do Conselho)Naclonal de Polltica
Agrlcola, da Comissão Especial de Recursos, da Comissão Executiva do Plano da Lavoura
Cacau eira e do Instituto Nacional de Meteorologia, até três Secretarias.
111 - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia,
do Conselho Nacional de Informática e Automação, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto Nacional de Tecnologia e da Comissão
Técnica Nacional de Biossegurança, até quatro Secretarias;

IV - do Ministério das Comunicações, até duas Secretarias;

V - do Ministério de Cultura, além do Conselho Nacional de Polltica Cultural, da Comissão
Nacional de Incentivo à Cultura e da Comissão de Cinema, até quatro Secretarias;
VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do Conselho Nacional de Educação, do
Instituto Benjamin Constant e do Instituto Nacional de Educação de Surdos, até cinco Secretarias;
VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário Nacional, do Conselho Nacional
de Polltica Fazendária, do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho
Nacional de Seguros Privados, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Conselho Consullivo do
Sistema de Controle Interno, dos 1°, 2° e 3° Conselhos de Contribuintes, do Conselho Diretor do
Fundo de Garantia à Exportação - CFGE, do Comitê Brasileiro de Nomenclatura, do Comitê de
Avaliação de Créditos ao Exterior, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da ,Escola de
Administrativa Fazendária e dü Junta de Programação Financeira, até sete Secretarias;
,
VIII - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, além do Conselho Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, do Conselho Nacional das Zonas de Processamento
de Exportação e do Conselho Deliberativo da Potltica do Café, até cinco Secretarias;
"

IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Húmana, do
Conselho Nacional de Polltica Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito, do
Conselho Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do Conselho

Junho de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24 16215

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do
Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do Departamento de Policia
Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa Nacional, da Ouvidoria-Geral da República e da
Defensoria Pública da União, até cinco Secretarias;
X - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hldricos e da Amazônia Legal, além do
Conselho Nacional do Melo Ambiente, do Conselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho
Nacional dos Recursos Naturais Renováveis, do Conselho Nacional de Recursos Hldricos, do Comitê
do Fundo Nacional do Melo Ambienle, do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro,
até qualro Secretarias;
XI - do Ministério de Minas e Energia, até duas Secretarias;
XII - do Mlrilstério do Planejamento e Orçamento, além da Comissão de Financiamentos
Externos, do Conselho Federal de Planejamento e Orçamento, do Conselho de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais e da Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira, até seis
Secretarias, sendo uma Especial;
XIII - do Ministério da Previdência e Assislência Social, além do Conselho Nacional da
Seguridade Social, do Conselho Nacional de Previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência
Social, do Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de Gestão da Previdência
Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais e da
Inspetoria-Gerai da Previdência Social, até três Secretarias;
XIV - do Ministério da Relações Exlerlores, o Cerimonial, a Secretaria de Planejamento
Diplomállco, a Inspetoria-Geral do Serviço Exlerlor, a Secretaria-Gerai das Relações Exteriores, esta
composta de até três Subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o Instituto Rio Branco, as
missões diplomáticas permanentes, as repartições consulares, o Conselho de POlltlca Exlerna e a
Comissão de Promoções;
,
XV - do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional de Saúde, até quatro Secretarias;
XVI - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional do Trabalho, do Conselho Nacional
de Imigração, do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco Secretarias;
XVII - do Ministério dos Transportes, além da Comissão Federal de Transportes Ferroviários COFER, até três Secretarias.

. § 1° O. Conselho de Polltlca Exlerna, a que se refere o inciso XIV, será presidido pelo Minislro
de Estado das Relações Exleriores e inlegrado pelo Secretário-Geral, pelo Secr,etárlo-Adjunto, pelos
Subsecretários-Gerais da Secrelaria-Geral das Relações Exteriores, e pelo C~efe de Gabinete do
Minlslro de Estado das Relações Exteriores.
§ 2° integra, ainda, a estrutura do Ministério da Justiça o Departamento de Policia Rodoviária
Federal.

CAPiTULO 111
DA TRANSFORMAÇÃO, TRANSFERÊNCIA, EXTINÇÃO,
E CRIAÇÃO DE ÓRGÃOS E CARGOS
Art. 17. São transformados:

a

I - Assessoria de Comunicação Institucional da Presidência da República, em Seçrelarla de
.
Comunicaçã,o Social da Presidência da República: . .
11 - a Secretaria de Planejamenlo, Orçamento e Coordenação da Presidência da República, em
Mlnlslério do Planejamenlo e Orçamento;
111 - a Secretaria da Administração Federal da Presidência da República, em Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado;
.
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal;'emMinlstérlo do Melo AmttJente, dos
Recursos Hldricos e da Amazônia L e g a l ; . .
.
V - o: f)1inistério da Previdência Social, em Minlslério da Previdência e Assistência Social;
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VI - o Ministério da Agricultura do Abastecimento e di-Reforma Agrária, em Ministério da
Agricultura e do Abastecimento;
VIt - na Secretaria-Geral da Presidência da República:
a) o Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente da República;
b) a Assessoria, em Assessoria Especial.
Art. 18. São transferidas as competências:
I - para o Ministério do Planejamento e Orçamento:
a) da Secretaria de Planejamento Estratégico da Secretaria de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República;
b) das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa Civil, de Desenvolvimento do
Cento-Oeste, e de Desenvolvimento da Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional;
c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério
da Integração Regional;
d) das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do Ministério do Bem-Estar Social i
11 - para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal:
a) da Secretaria de Irrigação, do Ministério da Integração Regional;
b) do Jardim Botânico do Rio de Janeiro;
111 - para a Casa Civil da Presidência da República, da Secretaria de Relações com Estados,
Distrito Federal e Municlpios, do Ministério da Integração Regional;
IV - para o Ministério da Previdência e Assistência Social, da Secretaria da Promoção Humana,
do Ministério do Bem-Estar Social;
V - para o Ministério da Justiça:
a) da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do
Ministério do Bem-Estar Social;
~
I
b) atribuldas ao Ministério da Fazenda pela Lei nO 5.768, de 20 de dezembro de 1971, pelo art.
14 da Lei nO 7.291, de 19 de dezembro de 1984, e nos Decretos-Leis nOs 6.259, de 10 de fevereiro de
1944, e 204, de 27 de fevereiro de 1967, nos termos e condições fixados em ato conjunto dos
respectivos Ministros de Estado, ressalvadas as do Conselho Monetário Nacional;
VI - para a Secretaria-Executiva, em cada Ministério, das Secretarias de tldmlnlstração-Geral,
relativas à modernização, informática, recursos humanos, serviços gerais, planejamento, orçamento e
finanças;
.
VII - para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, da Subchefia para
Divulgação e Relações Públicas, da Casa Civil da Presidência da República;
VIII - no Ministério da Educação e do Desporto:
a) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvolvimento
Desportivo-FUNDESP, para o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto - INDESP;
b) da Fundação de Assistência ao Estudante - FAE, para o Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação - FNDE.
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do
Centro-Oeste, do Ministério da Inlegração Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do
Planejamento e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei nO 7.827, de 27 de
setembro de 1989.
Art. 19. São extintos:
I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e Centro Brasileiro para
Adolescência (CBIA), vinculadas ao Ministério do Bem-Estar Social;
11 - o Ministério do Bem-Estar Social;
111 - o Ministério da Integração Regional;
IV - no Ministério da Justiça:
a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e Expressão;

à Infância e
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b) a Secretaria de Policia Federat;
cf a Secretaria de Trânsito;
d) a Secretaria Nacional de Entorpecentes;
V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado;
VII - as Secretarias de Administração-Gerai, em cada Ministério;
VIII - no Ministério da Educação e do Desporto:
a) o Conselho Superior de Desporto;
b) a Secretaria de Desportos;
c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
d) a Fundação de Assistência ao Estudante - FAE;
IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, na Casa Civil da Presidência da
República.
. Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art. 16, será supervisionada diretamente
pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:
I - inlegração dos aspectos regionais das políticas setoriais, inclusive desenvolvimento urbano;
11 - polltica e controle da aplicação dos fundos constitucionais de desenvolvimento;
111 - defesa civil.
Art. 21. São extintos os cargos:
I - de Secretário da Secretarias de Áreas Metropolitanas; de Desenvolvimento Regional; de
.
Defesa. Civil; de Desenvolvimento do Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de
Desenvolvimento Urbano; de Irrigação; e de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios,
todos do Ministério da Integração Regional;
11 - de Secretário das Secretarias Nacional de Entorpecentes; de Trânsito; dos Direitos da
Cidadania e Justiça; e de Policia Federal, todos do Ministério da Justiça;
111 - de Secretário das Secretarias de Habitação; de Saneamento; e da) Promoção Humana,
todos do Ministério do Bem-Estar Social;
IV - de Presidente das Fundações de que tratam os Incisos I e VIII, ailnea "d', do art. 19;
V - de Secretário-Executivo; de Chefe de Gabinete; e de Consultor Jurldico, nos Ministérios de
que tratam os incisos 11 e 111 do art. 19;
VI - de Secretário de Administração-Geral, nos Ministérios Civis de que trata o art. 13;
VII - de Secretário da Secrelaria de Projetos Especiais, no Minislério da Administração Federal
e Reforma do Estado;
VIII - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e de Subchefe de Divulgação e
Relações Públicas, ambos na Casa Civil da Presidência da República;
IX , de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secrelarla de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República;
X - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no Ministério da Educação e do
Desporto;
XI - .com atribuição equivalente aos de Chefe de Assessoria Parlamenlar e de Chefe de
Gabinele de Secretário-Executivo nos Ministérios civis, existentes em 31 de dezembro de 1994.
Art. 22. São, também, extintos os cargos de Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da
Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secrelaria de Planejamento, Orçamento e
Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da
Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da Adminislração Federal da
Presidência da República; de Ministro de Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do
Bem-Estar Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de Eslado do Meio
Ambiente e da Amazônia Legal.
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Art. 23. Os titulares dos cargos de Natureza Especial de Chefe da Casa Militar da Presidência
da República, de Secretário-Geral da Presidência da República, de Secretário de Comunicação
Social da Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República e do cargo de que trata o art. 26, terão prerrogativas, garantias, vantagens e direitos
equivalentes aos de Ministro de Estado.
Art. 24. São criados os cargos de Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, de
Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos Recursos Hldricos e
da Amazônia.
.
Art. 25. É criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes que terá as
seguintes atribuições:

I - estabelecer, em conjunto com o Ministro de Estado da Educação e do Desporto, a política
nacional do desporto;

11 - supervisionar o desenvolvimento dos esportes no Pais;
111 - manter intercâmbio com organismos públicos e privados, nacionais, internacionais e
estrangeiros;
IV - articular-se com os demais segmentos da Administração Púbtica, tendo em vista a
execução de ações integradas na área dos esportes.
Art.26. O titular do cargo de Natureza Especial de Secretário-Executivo da Câmara de Pollticas
Regionais do Conselho de Governo, a que se refere o § 3' do art. 7', será também o titular da
Secretaria Especial do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. O Presidente da República encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei
complementar, de acordo com o art. 43, § 1', Inciso li, da Constituição, para incluir o titular da
Secretaria Especial a que se refere este artigo, nos Conselhos Deliberativos da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia SUDAM e no Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus SUFRAMA.
Art. 27. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19 será transferido para os
Ministérios, órgãos e entidades que tiverem absorvido as correspondentes competências, facultando
ao Poder Executivo, após Inventário, alienar o excedente ou doá-lo aos Estado!!, ao Distrito Federal,
aos Municlpios ou, mediante autorização tegislativa especifica, a instituições de educação, de saúde
ou de assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas na forma da lei.

§ l ' O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata este artigo será transferido para
os Ministérios e órgãos que tiverem absorvido as correspondentes competências, ficando o Poder
Executivo autorizado, a seu critério, a ceder ao Distrito Federal, a Estados e Municípios, com ônus
para o Governo Federal e por perlodo não superior a doze meses, os servidores necessários à
continuidade dos serviços a eles descentralizados.
§ 2' Não se aplica o disposto neste artigo aos bens móveis utilizados para o desenvolvimento
de ações de assistência social, pertencentes aos órgãos a que se refere o art. 19, que poderão ser
alienados a instituIções de educação, de saúde ou de assistência social, mediante termos de doação,
desde que já estejam de posse das citadas entidades, em função de convênios ou termos similares,
firmados anteriormente com os órgãos extintos.
§ 3' É o Poder Executivo autorizado a doar, ao Distrito Federal, aos Estados ou aos Municlpios
em que se encontrem, terrenos de propriedade da União acrescidos das benfeitorias construldas em
decorrência ·de contratos cetebrados por Intermédio da extinta Secretaria de Projetos Educacionais
Especiais, ou apenas estas benfeitorias sempre acrescidas dos móveis e das instalações nelas
existentes, independentemente de estarem ou não patrimoniados.
§ 4' Durante o processo de inventário, o Presidente da Comissão do Processo de Extinção da
Secretaria de Projetos Educacionais Especiais, mediante autorização do Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, poderá manter ou prorrogar contratos ou convênios cujo prazo de vigência
da prorrogação não ultrapasse 31 de dezembro de 1996, desde que preenchidos pelo contratado ou
conveniado os requisitos previstos na teglslação pertinente.
§ 5' Os servidores da FAE, lotados nas Representações Estaduais e no tnstituto de Recursos
Humanos João Pinheiro, ocupantes de cargos efetivos, passam a integrar o Quadro Perman~nte do
Ministério da Educação e do Desporto, não se lhes aplicando o disposto no § 19.
§ 6' O acervo patrimonial das Representações Estaduais da FAE é transferido para o Ministério
da Educação e do Desporto, não se lhe aplicando o disposto nos §§ 2' e 3'.
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§ 7° Os processos judiciais em que a FAE seja parte serão Imediatamente transferidos:
I - para a União, na qualidade de sucessora, representada pela Advocacia-Gerai da União, nas
causas relativas aos servidores mencionados no § 5°;
11 - para a Procuradoria-Geral do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE,
nas demais causas.

§ 6° São transferidos para o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS os
projetos de Irrigação denominados Tabuleiros litorâneos de Parnalba e Platôs de Guadalupe, no
Estado do Piaul, Tabuleiros de São Bernardo, Baixada Ocidental Maranhense e Hldroagrlcola de
Flores, no Estado do Maranhão, e Jaguaribe/Apodl, no Estado do Ceará, e os direitos e obrigações
deles decorrentes.
§ 9° É o Poder Executivo autorizado a transferir para o DNOCS, após inventário, os bens
móveis e Imóveis integrantes do Patrimônio da União, relacionados aos projetos mencionados no
parágrafo anterior, localizados nos Munlclpios de Parnalba, Buriti dos Lopes, Antônio Almeida,
Floriano, Jerumenha, Landrl Sales, Magalhães de Almeida, Marcos Parente e Nova Guadalupe, no
Estado do Piaul, São Bernardo, Palmeirândia, Pinheiro e Joselândia, no Estado do Maranhão, e
Limoeiro do Norte, no Estado do Ceará.
Art. 28. É o Poder Executivo autorizado a manter os servidores da Administração Federal
indireta, não ocupantes de cargo em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento que,
em 19 de novembro de 1992, se encontravam à disposição de órgãos da Administração direta.
Art. 29. É o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações
orçamentárias dos órgãos extintos, transformados ou desmembrados por esta Lei, observados os
mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos na Lei Orçamentária Anual.
Art. 30. No prazo de cento e oitenta dias contado da data da publicação desta Lei, o Poder
Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre li criação, estrutura,
competências e atribuições da Agência Brasileira de Inteligência - ABIN.

§ 1° Enquanto não constitulda a Agência Brasileira de Inteligência, a unidade técnica
encarreQada das ações de Inteligência, composta pela Subsecretaria de Inteligência, Departamento
de Administração-Gerai e Agências Regionais, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, continuará
excedendo a competências e atribuições previstas na legislação pertinente, passando a integrar,
transitoriamente, a estrutura da Casa Militar da Presidência da República.

§ 2° Sem prejulzo do disposto no art. 29, o Secretário-Geral e o Secretário de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República disporão, em ato conju~to, quanto à transferência pa~cial,
para uma coordenação, de caráter transltórro, vinculada à Casa Militar, dos recurso'!, orçamentários e
financeiros, do acervo patrimonial, do pessoal, inclusive dos cargos em comlssao ou funç!,o de
direção, chefia ou assessoramento, bem assim dos aloc!,dos à ora .extlnta Consultorl? Juridlca da
Secretária de Assuntos Estratégicos, necessários às açoes de apoIo à unidade técnrca a que se
refere o parágrafo anterior, procedendo-se à Incorporação do restante à Secretária-Geral da
Presidência da República.
Art. 31. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribuições pertinentes e a seus
titulares, as competências e Incumbências estabelecidas em leis gerais ou especificas aos órgãos
transformados, transferidos ou extintos por esta Lei, ou a seus titulares.
Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura regimental dos órgãos essenciais
da Presidência da República e dos Ministérios Civis, sobre as competências e atribuições,
denominação das unidades e especificação dos cargos.
Art. 33. É o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo - FUNDESP, Instltuidos pelo art.
42 da Lei nO 8.672, de 6 de julho de 1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto - INDESP, autarquia federal, com a finalidade de promover e desenvolver a prática do
desporto e exerce outra competências especificas atribuldas em leI.

§ 1° O INDESP disporá em sua estrutura básica de uma Diretoria Integrada por um presidente
e quatro diretores, todos.nomeados pelo Presidente da República.
§ 2° As competências dos órgãos que integram a estrulura regimenlal do INDESP serão
.
fixadas em decrelo.
Art. 34. É o Jardim Botânico do Rio de Janeiro transformado em Institulo de Pesquisas Jardim
Botânico do Rio de Janeiro, passando a integrar a estrulura do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hidrlcos e da Amazônia Legal, com a finalidade de promover, realizar e divulgar pesquisas
técnico-cientificas sobre os recursos florlsticos do Brasil.
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CAPíTULO IV
DOS ÓRGÃOS REGULADORES
Art. 35. A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e a Agência Nacional do Petróteo ANP poderão requisitar, com ônus para as Agências, servidores ou empregados de órgãos e
entidades integrantes da Administração Pública Federal direta, indireta ou fundacional, quaisquer que
sejam as atividades a serem exercidas.

§ 1° Durante os primeiros trinta e seis meses subseqüentes à Instalação da ANEEL e da ANP,
as requisições de que trata este artigo serão irrecusável e desde que aprovadas pelos Ministros de
Estado de Minas e Energia e da Administração Federal e Reforma do Estado.
§ 2° A ANEEL o a ANP poderão solicitar, nas mesmas condições do capur', a cessão de
servidores ou empregados de órgãos e entidades integrantes da administração pública do Distrito
Federal, dos Estados ou dos Munlcipios, mediante prévio consentimento do órgão ou entidade de
origem.
'
§ 3° Quando a reqUisição ou cessão implicar redução de remuneração do servidor requisitado,
ficam a ANEEL e a ANP autorizadas a comptementá-ta até o limite da remuneração percebida no
órgão de origem.
§ 4° Os empregados requisitados pela ANP de órgãos e entidades integrantes da
Administração Pública Federal Indireta ou fundacionat ligados à indústria do petróteo, de acordo com
o estabelecido no capul deste artigo, não poderão ser alocados em processos organizacionais
relativos às atividades do monópolio da União.
' ,

§ 5° Após o perlodo Indicado no § 1°, a requisição para a ANP somente poderá ser feita para o
exerciclo de cargo do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, vedada, também, a utilização de
pessoat de entidades vinculadas à indústria do petróleo.
',
Art. 36. São criados cento e trinta cargos em comissão denominados Cargos Comissionados
de Energia Elétrica - CCE, sendo: trinta e dois CCE V, no valor unitário de R$1.170,20 (um mil, cento
e setenta reais e vinte centavos); trinta e três CCE IV, no valor unitário de R$855,00 (oitocentos e
cinqüenta e cinco reais); vinte e seis CCE 111, no vator unitário de R$515,00 (!quinhentos e quinze
reais); vinte CCE ti, no valor unitário de R$454,00 (quatrocentos e cinqüenta e quatro reais); e
'
dezenove CCE t, no valor unitário de R$402,00 (quatrocentos e dois reais).

§ 1° Os CCE são de ocupação exclusiva de servidores do quadro efetivo da ANEEL, podendo,
conforme dispuser o regulamento, ser ocupados por servidores ou empregados requisitados na forma
do artigo anterior.
§ 2° O Poder Executivo poderá dispor sobre a distribuição e os quantitativos dos ,CCE dentro
da estrutura organizacional da ANEEL, mantido custo global correspondente aos cargos definidos no
caput.
' ,

§ 3° O servidor ou empregado investido em CCE exercerá atribuições de assessoramento e
coordenação técnica e perceberá remuneração corre,;pondente ao cargo ,efetivo ou. ,emprego
permanente, acrescida do valor do cargo para o qual fo, ")(~eado.
'
§ 4° A nomeação para CCE é inacumulável com a designação ou nomeação para qualquer
outra forma de comisslonamento, cessando o seu pagamento durante as situações de afastamento
do servidor, Inclusive aquelas consideradas de efetivo exerclcio, ressalvados os pertodos a que se
referem os incisos I, IV, VI, VIII, alineas "a' a "e', e inciso X, do art. 102 da Lei n ° 8.112, de 11 de
"
,
dezembro de 1990.

CAPíTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 37. São criados: ..
I . na Administração Pública Federal, cento e vinte e um cargos em comissão, sendo dez de
Natureza Especial, e cento e onze do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, assim
dlstribuldos: trinta e nove DAS 101.5; dezesseis DAS 102.5; um DAS 1.01.4; vi,ote e dois, DAS 102.4;
vinte e um DAS 102.3; e,doze DAS 102. 1;
,..,
"
11 - no Ministério de Minas e Energia, 'c~nto e dols'cargos .~m comls;ão denominad'Qs Cargos
Comissionados de Petróleo - CCP, sendo dezenove CCPV, no valor· unitário de R$1.170~20 (um mil
cento e setenta reais e vinte centavos); trinta e seis CCP tV, no valor unitário de R$855,OO (oitocentos
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e cinqüenta e cinco reais); oito CCP ti, no valor unitário R$454,OO (quatrocentos e cinqüenta e quatro
reais); e trinta e nove CCP I, no valor unitário de R$402,OO (quatrocentos e dois reais).
§ 1° O Poder Executivo poderá dispor sobre a distribuição e os quantitativos dos CCP, mantido
o custo global correspondente aos cargos definidos no Inciso 11.
§ 2" O servidor ou empregado Investido em CCP exercerá de coordenação técnica e perceberá
remuneração correspondente ao cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida do valor do cargo
para o qual foi nomeado.

§ 3° A nomeação para CCP é inacumulável com a designação ou nomeação para qualquer
outra forma de comlssionamento, cessando o seu pagamento durante as situações de afastamento
de servidor, Inclusive aquelas consideradas de efetivo exerclclo, ressalvados os perlodos a que se
referem os Incisos I, IV, VI, Vtll, ailneas "a' a "e', e inciso X, do art. 102 da Lei n ° 8.112, de 1990.
Art. 38. Enquanto não dispuserem de dotação de pessoal permanente suficiente aplicam-se
aos servidores em exerclcio no Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas regulamentares vigentes para
os servidores em exerclcio nos órgãos da Presidência da República, em especial as referidas no art.
20 da Lei nO 8.216, de 13 de agosto de 1991, e no § 4° do art. 93 da Lei nO 8.112, de 1990, com a
redação dada pelo art. 22 da Lei nO 8.270, de 17 dezembro de 1991.
Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que se cumpram as condições
definidas neste artigo, as requisições de servidores para os órgãos mencionados serão Irrecusávels e
deverão ser prontamente atendidas.
Art. 39. As enlidades Integrantes da Administração Pública Federal indireta serão vinculadas
aos órgãos da Presidência da República e aos Ministérios, segundo as normas constantes no
parágrafo único do art. 4° e § 2° do art. 5° do Decreto-Lei nO 200, de 25 de fevereiro de 1967, e
sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão de assistência Imediata ao Presidente da República
ou por Ministro de Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades realizadas ou em fase
final de realização, com base na autorização concedida pela Lei nO 8.029, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata este artigo pode ser fazer diretamente, ou através
de órgãos da estrutura do Ministério.
Art. 40. O Poder Executivo disporá, até 31 de dezembro de 1998, sobre a organização, a
reorganização e o funcionamento dos Ministérios e órgãos de que trata esta Lei, mediante aprovação
ou transformação das estruturas regimentais e fixação de sua lotação de pessoal.
Art. 41. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções e atribuições:
I - da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas, de forma a separar as (unções e atividades diversas da utilização de
recur~os hldrlcos, com o objetivo de transferi-Ias para a Secretaria Especial do Ministério do
Planejamento e Orçamento;
ti - do Instituto Brasileiro do Melo Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA de
forma a se~arar as funçõ~s de desenvolvimento e fomento dos recursos pesqueiro e da hevelcultura,
com o objelivo de transferi-Ia para o Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
Art. 42. É transferida a responsabilidade pelo pagamento dos inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para Ministério do Planejamento e Orçamento;
ti - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação Legião Brasileira de Assistência para
o Ministério da Previdência e Assistência Social e para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
na forma estabelecida em regulamento;
,
til - pela Fundacao Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência para o Ministério da
Justiça;
.
IV - pela Fundacao de Assistência ao Estudante· - FAE:
a) no Distrito Federal, para o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE;
b) nas Representações Estaduais da FAE e no Instituto de Recursos Humanos João Pinheiro
para o Ministério da Educação e do Desporto.
'

. ..
-'(

.

Art. 43. Os cargos vagos, ou que venham a vagar dos Ministérios e enlidades ~xtlntas serão
remanejados para o Ministérios da Administração Federal e Reforma do Estado devendo no c'aso de
c~rgos efetivos,. serem redlstribuldos, e, no caso de cargos em .comissão e iunções de confiança,
ullllzados ou extintos, de acordo com o interesse da Administração.
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Parágrafo único. No encerramento dos trabalhos de Inventariança, e nos termos fixados em
decreto, poderão ser remanejados para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, .
com os respectivos ocupantes, os cargos e funções estritamente necessários à continuidade oas
atividades de prestação de contas decorrentes de convênios, contratos e instrumentos similares
firmados pelos órgãos extintos e seus antecessores.
Art. 44. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de provimento efetivo do INDESP, é
o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar servidores do Ministério da
Educação e do Desporto e suas entidades vinculadas, para ter exerclclo naquele Instituto.
Art. 45. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais dos órgãos essenciais da
Presidência da República e dos Ministérios Civis, de que trata o art. 32, são mantidas as estruturas,
as competências, inclusive as transferidas, e atribuições, denominação das unidades e a
especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27 de junho de 1995.
Art. 46. O art. 2° da Lei nO 9.131, de 24 de novembro de 1995, passa a vigorar acrescido
seguinte parágrafo único:
'
"Parágrafo único. No sistema federal de ensino, a autorização para o funcionamento, o
credenciamento e o recredenciamento de universidade ou. de Instituição não-universitária, o
reconhecimento de cursos e habilitações oferecidos por essas instituições, assim como a alltorlzação
prévia dos cursos oferecidos por instituições de ensino superior não-universitárias, serão tornados
efetivos mediante ato do Poder Executivo, após parecer do Conselho Nacional d.fEducação."
Art. 47. O art. 3° da Lei nO 8.941, de 8 de dezembro de 1994, passa a vigorar acrescido dos
seguintes parágrafos:
"§ 5° A expansão da oferta de educação profissional, mediante a criação de novas unidades de
ensino por parte da União, somente poderá ocorrer om parceria com Estados, Municlplos, Distrito
Federal, setor produtivo ou organizações não-governamentals, que serão responsáveis pela
.
manutenção e gestão dos novos estabelecimentos de ensino.

§ 6° (VETADO)
§ 7° É a União autorizada a realizar Investimentos em obras e equ~amentos, mediante
repasses financeiro para a execução de projetos a serem reallzados.em consonância ao disposto no
parágrafo anterior, obrigando-se o beneficiário a prestar contas dos valores recebidos e, caso seja
modificada a finalidade para a qual se destinarem tais recursos, deles ressarcirá a União, em sua
integralidade, com os acréscimos legais, sem prejulzo das sanções penais e administrativas cablveis.

§ 8° O Poder Executivo regulamentará a aplicação do disposto no § 5° nos casos das escolas
técnicas e agrotécnicas federais que não tenham sido Implantadas até 17 de março de 1997."
Art. 48. O art. 17 da Lei nO 8.025, de 12 de abril de 1990, passa a vigorar com a seguinte
redação:
'
"Art. 17. Os Imóveis de que trata o art. 14, quando Irregular sua ocupação, serão objeto de
reintegração de posse liminar em favor da União, independentemente do tempo em' que o imóvel
estiver ocupado.
'

§ 1° O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, por intermédio do órgão
responsável peja administração dos imóveis, será o depositário dos Imóveis reintegrados.
'.

§ 2° Julgada improcedente a ação de reintegração de posse em decisão transitada em julgado,
o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado colocará o Imóvel à disposlção'do juizo
dentro de cinco dias da Intimação para fazê-lo."

Art. 49.0 art .. 3°, da Lei nO 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a vigorar com a seguinte

redação:

.

,,'

"

.

"Art. 3° O FGTS será regido segundo normas e diretrizes estabelecido por um CQnselho
Curador, Integrado por três representantes da categoria dos trabalhadores e três representantes da
categoria dos empregadores, além de um representante de cada órgão e entidade a seguir incllcados:
I : Ministério do Trabalho;
11 - Ministério do Planejamento e Orçamento;
111 - Ministério da Fazenda;
IV, - Mini,stério da'lnd~stria,do Comércio e do Turismo;
V - qalxa Econômlca.Federal;.
'VI" BanCO Central dó Brasil.

,
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§ 2° Os Ministérios de Estado e os Presldentéc das entidades mencionadas neste artigo serão
os membros titulares do Conselho Curador, cabendQ, -a cada um deles" indiçar o seu' respectivo
suplente ao Presidente do Conselho, que os nomeará.
Art. 50. O art. 22 da Lei nO 9.028, de 12 de abril de 1995, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 22. Cabe à Advocacia-Geral da União, por seus órgãos, Inclusive os a ela vinculados, nas
suas respectivas áreas de atuação, a representação judicial dos titulares dos Poderes da República,
de órgãos da Administração Pública Federal direta e de ocupantes de cargos e funções de direção
em autarquias e fundações públicas federais, concernente a atos praticados no exerclcio de suas,
atribuições institucionais ou legais, competindo-lhes, Inctuslve, a Impetração de mandado de
segurança em nome desses titulares ou ocupantes para defesa de suas atribuições legais.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, ainda, às pessoas ffslcas designadas para
execução dos regimes especiais previstos na Lei nO 6.024, de 13 de março de 1974, nos
Decretos-Leis nOs 73, de 21 de novembro de 1966, e 2.321, de 25 de fevereiro de 1987, e, conforme
disposto em regulamento aos militares quando envolvidos em Inquéritos ou processos judiciais.'
Art. 51. O Poder Executivo poderá qualificar como Agência Executiva a autarquia ou fundação
que tenha cumprido os seguintes requisitos:
I - ter um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional em
andamento;
" - ter celebrado Contrato de Gestão com o respectivo Ministério supervisor.

§ 1° A qualificação com Agência Executiva será feita em ato do Presidente da República.
§ 2° O Poder Executivo editará medidas de organização adminlstrativ~ especificas para as
Agências Executivas, visando assegurar a sua autonomia de gestão, bem como a disponibilidade de
recursos orçamentários e financeiros para o cumprimento dos objetivos e metas definidas nos
Contratos de Gestão.
Art. 52. Os planos estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento institucional definirão
diretrizes, polftlcas e medidas voltadas para a racionalização de estruturas e do quadro de servidores,
a revisão dos processos de trabalho, o desenvolvimento dos recursos humanos e o fortalecimento da
Identidade institucional da Agência Executiva.

§ 1° Os Contratos de Gestão das AgênCias Executivas serão celebrados com periodicidade
mlnlma de um ano e estabelecerão os objetivos, metas e respectivos Indicadores de desempenho da
entidade, bem como os recursos necessários e oS critérios e instrumentos para a avaliação do seu
cumprimento.
§ 2° O Poder Executivo definirá os 'critérios e procedimentos para a elaboração e o
acompanhamento dos Contratos de Gestão e dos programas estratégicos de reestruturação e de
desenvolvimento institucional das Agências Executivas.
Art. 53. É prorrogado, até 31 de março de 1996, o mandato dos representantes da sociedade
civil no Conselho Nacional de Assistência SociaL
Art, 54. É o Poder Ex'ecutivo autorizado a criar o Conselho de Administração na estrutura
organizacional da Casa da Moeda do Brasil.
Art. 55. É o Poder Executivo autprizado a transformar, sem aumento de despesa, o
Departamento de Informática do Sistema Unico de Saúde - DATASUS da Fundação Nacionat de
Saúde, em Departamento de tnformática do SUS - DATASUS, vinculando-o à Secretaria-Executiva do
Ministério da Saúde.
§ló Os servidores da Fundação Nacional de Saúde, ocupantes de cargos efetivos, que, em 13
de agosto, de 1997, se encontravam lotados no DATASUS passam a Integrar o Quadro de Pessoal
Permanente do Ministério da Saúde, e os que, em 28 de agosto de 1997, se encontravam lotados na
Escola de Enfermagem de Manaus passam a integrar o Quadro de Pessoal Permanente da
Fundação Universidade do Amazonas, devendo ser enquadrados nos respectivos planos de cargos.

§ 2" Se do enquadramento de que trata o parágrafo anterior resultarem valores inferiores aos
anteriormente percebidos, a diferença será paga como vantagem nominalmente Identificada,
apllcando-se-Ihe os mesmos percentuais de revisão geral ou antecipação de reajuste de vencimento.
Art. 56. Enquanto não forem reetruturadas, mediante ato do Poder Executivo, as atividades de
administração de pessoal, material, patrimonial, de serviços gerais e de orçamento e finanças, dos
órgãos civis da Administração Pública Federal direta, poderão ser mantidas as Subscretarlas
vinculadas às Secretarias-Executivas dos Ministérios.
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Parágrafo único. o ato do Poder Executivo de que trata este artigo designará os órgãos
responsáveis pela execução das atividades a que se refere este artigo, inclusive no âmbito das
unidades descentralizadas nos Estados.

Art. 57. Os arts. 11 e 12 da lei nO 5.615, de 13 de outubro de 1970, passam a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 11. O exerclclo financeiro do SERPRO corresponde ao ano civil.
Art. 12. O SERPRO realizará suas demonstrações financeiras no dia 31 de dezembro de cada
exercfcio, e do tucro líquido apurado, após realizadas as deduções, provisões e reservas, exceto as
estatutárias, o saldo remanescente será destinado ao pagamento de dividendos, no mfnimo de 25%
(vinte e cinco por cento), dando-se ao restante a destinação determinada pelo Conselho Diretor,
observado o disposto no Inciso IX do art. 7° da Consliluição."

Art. 58. Os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos em caráter
privado, por detegação do poder público, mediante autorização legislativa.

§ 1° A organização, a estrutura e o funcionamento dos conselhos de fiscalização de profissões
regulamentadas serão disciplinados mediante decisão do plenário do conselho federal da respectiva
profissão, garantindo-se que na composição deste estejam representados todos seus conselhos
regionais.
§ 2° Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, dotados de personalidade
jurfdica de direito privado, não manterão com os órgãos da Administração Pública qualquer vfnculo
funcional ou hierárquico.
§ 3° Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos
pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposiçoo, transferência ou
deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta.
§ 4° Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são autorizadas a fixar, cobrar
e executar 'as contribuições anuais devidas por pessoas ffsicas ou jurfdicas, bem como preços de
serviços e multas, que constituirão receitas próprias, considerando-se titulo executivo extrajudicial a
certidão relativa aos créditos decorrentes.
~ 5° O controle das atividades financeiras e administrativas dos conselhos de fiscalização de
profissoes regulamentadas será realizado pelos seus órgãos Internos, devendo os conselhos
regionais prestar contas, anualmente, ao conselho federal da respectiva profissão, e estes aos
conselhos regionais.

§ 6° Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, por conslilufrem serviço
público, gozam de imunidade tributária total em relação aos seus bens, rendas e serviços.
§ 7° Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas promoverão, até 30 de junho
de 1998, a adaptação de seus estatutos e regimentos ao estabelecido neste artigo.
§ 8° Compete à Justiça Federal a apreciação das controvérsias que envolvam os conselhos de
fiscalização de profissões regulamentadas, quando no exercfcio dos serviços a eles delegados,
conforme disposto no capul.
§ 9° O disposto neste artigo não se aplica à entidade de que trata a lei nO 8.906, de 4 de julho
de 1994.

Art. 59. O Instituto de Resseguros do Brasil - IRB, criado pelo Decreto-lei nO 1.186, de 3 de
abril de 1939, regido pelo Decreto-Lei nO 73, de 21 de novembro de 1966, com a redação dada pela
lei nO 9.482, de 13 de agosto de 1997, passa a denominar-se IRB-BRASll RESSEGUROS SA, com
a abreviatura IRB-Brasil Re.
Art. 60. As funções de confiança denominadas Funções Comissionadas de Telecomunicações
- FCT ficam transformadas em cargos em comissão denominados Cargos Comissionados de
Telecomunicações - CCT.
Art. 61. Nos conselhos de administração das empresas públicas, sociedades de economia
mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou Indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto, haverá sempre um membro Indicado pela
Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento.
Art. 62. É o Poder Executivo autorizado a extinguir o cargo de que trata o art. 25 desta lei e o
Gabinete a que se refere o Inciso I do art. 4° da lei nO 9.615, de 24 de março de 1998.
Art. 63. (VETADO)
Art. 64. São convalidados os atos prallcados com base nas Medidas Provisórias nOs 752, de 6
de dezembro de 1994, 797 e 800, de 30 de dezembro de 1994, 931, de 1 de março de 1995, 962, de
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30 de março de 1995, 987, de 28 de abril de 1995, 1.015, de 26 de maio de 1995,1.038, de 27 de
junho de 1995, 1.063, de 27 de julho e 1995, 1.090, de 25 de agosto de 1995, 1.122, de 22 de
setembro de 1995, 1.154, de 24 de outubro de 1995, 1.190, de 23 de novembro de 1995, 1.226, de 14
de dezembro de 1995, 1.263, de 12 de janeiro de 1996,1.302, de 9 de fevereiro de 1996,1.342, de
12 de março de 1996, 1.384, de 11 de abril de 1996, 1.450, de 10 de maio de 1996,1.498, de 7 de
junho de 1996, 1.498-19, de 9 de julho de 1996, 1.498-20, de 8 de agosto de 1996, 1.498-21, de 5 de
setembro de 1996,1.498-22, de 2 de outubro de 1996,1.498-23, de 31 de outubro de 1996,1.498-24,
de 29 de novembro de 1996, 1.549, de 18 de dezembro de 1996, 1.549-26, de 16 de janeiro de 1997,
1.549-27, de 14 de fevereiro de 1997, 1.549-28, de 14 de março de 1997,1.549-29, de 15 de abril de
1997,1.549-30, de 15 de maio de 1997, 1.549-31, de 13 de junho de 1997, 1.549-32, de 11 de julho
de 1997, 1.549-33, de 12 de agosto de 1997,1.549-34, de 11 de setembro de 1997,1.549-35, de 9
de outubro de 1997, 1.549-36, de 6 de novembro de 1997, 1.549-37, de 4 de dezembro de 1997,
1.549-38 de 31 de dezembro de 1997, 1.549-39, de 29 de Janeiro de 1998, 1.549-40, de 26 de
fevereiro de 1998, 1.642-41, de 13 de março de 1998, e 1651-42, de 7 de abril de 1998.
Art. 65. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 66. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei nO 8.490, de 19 de
novembro de 1992, os §§ 1°, 2° e 3° do art. 22 da Lei nO 5.227, de 18 de Janeiro de 1967, a Lei nO
5.327, de 2 de outubro de 1967, o parágrafo único do art. 2" do Decreto-Lei nO 701, de 24 de julho de
1969, os arts. 2° e 3° do Decreto-Lei nO 1.166, de 15 de abril de 1971, os §§ 1° e 2° do art. 36 da Lei
nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973, a Lei nO 6.994, de 26 de maio de 1982, a Lei nO 7.091, de 18 de
abril de 1983, os arts. 1°,2° e 9° da Lei nO 8.948, de 8 de dezembro de 1994, o § 2° do art. 4° e o § 1°
do art. 34 da Lei nO 9.427, de 26 de dezembro de 1996.
)
Brasllla, 27 de maio de 1998; 177° da Independência e 110° da República.
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::, (À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO N° 439, DE 1999

Dispõe sobre a proteção e defesa do usuário dos
serviços públicos prestados pela administração
direta, indireta e delegada da União_

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

Art. 10 Esta lei estabelece nonuas básicas de proteção e defesa do
usuário dos serviços públicos prestados pela administração direta e indireta da
União, diretamente ou sob regime de concessão, permissão, autorização ou
qualquer outra fonua de delegação por ato administrativo, contrato ou convênio.

§ 1° Considera-se usuário a pessoa física ou jurídica que, direta ou
indiretamente, utiliza efetiva ou potencialmente os serviços referidos neste artigo.
§ 2° Esta Lei se aplica aos particulares somente no que conceme ao
serviço público delegado.
Art. 2° Periodicamente o Poder Executivo publicará e divulgará
quadro geral dos serviços públicos prestados, especificando os órgãos ou
entidades responsáveis por sua realização e a autoridade administrativa a que está
subordinada ou vinculada a entidade ou órgão executor.
Parágrafo único. A periodicidade será, no mínimo, anual.
Art. 3° Os serviços públicos serão prestados de fonua adequada ao
pleno atendimento do usuário, obedecendo aos princípios da universalidade,
generalidade, transparência, regularidade, continuidade, segurança, atualidade e,
quando cabível, modicidade das tarifas.
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CAPÍTULO 11
Dos Direitos dos Usuários

Art. 4° São direitos básicos do usuário:
I - a adequada prestação dos serviços, nos termos do art. 2° desta
Lei, devendo os agentes públicos e prestadores de serviço públicos atender às
seguinte exigências:
a) urbanidade e respeito no atendimento aos usuários;
b) atendimento por ordem de chegada, assegurada prioridade a
idosos, gestantes, doentes e portadores de deficiência;
c) adequação entre meios e fins, vedada a imposição de exigências,
obrigações, restrições e sanções não previstas em lei;
d) igualdade no tratamento, vedado qualquer tipo de discriminação;
e) cumprimento de prazos e normas procedimentais;

f) fixação e observância de horário de normas compatíveis com o
bom atendimento do usuário;
g) adoção de medidas de proteção à saúde ou segurança dos
usuários;
h) autenticação de documentos pelo próprio agente público, à vista
dos originais apresentados pelo usuário, vedada a exigência de reconhecimento
de firma, salvo em caso de dúvida de autenticidade;
i) manutenção de instalações limpas, sinalizadas, acessíveis e
adequadas ao serviço ou atendimento;

j) observância dos Códigos de Ética aplicáveis às várias categorias
de agentes públicos.
.
II - a participação na fiscalização da execução e avaliação dos
serviços;
III - o acesso direto e facilitado ao órgão ou entidade responsável
pela execução do serviço e ao órgão ou entidade a que aqueles estiverem
subordinados ou vinculados;
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IV - a obtenção e utilização dos serviços com liberdade de escolha, e
sem discriminação;
V - o sigilo, o acesso e a obtenção de fotocópias das informações
relativas à sua pessoa constantes de registros ou bancos de dados de prestadores
de serviços, observado o disposto no art_ 5°, X, da Constituição Federal.
VI - a obtenção de informações precisas sobre:
a) o horário de funcionamento das unidades administrativas;
b) o tipo de atividade exercida em cada órgão, sua localização exata
e a indicação do responsável pelo atendimento ao público;
c) os procedimentos para acesso a exames, formulários' e outros
dados necessários à prestação do serviço;
d) a autoridade ou o órgão encarregado de receber queIXas,
reclamações ou sugestões;
e) a tramitação dos processos administrªtivos em que figure como
interessado;
f) as decisões proferidas e respectiva motivação, inclusive opiniões
divergentes, constantes de processo administrativo em que figure como
interessado.
g) minutas de contratos-padrão, que deverão ser redigidas em termos
claros, com caracteres ostensivos e de fácil compreensão;
h) conteúdo dos banco de dados de interesse público relativos a
gastos, licitações e contratações, de modo a pennitir acompanhamento e maior
controle da utilização dos recursos públicos por parte do contribuinte;
i) composição das taxas e tarifas cobradas pela prestação dos
serviços, devendo o usuário receber, em tempo hábil, cobrança por meio de
documento contendo os dados necessários à exata compre®são da extensão do
serviço prestado.

Parágrafo único. O planejamento e . o desenvolvimento de.
programas de capacitação gerencial e tecnológica, na ~ea .de .recurs,os ~~anos,
aliados à utilização de equipamentos modernos, sao mdlspensavels a boa
qualidade do serviço público.
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CAPÍTULO III
Dos deveres do usuário

Art. 5° São deveres do usuário:
I - utilizar adequadamente os serviços, procedendo com lealdade e
boa-fé;
II - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para
a adequada prestação do serviço;
III - comunicar às autoridades responsáveis as irregularidades
praticadas pelos prestadores de serviços;
IV - não formular reclamações, criticas ou sugestões ciente de que
são destituídas de fundamento.

CAPÍTULO IV
Das ouvidorias e das Comissões de Ética

Art. 6° Fica o Poder Executivo autorizado a criar Ouvidorias de
Defesa do Usuário de Serviços Públicos, com competência para avaliar a
procedência de sugestões, reclamações e denúncias e encaminhá-Ias às
autoridades competentes, inclusive às Comissões de Ética, visando à:
I - melhoria dos serviços públicos;
II - correção de erros, omissões, desvios ou abusos na prestação dos
serviços públicos;

m-

apuração de atos de improbidade e de ilícitos administrativos;

IV - prevenção e correção de atos e procedimentos incompatíveis
com os princípios estabelecidos nesta Lei;
V - proteção dos direitos dos usuários;
VI - garantia da qualidade dos serviços prestados.
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Art. 7° Cabe às Comissões de Ética conhecer das consultas,
denúncias e representações formuladas contra o servidor público, por infringência
a princípio ou norma ético-profissional, adotando as providências cabíveis.

CAPÍTULO V
Do Processo Administrativo

Art. 8° Os prestadores de serviços públicos responderão pelos danos
que seus agentes, nesta qualidade, causarem ao usuário, a terceiros e, quando for
o caso, ao Poder Público, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa.

Art. 9° Os procedimentos administrativos advindos da presente Lei
serão impulsionados e instruídos de oficio e observarão os princípios da
igualdade, do devido processo legal, do contraditório, de ampla defesa, da
celeridade, da economicidade, da proporcionalidade dos meios aos fins, da
razoabilidade e da boa-fé.

Art. 10. Serão observados os seguintes prazos no processo
administrativo quando outros não foram estabelecidos em lei:
I - 2 (dois) dias para autuação, juntada aos autos de qUaIsquer
elementos e outras providências de simples expediente;
II - 5 (cinco) dias para:
a) efetivação de notificação ou intimação pessoal;
b) elaboração de informação sem caráter técnico.
c) decisões no curso do processo.
IV - 15 (quinze) dias para:
a) elaboração de pareceres, pencIas e informes técnicos,
prorrogáveis por mais de 10 (dez) dias a critério da autoridade superior, mediante
pedido fundamentado;
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b) para decisão final, a contar do ténnino da instrução;
c) manifestações em geral do usuário ou providências a seu cargo.

Art. 11 . O processo administrativo será instaurado de oficio ou
mediante representação de qualquer usuário de serviço público, bem como dos
órgãos ou entidades de defesa do consumidor.
Art. 12. A instauração do processo por iniciativa da Administração
far-se-á por ato devidamente fundamentado.
Art. 13 . O requerimento será dirigido à Ouvidoria do órgão ou
entidade responsável pela infraçãO, devendo conter:
I - a identificação do denunciante ou de quem o represente;
II - o domicílio do denunciante ou local para recebimento de
comunicações;
III - informações sobre o fato e sua autoria;
IV - indicação das provas de que tenha conhecimento;
. V - data e assinatura de denunciante:
§ 10 O requerimento verbal deverá ser reduzido a termo.
§ 20 Os prestadores de serviço deverão colocar à disposição do
usuário formulários simplificados e de fácil compreensão para a apresentação do
requerimento previsto no "caput" deste artigo, contendo recljll11ações e sugestões,
ficando facultado ao usuário a sua utilização.

Art. 14, Em nenhuma hipótese será recusado o protocolo de petição,
reclamação ou representação formuladas nos termos desta Lei, sob pena de
responsabilidade do agente.
Art. 15 . Será rejeitada, por decisão fundamentada, a representação
manifestamente improcedente.
§ 10 Da rejeição caberá recurso no prazo de 10 (dez) dias a contar da
intimação do denunciante ou seu representante.
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§ 2° O recurso será dirigido â autoridade superior, por intennédio de
quem praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão ou fazê-lo
subir devidamente infonnado.
Art. 16. Durante a tramitação do processo é assegurado ao
interessado:
I - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando
obrigatória a representação, por força de lei;
.II - ter vista dos autos e obter cópia dos documentos nele contidos;
UI - ter ciência da tramitação do processo e das decisões nele
proferidas, inclusive da respectiva motivação e das opiniões divergentes;
IV - fonnular alegações e apresentar documentos que, juntados aos
autos, serão apreciados pelo órgão responsável pela apuração dos fatos.

Art. 17. Para a instrução do processo, a Administração atuará de
oficio, sem prejuízo do direito dos interessados de juntar documentos, requerer
diligências e perícias.

§ 1°. Os atos de instrução que exijam a atuação do interessado
devem realizar-se do modo menos oneroso para este.
§ 2° A notificação, a intimação ou o avis<\ relativos â decisão
administrativa, que devam ser fonnalizados por meio de publicação no órgão
oficial, somente serão feitos a partir do dia em que o respectivo processo estiver
dispOlúvel para vista do interessado, na repartição competente.

Art. 18. Ao interessado e ao seu procurador é assegurado o direito
de retirar os autos da repartição ou unidade administrativa, mediante a assinatura
de recibo, durante o prazo para manifestação, salvo na hipótese de prazo comum.

Art. 19. Quando for necessária a prestação de infonnações ou a
apresentação de provas pelos interessado ou terceiros, estes serão intimados para
esse fim, com antecedência núnima de 3 (três) dias úteis, mencionando-se data,
prazo, fonna e condições de atendimento.
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Parágrafo lÍnico. Quando a intimação for feita ao denunciante para
fornecimento de infonnações ou de doctunentos necessários à apreciação e
apuração da denúncia, o não atendimento implicará no arquivamento do processo,
se de outro modo o órgão responsável pelo processo não puder obter os dados
solicitados.

Art. 20 . Concluída a instrução, os interessados terão o prazo de 10
(dez) dias para manifestação pessoal ou por meio de advogado.

Art. 21. O órgão responsável pela apuração de infração às nonnas
desta Lei deverá proferir a decisão que, confonne o caso, poderá determinar:
I - o arquivamento dos autos;
II - o encaminhamento dos autos aos órgãos competentes para
apurar os ilícitos administrativo, civil e criminal, se for o caso;
III - a elaboração de sugestões para melhoria dos serviços públicos,
correções de erros, omissões, desvios ou abusos na prestação dos serviços,
prevenção e correção de atos e procedimentos incompatíveis com as nonnas
desta Lei, bem como proteção dos direitos dos usuários.

Art. 22. A infração às nonnas desta lei sujeitará o servidor público
às sanções previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União e
nonnas regulamentares, sem prejuízo de outras de natureza administr!ltiva, civil
ou penal.
Parágrafo único. Para as entidades particulares delegatárias de
serviço público, a qualquer título, as sanções aplicáveis são as previstas nos
respectivos atos de delegação, com base na legislação vigente.

CAPÍTULO VI
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 23. Aplicam-se subsidiariamente a esta Lei as nonnás contidas
nas Leis nOs 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 9.784, de 29 de janeiro de
1999.
Art. 24. São legitimadas para o exercício da participação e defesa
dos direitos estabelecidos nesta Lei as entidades constituída há mais de tun ano

f
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Art. 25. Esta Lei entra em vigor dentro de noventa dias a contar da
sua promulgação.

JUSTIFICAÇÃO

o presente projeto de lei pretende dar cumprimento ao preceituado
no parágrafo 3° do art. 37 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional n° 19, que reza:

U§ 30 A lei disciplinará asformas de participação do usuário
na administração pública direta e indireta, regulando
especialmente:
1 ~ as reclamações relativas à prestação dos serviços
públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de
atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e
interna, da qualidade dos serviços;
11 - o acesso dos usuários a registros administrativos e a
informações sobre atos de governo, observado o disposto no
art. 5~ X e XXXIII;
111 - a disciplina da representação contra o exercício
negligente ou abusivo de cargo, emprego ou fimção na
administração pública"
No mesmo sentido, dispõe o art. 27 da mesma Emenda
Constitucional que "O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da

promulgação desta Emenda, elaborará lei de defesa do usuário de serviços
públicos ".
Com a proposição que ora apresentamos à discussão dos eminentes
Pares nesta Casa, entendemos que, além de dar efetividade à Carta Política,
abrimos a oportunidade de que sejam enfrentados pelo Congresso Nacional os
ingentes desafios implicallos no ideal de aprimoramento e democratização dessa
faceta do Estado que fala mais de perto aos interesses do cidadão comum: a
prestação de serviços públicos.
Além de elencar os direitos e deveres do usuário dos serviços
públicos, o projeto dispõe sobre os mecanismos e procedimentos voltados para a
participação e defesa do usuário na execução, fiscalização e avaliação dos

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 1999

Quinta-feira 24 16235

serviçós públicos, além de disciplinar em tennos gerais as instituições a serem
criadas para a implementação das políticas fonnuladas; baSicamente as ouvidorias
e as comissões de ética. Ênfase especial é conferida às obrigações e
responsabilidade dos agentes públicos e prestadores de serviços em relação à
qualidade dos serviços prestados.
Tendo em vista a magnitude do tema, estamos cientes de que esta
contribuição haverá de ser aperfeiçoada pelo aporte de novas perspectivas e
experiências durante o processo de discussão e deliberação nesta Casa, com o
que estaremos dando um passo fundamental para dar nova configuração às
instituições estatais voltadas para a satisfação de necessidades materiais e
aspirações éticas diretamente ligadas ao bem-estar da cidadania e sua maturidade
cívica.
\ . •. •. i ...

Sala das Sessões, 23 de junho de 1999.

LEGISLAÇÃO CITADA

Constituição da
República Federativa
do Brasil

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Dos DIREITOS E DEVERES
INDIVIDUAIS E COLETIVOS

5" Todos são iguais perante a lei. sem distinção de qualquer natureza.
uaranlindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residemes no Pais a inviolabilidade do direito à vida. à liberdade. à igualdade. à segurança e à propriedade.
noS tennos seguintes:
..\rI.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
'(

,.
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x - sào invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem
das pessoas, assegurndo o ctireüo a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação;
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XXXIII - lodos têm direito a receber dos órgàos públicos informações
de seu interesse particular, ou de inleresse colelivo ou geral, que serào presladas
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cUJo SIgIlo
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DA ADMINISTRAÇÁO PÚBLICA

SEçlol
DISPOSIÇÓES GERAIS

*An 37. A adminislração pública direla e indireta de qualquer dos Poderes
da União. dos Estados. do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade. impessoalidade, moralidade. publicidade e eficiên.
cia e. também, ao seguinte:
§ 3" A lei disciplinará as fonnas de participação do usuário na adminis.
tração pública direta e indireta, regulando especialmente:
1- as reclomações relativas à prestação dos serviços públicos em geral.
asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação
periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços;
11- o acesso'dosusuários a registros administrativos e a infonnações
sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5~ X e XXXIII;
1/1 - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou
abUSivo de cargo, emprego ou fonção na administração pública.

EMENDA CONSTITUCIONAL NO

19, DE 1998

Modifica o regime e dispõe sobre princípios
e nonnas de Administração Pública. ser\'i.
dores e agellfes políticos. controle de
despesas e finanças públicas e custeio de
atividades a cargo do Distrito Federal. e
dá outras providências.
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As Mesas das Câmara dos Deputados e do Senado Federal nos tennos
2
do § 3 do art. 60 da Constituição Federal, promulgam esta eme~da ao texto
conslltuclonal:

Art. 27. O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação
desta Emenda, elaborará lei de defesa do usuário de serviços públicos.

LEI N? 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Dlspr:)e SObT~ a proteclfo do consumidor
e dá outras provldc'ncias.

O PRESIDENTE DA REPÜBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia M. Cardoso de Mello
Ozires Silva
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Lei n. 9.784 de 29 de janeiro de 1999
0.0. 21 de 1"-2-1999 pág. 1
Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

(1 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terlllinativa.)
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o SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -

Os projetos lidos' serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, projeto de resolução que será
lido pelo Sr. 10 Secretário em exerclcio, Senador
Carlos Patroclnio.

É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 69, DE 1999
Acrescenta parágrafo ao art. 145 do
Regimento Interno do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1· O art. 145 do Regimento Interno do Senado Federal passa a vigorar acrescido do seguinte
§ 5º:
"Art. 145............................................. ..

§ 52 A comissão reunir-se-á somente
às sextas-feiras, sábados, domingos e segundas-feiras."
Art. 22 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justificação
A razão de ser deste projeto de resolução
prende-se à necessidade que vislumbramos de se
estabelecerem dias determinados para o funcionamento das comissões parlamentares de inquérito, de
modo a que estas não impeçam, por questão de horário, os trabalhos normais da atividade parlamentar,
que encerram a mesma importância dos trabalhos
das CPI.
O que vem ocorrendo, na prática, é que muitas
vezes a CPI se reúne em horários de funcionamento
do Plenário ou das comissões permanentes, o que
obriga a suspensão das sessões normais, fato por
demais prejudicial para o funcionamento dos trabalhos congressuais.
A imprensa freqüentemente formula crfticas,
muitas das quais injustas, ao trabalho legislativo, rotulando-o de moroso e Ineficiente. Sabemos que tais
crfticas são muitas vezes equivocadas, pois que a
apreciação de uma proposta requer todo um processo de discussão e votação que encerra troca de
idéias divergentes e posições antagônclas, para, finalmente, lograr ou não aprovação, o que pode demandar muito tempo, sobretudo quando tais propostas envolvem matéria polêmica. Justamente por isso,
pensamos que os trabalhos das CPI devem ocorrer
em dias que não obstem os trabalhos normais, a fim
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de que o processo legislativo não seja mais criticado
do que já vem sendo.
Cremos que a aprovação da presente iniciativa
propiciará maior celeridade aos trabalhos parlamentares, razão por que esperamos de nossos ilustres
Pares seu acolhimento.
Sala das Sessões, 23 de junho de 1999. - Senador Gerson Camata.
LEGISLAÇÃO CITADA

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL

CAPíTULO XIV
Das Comissões Parlamentares de Inquérito
Art. 145. A criação de comissão parlamentar de
Inquérito será feita mediante requerimento de um
terço dos membros do Senado Federal.

§ 12 O requerimento de criação da comissão
parlamentar de inquérito determinará o fato a ser
apurado, o número de membros, o prazo de duração
da comissão e o limite das despesas a serem realizadas.

§ 2º Recebido o requerimento, o Presidente ordenará que seja numerado e publicado.
§ 32 O Senador só poderá integrar duas comissões parlamentares de Inquérito, uma como titular,
outra como suplente.
§ 42 A comissão terá suplente, em número
igual à metade do número dos titulares mais um, escolhidos no ato da designação destes, observadas
as normas constantes do art. 78.
Art. 146. Não se admitirá comissão parlamentar de inquérito sobre matérias pertinentes:
a) à Câmara dos Deputados;
b) às atribuições do Poder Judiciário;
c) aos Estados.
Art. 147. Na hipótese de ausênçla do relator a
qualquer ato do inquérito, poderá o Presidente da
comissão designar-lhe substituto para a ocasião,
mantida à escolha na mesma representação partidária ou bloco parlamentar.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presidência comunica ao Plenário que o Projeto d\1,Resolução nº 69, de 1999, lido anteriormente, tera' perante a Mesa o prazo de cinco dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do Regimento Intéino do
Senado Federal.
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1· Secretário em exerclcio, Senador Carlos Patroclnlo.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N0 351, DE 1999
Senhor Presidente,
Nos termos do Inciso li, do art. 336, do Regimento Interno, requeremos urgência para o Projeto
de Lei da Câmara nº 22, de 1999, que estabelece
normas para a organização e a manutenção de programas especiais de proteção a vftimas e a testemunhas ameaçadas, institui o Programa Federal de Assistência a Vrtimas e a Testemunhas Ameaçadas e
dispõe sobre a proteção e acusados ou condenados
que tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigf!.ção policiai e ao processo criminal.
Sala das Sessões, 23 de junho de 1999. - Jáder Barbalho - Edison Lobão - Sérgio Machado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esse
requerimento será votado após a Ordem do Dia, na
forma do disposto no art. 340, inciso li, do Regimento Interno.
O SR_ ROMEU TUMA (PFL - SP) - Peço a palavra, Sr. Pr~~idente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex'
pede a palavra como Uder?
O SR. ROMEU TUMA (PFL - SP) - Como Uder.
O SR_ PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex'
tem a palavra.
O SR. ROMEU TUMA (PFL - SP. Como Uder.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero apenas registrar presença do Vice-Ministro das Relações Exteriores do Iraque, Sr. Nizar Hamdoun, que
velo tratar de assuntos ligados ao problema do petróleo. S. Ex' Já conversou com vários Srs. Senadores, e gostaria que a sua presença ficasse registrada.
Agradeço a V. Ex' pela permissão.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Mesa
agradece a comunicação de V. Ex'.
Em nome do Senado Federal, tenho a honra
de dar as boas-vindas a S. Ex' o Sr. Vice-Ministro.
DeSejo que filie possa, visitando a nossa Casa, coIher/a melhor impressão sobre o funcionamento da
democracia brasileira.
, .'0 SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Passa"
,
se ll."

a

10!1

ORDEM DO DIA
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Item 1:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 101, DE 1998
(Em regime de urgência - art. 336, li, do
Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 336, de 1999)
Discussão, em iurno ,único, do Projeto
de Resolução nº 101, de 1998 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de 'seu Parecer nº 559, de
1998, Relator ad hoc: Senador Lúcio Alcântara, com voto contrário do Senador Lauro
Campos), que autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito
externo no valor de até dezesseis milhões e
quinhentos mil marcos alemães, junto ao
Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW, destinada ao financiamento parcial do Projeto de
Saneamento Básico do Piaul, tendo
Parecer sob nO 80, de 1999 (sobre a
Emenda nº 1, de Plenário), da Comissão de
Assuntos Econômicos, Relator: Senador
Ney Suassuna, contrário.
A Presidência presta os seguintes esclarecimentos ao Plenário sobre o assunto.
Na sessão deliberativa ordinária de 25 de novembro último, a Presidência comunicou à Casa a
aprovação pela Mesa do Requerimento nº 568, de
1998, do Senador Romero Jucá, solicitando Informações ao Ministério da Fazenda referentes ao presente projeto, bem como a conseqüente Interrupção da
tramitação da proposição até o envio da resposta ao
citado requerimento.
As Informações foram encaminhadas através
do Aviso nO 887, de 1998, do Ministro da Fazenda,
que foi lido na sessão deliberativa ordinária de 12 de
janeiro último, voltando o projeto a partir desta última
data à sua tramitação normal.
Prestados os esclarecimentos e estando a matéria devidamente instrulda, passa-se à sua discussão em conjunto com a emenda.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Passa-se à votação do projeto.
O SR_ HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Para
encaminhar, tem a palavra o Senador Hugo Napoleão.
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o SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, de uma maneira geral, em operações de
que participam organismos internacionais, a exemplo mesmo do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento, há um longo prazo de
maturação, de discussão, de debate e juntada de
documentos aos processos relativos a cada Unidade
Federada ou mesmo à República Federativa do Brasil.
O mesmo ocorre com os órgãos de financiamento internacional, a exemplo do KfW, que ora oferece à República Federativa do Brasil a Importância
de 16,5 milhões de marcos alemães, equivalentes a
aproximadamente US$10 milhões, um milhão e meio
dos quais a fundo perdido, para que o Ministério da
Saúde os repasse para programas em meu Estado.
Por incrlvel que pareça, Sr. Presidente - era
este o comentário que eu gostaria de fazer neste
momento, nesta hora e neste instante -, a negociação com o KfW começou durante o período em que
estive à frente dos destinos do Piaul - governei de
1983 a 1986. Bem se vê e se prova, V. Ex' pode verificar facilmente, que o prazo de maturação a que
ora faço referência é geralmente longo e extenso.
Mas o processo já recebeu todos os pareceres, V.
Ex' já declinou, inclusive, as últimas medidas com
relação a ele, e eu apenas acrescentaria que ele se
destina a atender, na área de saúde, municlpios nas
regiões de Valença, Oeiras, Picos, Fronteiras e Paulistana, que são microrregiões do meu Estado.
Por essa razão, desde já, como Líder do Partido da Frente Liberal, consigno meu voto favorável à
aprovação desse importante empréstimo.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSBRJ) - Peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Tem a
palavra, para encaminhar a votação, o Senador Roberto Saturnino.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB RJ. Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Bloco da Oposição votará favoravelmente ao projeto de resolução, mas eu
gostaria de salientar uma particularidade desse projeto. Nas demais operações do Programa de Saúde
Básico do Nordeste, em todos os Estados, sempre
houve uma contrapartida de recursos dos respectivos governos estaduais. No caso do Piauí, o Estado
demonstrou a impossibilidade de fazer face, com recursos próprios, a essa contrapartida. Diante dessa
situação, o Ministério da Saúde - em última análise,
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o Governo Federal - mostrou bom senso: reconheceu a realidade, reconheceu a impossibilidade
de o Governo do Estado oferecér recursos próprios e destinou uma dotação especifica do Orçamento federal para compor a contrapartida aos recursos Internacionais. Dessa forma, possibllltouse a conclusão da operação e não foi prejudicado o PiauL
Quero salientar essa particularidade, porque
se trata de um caso em que o Governo Federal
agiu com bom senso e não com o rigor empedernido, o rigor que é cego para as peculiaridades e as
particularidades que cada caso e cada Estado
apresentam.
De forma que estamos manifestando o voto favorável, ao mesmo tempo em que reconhecemos o
bom-senso do Governo Federal, cumprimentando-o
por essa assunção de responsabilidades na contrapartida.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presidência lembra aos Srs. Senadores que se encontram em outras dependências da Casa que teremos, em seguida, votação nominal, razão pela
qual solicita aos Srs. Senadores que se dirijam ao
plenário.
Ainda está em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto, sem prejulzo da emenda.
As srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado, contra o voto do Senador Lauro
Campos.
,
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT - AL) Sr. Presidente, peço que registre a minha abstenção.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex'
será atendida.
Passa-se à votação da Emenda n" 1, de Plenário, que tem parecer contrário da Comissão de Assuntos Econômicos.
'
A Presidência chama a atenção do Plenário e
dos Lideres na Casa para a votação da emenda,
que tem parecer contrário da Comissão de Ass:untos
Econômicos. '
Em votação a emenda.
As srªs e os Srs. Senadores que a aprÇlvam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada a emenda.
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A matéria vai à Comissão Diretora para redação final.
SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a
redação final, que será lido pelo Sr. 1" Secretário em
exerclcio, Senador Carlos Patroclnio.

a

É lido o seguinte:
PARECER Nº 427, DE 1999
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução nº 101, de 1998.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 101, de 1998, que autoriza a República Federativa do Brasil a contratar
operação de crédito externo no valor de até dezesseis milhões e quinhimtos mil marcos alemães, junto
ao Kreditanstalt für Wlederaufbau - KfW, destinada
ao financiamento parcial do Projeto de Saneamento
Básico do Plauf.
Sala de Reuniões da Comissão, 23 de junho
de 1999. - Geraldo Melo - Presidente - Carlos Patroelnlo _ Relator - Lúdlo Coelho - Ademir Andrade_
ANEXO AO PARECER Nº 427, DE 1999
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu,
,Presidente, nos termos do art.
48, Item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº, DE 1999
Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito externo no valor de até dezesseis milhões e
quinhentos mil marcos alemães, Junto ao
Kredltanstalt tür Wlederaufbau - KfW,
destinada ao financiamento parcial do
Projeto de Saneamento Básico do Plaul.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a República Federativa do Brasil autorizada, nos termos da Resolução nº 96, de 1989,
restabelecida pela Resolução nº 17, de 1992, ambas
do Senado Federal, a contratar operação de crédito
externo, no valor equivalente a até dezesseis milhões e quinhentos mil marcos alemães, junto ao Kredltanstal! für Wiederaufbau - KfW.
Parágrafo único. Os recursos provenientes da
operação serão destinados ao financiamento parcial
do Projeto de Saneamento Básico do Estado do
Plaul.
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Art. 2º As. condiçõ~s financeiras básicas da
operação referiela no. artigo anteriqr são .as seguintes:
I - devedor: República Federativa do Brasil;
11 - credor: Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW;
111 - valor: equivalente a até DM16.500.000,OO
(dezesseis milhões e quinhentos mil marcos alemães), de principal, sendo DM15.000.000,OO (quinze
milhões de marcos alemães) de empréstimo e até
DM1.500.000,OO (um milhão e quinhentos mil marcos alemães) de contribuição financeira não-reembolsável;
IV - finalidade: melhorar o setor de saúde e de
saneamento básico no Centro-Sul ,do Estado do
Piaul e ações complementares visando a assegurar
a sustentabilidade do projeto por parte de grupos de
usuários locais;

V - juros: até 4,5% a.a. (quatro inteiros e cinco
décimos por cento ao ano) fixos, incidentes sobre o
saldo devedor do principal, a partir da data de cada
desembolso dos recursos no exterior;
VI - prazo: aproximadamente dezoito anos e
seis meses;
VII - carência: aproximadamente quatro anos;
VIII - comissão de compromisso: até 0,25%
a.a. (vinte e cinco centésimos por cento ao ano) sobre o saldo não desembolsado, contado a partir de
três meses após a assinatura do contrato;
IX - despesas gerais: as razoáveis, limitadas a
até 0,1% (um décimo por cento) do valor do empréstimo;
X - juros de mora: até 3,0% a.a. (três por cento
ao ano) acima da taxa de desconto do Deutsche
Bundesbank cotada na data do vencimento da obrigação;
XI - perlodo de desembolso: até 31 de dezembro de 2002;
XII - condições de pagamento:
a) do principal: em 30 (trinta) parcelas semestrais, consecutivas e Iguais, vencendo-se a primeira
em 30 de junho de 2002, porém, não antes do último
desembolso, e a última em 30 de dezembro de
2016;
b) dos juros: semestralmente vencidos, em 30
de junho e 30 de dezembro de cada ano;
c) da comissão de compromisso: semestralmente vencida, em 30 de junho e 30 de dezembro
de cada ano, sendo a primeira parcela após a emissão do Certificado de Autorização;
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d) das despesas gerais: após a emissão do
Certificado de Registro, mediante comprovação, em
reais, exceto aquelas incorridas no exterior que só
possam ser pagas em moeda estrangeira.
Parágrafo único. As datas de pagamento do
principal e dos encargos poderão ser alteradas em
função da data de assinatura do contrato.
Art. 3° A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias, contado da data de sua publicação.
Art. 42 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Estando
a matéria em regime de urgência, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sr<'s e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Item 2:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 129, DE 1999
(Inclurdo em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nO 343, de 1999 - art. 281, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 129, de 1999, do
Senador Hugo Napoleão e outros Senadores, que escolhe o Senhor Guilherme Gracindo Soares Palmeira para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, nos
termos do art. 73, § 2º, inciso 11, da Constituição Federal, tendo
Parecer favorável, sob nº 402, de

1999, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador José Jorge.
Em discussão o projeto, em turno único.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB - PA) - Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Otávio para discutir.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB - PA. Para discutir.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr<'s e Srs.
Senadores, ao analisarmos, ontem, na reunião da
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Comissão de Assuntos Econômicos, o nome do Senador Guilherme Palmeira, indicado pelo Presidente
Fernando Henrique para compor o Tribunal de Contas da União como Ministro, não tive a oportunidade
de usar da palavra, tendo em vista a imensa quantidade de companheiros e amigos do Senador Guilherme Palmeira que queriam se manifestar. No entanto, reservei-me para hoje.
Tendo em vista a extensa pauta que compõe
o nosso dia, gostaria apenas de acrescentar que o
nosso Estado, o Estado do Pará, também se sente
honrado pela indicação e, com certeza, a aprovação por grande parte dos Srs. Membros desta
Casa - ar incluo o Senador Bernardo Cabral, do
Estado do Amazon~, o Senador Gilberto Mestri-

~h~~t~u:x~~~~!~o:~ ~~:~~~~i~~ ~ d~x~~~:e~~a~~;
de Alagoas. Com certeza: com o Senador Guilherme Palmeira no Tribunal dÊí,.Contas da União, os
menos esclareciaos, os que 'têm dificuldades no
andamento e no acompanhamento das suas prestações de contas no Tribunal de Contas da União,
aqueles prefeitos que assinam convênios usando
recursos da União terão a oportunidade de, realmente, estabelecer uma forma mais prática e mais
humana, tendo em vista o conhecimento e a vivência desse brilhante cidadão brasileiro, que nos deu
a honra de ter pertencido ao Senado Federal, ao
Congresso Nacional, e que, brilhantemente, vai
representar a nossa Casa no Tribunal de Contas
da União.
Apresento os meus cumprimentos ao novo MInistro do Tribunal de Contas da União, Senador Guilherme Palmeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Continua em discussão.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB - TO) Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Leomar Qulntanllha.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB - TO.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr<'s e Srs Senadores, embora eu já tenha falado como representante do nosso Partido, o PPB,
gostaria de registrar o meu sentimento pessoal com
relação à indicação do Senador Guilherme palmeira
para ocupar uma das vagas do Tribunal de Contas
da União.
Tive o privilégio, Sr. Presidente, assim como
vários membros desta Casa, de privar da companhia
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desse Insigne homem público nos trabalhos desta
Casa; companhia que valeu para todos nós ensinamentos, experiências, gestos de firmeza, de posicionamento, de solidariedade. Quero; enfim, registrar
uma admiração profunda por esse homem, que tem
uma vasta folha de serviços prestados ao seu Estado e ao seu Pais e, agora, vai, com a Indicação desta Casa, ocupar uma das cadeiras do Tribunal de
Contas da União.
Estamos seguros de que o eminente Senador
Guilherme Palmeira, por tudo que já fez, pela experiência que acumulou ao longo de tantos anos de dedicação à vida pública, haverá de se conduzir naquela Casa com a mesma probidade, com a mesma
honradez, com a mesma competência com que se
conduziu nesta Casa.
Quero registrar, portanto, Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, a minha solidariedade à Indicação
do nome do Senador Guilherme Palmeira para ocupar uma das cadeiras do Tribunal de Contas da
União.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Continua em discussão. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a discussão.
Passa-se à votação, que, de acordo com o disposto no art. 383, Inciso VII, combinado com o art.
291, Inciso I, afinea "e", do Regimento Interno, deve
ser procedida por escrutfnlo secreto.
A Mesa solicita às Sr"s e Srs. Senadores que
ocupem os seus lugares.
As Sr"s e os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex'
tem a palavra, Senador Hugo Napoleão.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, é apenas para deixar bastante claro que
estamos votando favoravelmente ao nome do eminente Senador Guilherme Palmeira. Os companheiros, tanto na Comissão de Assuntos Econômicos
quanto em plenário, já se manifestaram acerca do
notável trabalho realizado por esse bravo companheiro, tanto no seu Estado quanto no Pais.
Era o que eu tinha a consignar.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) - Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Jader Barbalho para
encaminhar a votação.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, registro, em nome da Liderança do PMDB,
a nossa recomendação ao nome do nosso ex-colega,
Guilhenne Palmeira, para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União. Tive o privilégio de ser o segundo signatário, já que o primeiro foi o nobre Senador
Hugo Napoleão - e seria Irrecusável que fosse o primeiro, face, Inclusive, a origem polftlca do ex-companheiro Gullhenne Palmeira. Mas foi com grande alegria
que, como Lider do PMDB, subscrevi o requerimento
de Indicação. Entendo que a vida pofitico-partldária
brasileira perde um polftlco de grande valor, com um
currlculo respeitável, e o Tribunal de Contas da União
ganhará alguém com larga experiência administrativa,
sensibilidade e com todas as condições de ter um
grande desempenho em favor do Pais.
Por todas essas razões, renovo: foi com grande alegria que subscrevi o requerimento após a assinatura do nobre Lider Hugo Napoleão. Recomendo
à Bancada do PMDB para que vote favoravelmente
à Indicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Sérgio Machado
para encaminhar a votação.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB - CE. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, eu também subscrevi o
requerimento de Indicação logo após o nobre Senador Jader Barbalho. E o fiz com grande consciência
e companheirismo. Tenho certeza que o nobre Senador Guilherme Palmeira, mesmo deixando o Senado para exercer sua nova função, continuará sendo um grande colaborador deste Poder e do Estado
brasileiro.
O PSDB recomenda, portanto, o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Continuamos em processo de votação. Os Srs. Senadores que não tenham votado podem votar. Tem a palavra a Senadora Marlna Silva para encaminhar a
votação.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT - AC. Para
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) - A
Liderança do Bloco libera a Bancada nessa votação,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presidência lembra à Casa que a votação é secreta. (Pausa.)
(Procede-se

à votação)
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VOTArÃO SECRETA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 129, DE 1999
ESCOLHE O Sr. GUILHERME GRACINDO SOARES PALMEIRA
PARA O CARGO DE MINISTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAo
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SR. 'PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Votaram SIM 64 Srs. Senadores, e NÃO 3.
Houve 1 abstenção.
Total: 68 votos.
Aprovada a Indicação do Sr. Guilherme Palmeira para o Tribunal de Contas da União.
A matéria vai à ComIssão Diretora para a redação final.

É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 129, DE 1999
. Escolhe o Senhor Guilherme Graclndo Soares Palmeira para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União,
nos termos do art. 173, § 2º, Inciso 11, da
Constltuiçãó Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É escolhido o Senhor Guilherme Gracindo Soares Palmeira para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 73, §
2·, Inciso 11, da Constituição Federal, e do art. 105,
inciso 11, da Lei nº 8.443, de 1992.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Item 3:
SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO Nº 19, DE 1997
(Votação nominal)
Votação, em segundo turno, do Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição
nº 19, de 1997, do Senador Antonio Carlos
Valadares e outros Senadores, que dispõe
sobre a destinação de recursos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Munlclpios, para a implementação, funcionamento e gestão do Sistema Único de Saúde, e
dá outras providências, tendo
Parecer sob nº 655, de 1998, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Romeu Tuma, oferecendo
a redação para o segundo turno.
A Presidência esclarece que a matéria constou
da Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de
2 do corrente, quando teve sua votação, em segundo turno, adiada para hoje.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. H Secretário em exercício, Senador Carlos Patroclnio.'
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É lido O seguinte:
REQUERIMENTO N0 352, DE 1999
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 315, combinado com o inciso 111 do art. 279 do Regimento Interno, requeiro
adiamento da votaçaõ do substitutivo à Proposta de
Emenda à Constituição nº 19/97, a fim de ser fella
na sessão de 11 de agosto (13 dias úteis).
Sala das Sessões, 23 de junho de 1999. - Antonio Carlos Valadares.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Valadares,
como autor do requerimento.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB - SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mais uma vez, a
pedido de algumas lideranças, somos compelidos a
promover o adiamento do andamento desta matéria,
tendo em vista a possibilidade de a mesma não alcançar êxito na sua votação última. de segundo turno. Logicamente que a nossa luta não é no sentido
de vencer o Governo no plenário do Senado Federal. Longe de mim, participando de uma Bancada de
apenas catorze Senadores, ter a pretensão de aprovar uma proposição, a todo custo, sem o apoio da
maioria dos Senadores. Por isso é que, achando que
até o mês de agosto Já teremos o clima necessário
para que tenhamos número suficiente à aprovação
da matéria, é que estou, mais uma vez. requerendo
ao Senado Federal o seu adiamento. Sabemos que
a Saúde está vivendo um momento diffcil, como de
resto toda a área social do Brasil.. Basta dizer que os
recursos orçamentários destinac;!os à Saúde para
este ano de 1999 esgotam-se em 73% em apenas
nove Estados da Federação, ou seja, nove Estados
levam quase que a totalidade do bolo destinado no
Orçamento da União para o setor saúde.
Então, é preciso que haja uma reformulação no
setor, para que os Estados mais pobres, principalmente os das regiões menos desenvolvidas. como o
Norte e o Nordeste, tenham os recursos reclamados
pela população e para que o SUS tenha o aparelhamento suficiente para atender aos mais pobres.
Lamentavelmente, Sr. Presidente, apesar de
declarações reiteradas até de integrantes do Governo, mesmo com a aprovação da ÇPMF, o setor saúde se encontra ainda altamente prejudicado, porque
o Governo Federaf não aplicou, como deveria, a integralidade dos recursos nesse setor, haja vista que
uma parte substancial foi desviada para o pagamento de financiamentos do FAT, pagamento de juros,
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enfim, pagamentos outros, contrariando até a Emenda Constitucional n2 12, mediante a qual se criou a
CPMF para dar sustentação ao funcionamento do
setor saúde em todo o Brasil.
Sr. Presidente, para completar a minha Informação, já existem até ações de inconstitucionalldade no Supremo Tribunal Federal e em outras Instânelas da Justiça Federal, mostrando que o Governo
Federal deveria zelar não apenas pelo cumprimento
das promessas anteriormente estabelecidas antes
da aprovação da CPMF, como também respeitar a
própria Constituição Federal.
De sorte, Sr. Presidente, que a minha palavra é
de otimismo. Espero que, no mês de agosto, finalmente, todas as Bancadas, sejam as do Governo,
como a Bancada de Oposição, estejam unidas num
só propósito, o de mostrar ao Brasil que o Senado
Federal tem um projeto em favor da saúde pública,
um projeto que confere ao setor recursos certos, determinados e obrigatórios: 30% dos recursos da seguridade social, 12% dos recursos das receitas estaduais e 10% das receitas municipais. Com esse
montante de recursos, chegaremos a um volume tal
que nos permita não vivermos como hoje: doentes
rejeitados nas portas dos hospitais, clInicas sendo
fechadas porque recebem uma remuneração Incompattvel com os serviços que prestam, médicos Insatisfeitos, sem medicamentos para dar aos pobres.
Portanto, Sr. Presidente, o meu pedido de
adiamento é mais uma prova de confiança no Senado Federal. O Senado, quando aprovou a CPMF na
sua primeira edição, o fez sob a condição de que teria um projeto alternativo para a saúde. Mas já que
temos esse projeto e não há possibilidades pollticas
da aprovação desta matéria no segundo turno, estou
pedindo o seu adiamento - essa matéria tramita
desde 1996 na Casa. Como há um sinal de que, no
mês de agosto, haverá uma abertura no sentido da
aprovação da matéria, para não sacrificar o seu andamento, apresentei este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB - RJ) Peço a palavra para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) _ Para
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Senador
Artur da Távola.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB - RJ. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, encaminho o presente requerimento de adiamento da votação...
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex·
9'lcaminha pelo PSDB?
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O -SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB - RJ) Sim, apenas para encaminhar, peço que o microfone
me ajude, se a Mesa puder providenciar. Caso não
seja possível...
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex.
tem que acionar o botão uma única vez.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB - RJ) - Sr.
Presidente, o óbvio eu sei.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mel'o) - Mas V.
Ex. está com dois microfones, e não está sendo suficiente.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSPB - RJ) Mas nem com dois, Sr. Presidente.
.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) _ Torço

para que V. Ex" possa usá-lo bem.
O SR. ARTUR DA TÁVOl~ (PSDB - RJ) - Eu
também, Sr. Presidente. Muito obrigado a V. Ex·.
Encaminho o requerimento de adiamento favoravelmente, pela falta de condições polfticas momentâneas de se aprovar a màtérla, mas curiosamente encaminho pelas razões opostas às do Senador Antonio Carlos Valadares. E explico por quê.
Não creio que essa matéria deva ser tratada no bojo
da Oposição ou no bojo do Governo. Não creio que
ela tenha que ser aprovada ou rejeitada e, no caso
nosso agora, adiada por uma razão oposicionista ou
por uma razão situacionista.
O próprio Senador, no seu discurso, aludiu
com muita clareza ao caráter suprapartidário do próprio projeto: a importância do SUS. Mas o fez dentro
de um discurso oposicionista. E como a Oposição
nesta Casa merece todo o acatamento e todo o respeito por sua acendrada preocupação social, eu gostaria de trazer alguns dados, assim, ao léu, recentes,
sobre o esforço que se faz atualmente no SUS e a
importância, evidentemente por cima das paixões
partidárias ou polftico-Ideológlcas, ." da aprovação
posterior desta matéria.
Somente na última semana, tivemos, tomando
dados ao léu e dando uma satisfação à Oposição
que tanto reclama de medidas sociais na área do
Governo, na área da saúde e do SUS os seguintes
acontecimentos (dados tirados do meu computador
na última semana):
!. i
- foram repassados R$11,2 milhões aoS Estados em gestação avançada de saúdé.lsso se refere
ao piso de atenção básica de saúde;
- o Ministério da Saúde criou o Dia Naclcinal da
Asma;
,':'.
- a Vigilância Sanitária, de Impói1âncla~:fundamental para a saúde no Brasil, divulgou nova!naxas .
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para registros de produtos e empresas. E o papel da
Vigilância Sanitária, absolutamente reformulada neste Governo, tem sido e continuará a ser essencial na
defesa de multas teses que a Oposição defende
nesta Casa.
- o Ministro Serra - está nos jornais - adotou
medidas drásticas e fortes relativas a novas medidas
para planos e seguros de saúde. Foram revistos
mais de uma centena de planos de saúde.
Nessas horas não se ouve a Oposição. Também é verdade que nem sempre o Governo fala
quando deve na defesa dos seus feitos e, sobretudo,
no campo social, no qual ele não deve, digamos assim, ausências e lacunas como as que constantemente são levantadas neste plenário.
- O Fundo Nacional de Saúde fez uma avaliação completa das campanhas de Imunização contra
doenças;
_ A Saúde proibiu a produção e comercialização do erva-mate com adição de açúcar;
- A Saúde repássou aos Estados, sem as discriminações que habitualmente são levantadas contra o repasse de recursos na área da saúde apenas
para alguns Estados - e elas o foram hoje _ R$53,4
milhões relativos ao Piso de Atenção Básica;
_ Foram liberados R$22,8 milhões para Agentes Comunitários e Saúde da Famllla, tese das esquerdas brasileiras exercitadas em alguns governos
..
municipais;
_ O Ministério promoveu o Encontro Nacional
de Saúde do Trabalhador.
Disso não se fala, Isso não se comenta. Fato
positivo não existe, apenas o discurso, a retórica,
permanentemente crescente em relação ao que seriam déflcits nessa área, quando, ao contrário, esses
déficits estão sendo enfrentados como nunca o foram e com uma consciência social crescente, razão
pela qual antes de enumerar outros pontos como os
50,3 milhões para os serviços ambulatoriais da rede
do SUS, os 279 milhões a munlcrpios habilitados na
gestão plena de saúde, os 220 milhões para pagamentos de Internações hospitalares no SUS, o prêmio da Feira Internacional; de Saneilmento concedl-.
do à Fundação Nacional de Saúde, a campanha
contra o hábito de, fumar e novos serviços, a queda
de 38%. -:- dado Importante - de mortalidade por
AIDS no Brasil.
Sr;J~resldente, já que o olhar de V. Ex' me avisa do excesso de minhas palavras ...
O,,$R_ PRESIDENTE (Geraldo Meio) ..-Não,
não é pelo excesso das SUaS pala\(ras, mas pelos
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outros olhares sobre mim. E trata-se do encaminhamento de votação de um re<l-uerimento apenas.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB ~ RJ) - Sr.
Presidente, com toda a razão. Peço que me dirijam
todas as discordâncias da vida, mas jamais olhares,
porque às vezes eles são portadores de cargas para
as quais nem sempre estamos preparados.
Mas o que gostaria de dizer, como satisfação à
Oposição, é que nessa área se investe como nunca se
investiu no Brasil. E é uma afirmação da polftica social
do Govemo, que até tem se descuidado, de certa forma, de proclamar os avanços, os esforços nessa matéria. Em homenagem à Oposição na Casa, que sempre levanta a questão social como prioritária - nós, do
PSDB, também a temos como questão prioritária -, fiz
questão de enumerar, assim de passagem, apenas alguns dados retirados hoje pelo meu computador - e à
disposição de qualquer Sr. Senador, na rede de computadores do Senado - relativos ao SUS, esperando
que, com o adiamento, tudo isso esteja acima de paixões partidárias e de antipatias ou simpatias por esse
ou aquele Ministro da República.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O
PSDB encaminha o voto favorável ao adiamento.
Em votação o requerimento.
As Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria retornará à Ordem do Dia na data
estabelecida pelo Plenário, ou seja, no dia 11 de
agosto do corrente.
A SRA_ MARINA SilVA (Bloco/PT - AC) - Um
dia ela voltará à pauta, Sr. Presidente, um dia.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Todos
esperamos, Senadora.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Item 4:
REQUERIMENTO N° 301, DE 1999
Votação, em turno único, do Requerimento nº 301, de 1999, do Senador lúcio
" Alcântara, solicitando, nos termos regimentais, a tramitação conjunta do Projeto de lei
. do Senado nº 54, de 1999, com o Projeto de
.lei da Câmara n" 26, de 1996, por versarem
sobre concessão do benetrclo de seguro-desempregoaos trabalhadores da pesca.
!:m votação o requerimento, em turno único.
As Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam
quelra,m. perm!lnecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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O Projeto de Lei do Senado nº 54, de 1999,
passa a tramitar em conjunto com o Projeto de Lei
da Câmara nº 25, de 1996.
As matérias retornam ao exame da Comissão
de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Item 5:
REQUERIMENTO Nº 305, DE 1999
Votação, em turno único, do Requerimento nO 305, de 1999, da Senadora Marluce Pinto, solicitando, nos termos regimentais, que sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 101, de 1995 (nº 1.920/91, na Casa de
origem), que dispõe sobre a jornada de trabalho e outros aspectos referentes à organização do trabalho e das condições ambientais dos trabalhadores que realizam suas atividades continuamente em terminais de vfdeo, além da Comissão constante do despacho Inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.

Em votação o requerimento, em turno único.
As Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei da Câmara nO 101, de 1995,
vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
e, posteriormente, à Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Item 6: .
REQUERIMENTO Nº 308, DE 1999
Votação, em tumo único, do Requerimento nº 308, de 1999, da Senadora Emilia Femandes, solicitando, nos tennos regimentais, que
sobre o Projeto de Resolução nº 54, de 1999,
de autoria do Senador Gilvam Borges, que dispõe sobre as fonnalidades e disciplina os procedimentos para a apreciação dos atos de outorga e de renovação de concessão, pennlssão
ou autorização de serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Educação.

Em votação o requerimento, em turno único.
As Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Resolução nO 54, de 1999, vai à
Comissão de Educação e, posterionnente, à Comis. são de Constituição, Justiça e Cidadania e Comissão Diretora.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Item 7:
REQUERIMENTO Nº 316, DE 1999
Votação, em turno único, do Requerimento nO 316, de 1999, do Senador Lúcio Alcântara, solicitando, nos termos regimentais, a
tramitação conjunta dos Projetos de Resolução nOs 14 e 54, de 1999, por versarem sobre
atos de outorga e de renovação de concessão, pennlssão ou autorização de serviço de
radiodifusão sonora e de sons e imagens.

Em votação o requerimento, em turno único.
As Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Os Projetos de Resolução nOs 14 e 54, de
1999, passam a tramitar em conjunto.
As matérias vão ao exame das Comissões de
EducaçãO, de Constituição, Justiça e Cidadania e da
Comissão Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Item 8:
REQUERIMENTO Nº 317, DE 1999
Votação, em turno único, do Requerimento nO 317, de 1999, do Senador Lúcio
Alcântara, solicitando, nos termos regimentais, a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nOs 88 e 300, de 1999, por
versarem sobre a instituição do sistema de
lista fechada na eleição proporcionai.

Em votação o requerimento, em turno único.
As Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Os Projetos de Lei do Senado nOs 88 e 300, de
1999, passam a tramitar em conjunto e retornam à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em
decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação
final para o Projeto de Decreto Legislativo nº 129, de
1999, aprovado na Ordem do Dia da presente sessão, que, nos termos do parágrafo único do art. 320
do Regimento Interno, se não houve~ objeção do
Plenário, será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercfcio, Senador Carlos Patrocfnio.·

É lido o seguinte:
PARECER N~ 428, DE 1999
(Da Comissão Diretora)
Redação flnat do Projeto de Decreto
Legislativo nO 129, de 1999,
-"::

Jtmhode 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n2 129, de 1999,
que escolhe o Senhor Guilherme Gracindo Soares
Palmeira para o cargo de Ministro do Tribunal de
Contas da União, nos termos do art. 73, § 22 , inciso
11, da Constituição Federal.
Sala dá Reuniões da Comissão, 23 de junho
de 1999. - Geraldo Melo, Presidente - Carlos Patrocrnlo, Rerator - Lúdlo Coelho - Ademir Andrade.
ANEXO AO PARECER N2 428, DE 1999
I Escolhe o Senhor Guilherme Graclndo Soares Palmeira para o cargo de MInistro do Tribunal de Contas da União,
nos termos do art. 73, § 2", Inciso 11, da
Constituição Federal.

O Congresso Nacional decreta.
Art. 12 É escolhido o Senhor Guilherme Gracindo Soares Palmeiras para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 73, §
2 2 , inciso 11, da Constituição Federal, e do art. 105,
Inciso 11, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992.
Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 10 Secretário em exerclcio, Senador Carlos Patrocfnlo.
É lidei e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N" 353, DE 1999
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para
imediata discussão e votação da redação final do
Projeto de Decreto Legislativo n" 129, de 1999, de
autoria do Senador Hugo Napoleão e outros senhores Senadores, que Indica o Senhor Guilherme Gracindo Soares Palmeiras para o cargo de Ministro do
Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 73,
§ 2°, Inciso 11, da Constituição Federal.
Sala das' Sessões, 23 de junho de 1999. José Jorge.
.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Aprovado o requerimento, passa-se à Imediata apreciação
da redação final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
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As Sr"s e os Srs_ Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Passase, agora, à apreciação do Requerimento nO 351, de
1999, de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara nO 22, de 1999.
Em votação o requerimento.
As Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se
refere figurará na Ordem do Dia da segunda sessão
deliberativa ordinária subseqüente, que terá lugar na
próxima segunda-feira, tudo de conformidade com
os termos do art. 345, Inciso 11, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Volta-se
à lista de oradores.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB) - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex'
tem a palavra pela ordem.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero lembrar a todos os Srs. Senadores que fazem
parte da Comissão de Assuntos Econômicos que teremos reunião agora e gostaria de pedir a gentileza
que dessem continuidade aos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex' é
o próximo orador Inscrito e tem a palavra por cessão
do Senador Nabor Júnior.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no Estado
Democrático de Direito, o administrador público é
obrigado a submeter-se não apenas à lei, mas igualmente ao Direito e à Ética, para que possa atingir os
ideais de justiça social e bem-estar da sociedade.
São esses os objetivos essenciais norteadores
da ação de todo homem público responsável, conforme estabelecido e consagrado em nossa Carta Magna: a administração pública deverá obedecer aos
princlpios da legalidade, impessoalidade, moralidade
e publicidade. Para a pessoa jurldlca de Direito PÚblico, tudo o que não é expressamente permitido
pelo Direito está proibido.
A história recente da Administração Pública
brasileira, no entanto, tem sido a negação prática
desses princlpios legais e constitucionais, pois mui-
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tas vezes o administrador público, por sua conduta
inconseqüente e Irresponsável, não se submete ao
Direito 'ném à Ética, praticando atos ilegais e ilegftimos.
Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, a busca
do interesse público e a legitimidade da conduta administrativa para a realização das aspirações da sociedade têm sido desprezadas por muitos adminlstradores públicos, que se servem dos cargos ao Invés de servirem ao público.
São muitos e graves os tipos de desvios de
comportamento que ocorrem em todos os nlveis e
setores da administração pública.
A falta de racionalidade, ética e legalidade na
conduta dos administradores públicos é de maior
gravidade quando atinge diretamente a área das finanças públicas, pois os efeitos negativos são passados para a atual geração e também para as gerações futuras.
A soma de um grande número de atos ilegais,
ilegftimos, não éticos e não racionais tem como resultado a atual crise das finanças públicas no Brasil,
que envolve União, Estados e Municlplos.
Hoje temos um setor público praticamente falido, sem condições de investir nas necessidades sociais urgentes de uma população cada vez mais carente de serviços públicos nas áreas de saúde, educação, transportes e energia.
Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, o Brasil
não mais pode suportar que administradores irresponsávels pratiquem heresias na área dos gastos
públicos, gerando pressões Inflacionárias, destruindo
qualquer noção de prioridade e de necessidades coletivas, para atender a apiltites pessoais, práticas
desonestas e falta de ética.
O Governo Federal tem assumido o ônus de
atos Irresponsáveis cometidos por administradores
dos Estados e Munlclpios, fazendo com que o contribuinte brasileiro pague os custos de despesas reallzadas em decorrência de inconseqüência de aventureiros polftlcos.
É preciso, portanto, adotar providências urgentes no sentido de garantir uma gestão financeira estatal saudável para União, Estados e Muniolpios,
como única forma de garantir a estabilidade monetária, o equillbrio fiscal e a oapacidade de investimento
do setor público, de forma a atender as demandas
I , nossa população.
Muitas medidas e provldênolas podem e deser tomadas no sentido de garantir o equillbrio,
a racionalidade e as prioridades na área das finanças públloas.
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O setor público precisa de métodos, técnicas e
processos de arrecadação e tributação, bem como
racionalizar o gasto público no sentido de otimizar os
beneffcios correntes da despesa para o público, a
fim de elevar o nlvel de bem-estar de nossa população.
O setor público precisa, Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, ser mais eficiente, prestar melhores
serviços, a custos mais baixos, a um maior número
de cidadãos que necessitam desses serviços públicos essenciais.
Por isso, é preciso que tomemos medidas e
providências relacionadas com o aumento da eficácla e da eficiência, que demandam, com toda certeza, tempo, r!)cursos e energia, mas que, se tivermos
força de vontade, haverão de se concretizar em nosso Pais.
O Brasil tem pressa. O desequilíbrio orçamentário atualmente existente em praticamente todos os
entes públicos nos obriga a tomar providências urgentes para enfrentar essa grave crise.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso,
preocupado com a grave situação das finanças públicas no Brasil, está encaminhando para deliberação do Congresso Nacional, o projeto da Lei da Responsabilidade Fiscal.
Trata-se de um novo tratamento para essa
complexa problemática que envolve Direito financeiro, divida pública, despesa pública, administração financeira, contas públicas, controle externo e a conseqüente responsabilidade dos administradores no
trato dessas importantes matérias.
O Poder Executivo considera esse projeto de
transcendental importância para o equilfbrio orçamentário, para uma mais adequada administração
das finanças públicas e como importante instrumenlo para o ajuste fiscal e a estabilidade econômica.
O assunto faz parte do Acordo do Brasil com o
Fundo Monetário Internacional, tendo sido tratado no
Memorando de Polftica Econômica, de 13 de novembro de 1998, e se inspira na legislação existente em
outros países, como Estados Unidos e Nova Zelândia, assim como no Tratado de Maastricht, da União
Européia.
Em diversas ocasiões, já me pronunciei na tribuna do Senado Federal sobre a crise das finanças
públioas brasileiras e a necessidade de os administradores públicos adotarem métodos, processos e
posturas que atendam realmente ao interesse público.
Na Comissão de Assuntos Econômicos, temos
recebido, dia a dia, processos de Estados e prefeitu-
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ras Inteiramente falidos. Só com parecer contrário do
Banco Central, há, neste momento, cerca de 100
processos de prefeituras que não têm condições sequer de assumir mais um centavo nem de rolar suas
dividas.
Por isso defendo, mais do nunca, a necessidade de um urgente aperfeiçoamento em nosso federalismo fiscal: a necessidade de fixação perfeita de
receitas, despesas e responsabilidades efetivas para
União, Estados e Munlcipios, evitando a duplicação
de tarefas e o conseqüente desperdício dos nossos
escassos recursos públicos.
Por Isso mesmo, defendo a urgente tramitação
dessa matéria, pois o Brasil não pode esperar. A situação econômico-financeira do nosso Pais é grave,
e todos nós que temos responsabilidade polftica precisamos dar uma resposta efetiva e tomar medidas
adequadas com a maior rapidez, sem comprometer
a qualidade das decisões.
A matéria precisa ser aperfeiçoada pelo Congresso Nacional. Existem pontos polêmicos, pois
precisamos estabelecer responsabilidades de administradores públicos, fazer modificações em procedimentos, métodos, sistemas e conceitos já estabelecidos na área de finanças públicas, sem comprometer a Federação, nem tampouco negligenciar o ordenamento juridico nacional.
Tenho plena convicção de que o Congresso
Nacional saberá dar a deliberação adequada, que,
com toda a certeza, estará à altura do momento de
grave crise econômica por que passa o Pais, aperfeiçoando a matéria e dotando o Brasil de uma legislação moderna e racional.
Defendemos uma Lei de Responsabilidade Fiscal em que todos os atos dos administradores públicos obedeçam aos principlos de legalidade, moralidade e transparência na gestão das finanças públicaso
Defendemos, Igualmente, a responsabilidade
fiscal como algo que deva acompanhar e refletir,
num Pais de enormes carências e desigualdades
como o é o nosso, a responsabilidade social de governantes e administradores.
Dai a importância deste pronunciamento, quando a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional acaba de
votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano
2000 e o Plenário do Congresso se prepara para
fazê-lo.
Que ela possa refletir o espirito da responsabilidade social e que a sua execução possa contar
com o balizamento da nova Lei de Responsabilidade
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Fiscal que, com certeza, haveremos de aprovar num
futuro próximo.
Esse é, Sr. Presidente, sem dúvida, o caminho
mais rápido rumo ao equilfbrio orçamentário, o controle da inflação e do endividamento público, para
que possamos ter maior crescimento econômico,
melhor distribuição da renda e da riqueza e melhores condições de vida para nosso povo tão sofrido,
nosso pov() brasileiro.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Ney Suassuna, o Sr. Geraldo Melo, I" Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. Ademir Andrade, 2" Vice-Presidente.

A SRA. MARINA SILVA (BlocolPT - AC) - Solicito a palavra para uma comunicação de liderança,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Concedo a palavra à Senadora Marina Silva, pela liderança do Bloco, por cessão do nobre Senador Leomar Quintanilha.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT - AC.
Como Uder. Sem revisão da oradora.) - Primeiramente, Sr. Presidente, desejo agradecer ao nobre
Senador Leomar Quintanilha. Creio que a comunicação que farei, Sr. Presidente, talvez seja semelhante
- tentando adivinhar o tema a que o Senador Leomar Quintanilha, por ventura, possa se referir.
Gostaria de dizer àqueles que estavam advogando a tese de que houve uma precipitação por
parte do Ministério da Agricultura e da CTNBio em
considerar que as condições; em termos de estudos
técnicos, base cienlftica e lévantamento ambiental,
já estavam adequadas para a liberação da comercialização e do plantio da soja transgênica, que a decisão da Justiça, particularmente do Juiz Federal Antônio de Souza Prudente, da 6" Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, proibiu, por meio de medida cautelar, o plantio comercial da soja geneticamente modificada das empresas Monsanto do Brasil
e Monsay LIda, em todo o Pais. Essa ação civil pública foi impetrada pelo Instituto de Defesa do Con"sumidor - IDEC e pelo Greenpeace, uma organização internacional ambiental.
Foi feito seminário - qu,ero inclusive parabenizar os Senadores Leomar Qulntanilha e Osmar Dias,
da Comissão de Assuntos Sociais -, e realizamos
uma audiência pública sobre os produtos transgêniCOSo Durante todo o processo, de discussão, alguns
levantavam questionamentos quanto aos assuntos li-
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gados à saúde, aos problemas ambientais, até mesmo à questão da erosão genética e outros danos
que poderiam ser causados pela soja ou qualquer
outro produto geneticamente modificados; outros
não entraram no mérito - posso citar a atuação do
_Or. Aurélio Rios, Procurador do Ministério Público de
Brasflia -, mas levantaram questionamentos de ordem jurldlca, até porque ele atuou na ação civil pública à qual me referi anteriormente.
Do ponto de vista da decisão judicial, existe a
tese, levantada pelo Ministério do Meio Ambiente, de
que as prerrogativas legais para a liberação da soja
geneticamente modificada não estavam adequadas,
de acordo com a Constituição, de acordo com as leis
brasileiras. Tanto é que o Ministério do Meio Ambiente, órgão responsável pelo licenciamento da
questão ambiental, colocou-se em uma posição de
não abrir mão dessa sua prerrogativa. A CTNBio tem
competência para dar o parecer técnico, não para fazer o licenciamento, e o licenciamento prevê uma
ação conjunta das autoridades competentes, que seriam necessariamente o Ministério da Agricultura, o
Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Saúde,
o Ministério da Ciência e Tecnologia, a partir do parecer técnico da CTNBio.
Sr. Presidente, a decisão da Justiça, do meu
ponto de vista, foi baseada no principio da prudência
- e até há uma coincidência: o nome do Juiz é exatamente Antônio de Souza Prudente. Considerando
o principio da precaução previsto na Constituição
Federal, mais precisamente no seu art. 225, questões que as autoridades brasileiras, pelo menos no
seu conjunto, não haviam observado, e em se tratando do licenciamento ambiental, se danos fossem
causados, o Ministério do Meio Ambiente, com certeza, seria cobrado, juridicamente, por qualquer ação,
por não ter cuidado adequadamente daquilo que era
competência sua.
É por isso que considero que a ação judicial
presta um serviço, pelo menos a uma parte do Governo, que responderia juridicamente, a parte que
responderia legalmente caso ocorressem danos.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a precaução e a prudência não nos. custam. Agirmos de
forma precipitada poderá nos levar a. prejulzos Irreparáveis, se considerarmos os riscos da ·saúde humana. Os testes realizados em animais - a não ser
que alguém me prove o contrário - duraram três semanas, tempo que não considero suficiente para que
cheguemos a um veredito final; dizendo que não há
problemas para a saúde. Os testes foram realizados
em ecossistemas nos EstadosUnidos,pu em palses
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de biodiversidade bastante simplificada. Não é o
caso brasileiro. Temos uma biodiversidade complexa, somos um pais de megadiversidade. Portanto,
os estudos têm de ser feitos levando em conta necessariamente essas caracterlsticas específicas do
nosso Pais, da nossa biodiversldade. Considero que
os testes realizados ainda não nos dão a segurança
necessária.
Apresentei um projeto de lei sustando o artigo
da regulamentação da lei que diz que a CTNBio teria
competência para dispensar o estudo de impacto
ambiental. Vejo agora que a minha tese estava correta, porque quem tem autoridade para fazer essa
dispensa são os órgãos ambientais ligados ao Sisnama e não a CTNBlo. Tanto ela não tem competência técnica que, no entendimento da Justiça, nessa
ação cautelar, essa tese foi vitoriosa pelo fato de
que, no meu entendimento, houve uma extrapolação
por parte daqueles que queriam a todo custo liberar
a soja transgênica.
O art. 225 da Constituição Federal, na qual se
baseia a Justiça para tomar a sua decisão, diz o seguinte:
Art. 225 - Todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo
e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.
( )
11 - preservar diversidade e a integridade do patrimônio genético do Pais e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e
manipulação de material genético;
(... )
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente
causadora. de significativa degradação do
meio ambiente, estudo prévio de impacto
ambiental, a que se dará publicidade;
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e
substâncias que comportem risco para a
vida, a qualidaqe de. vida e o meio ambiente;

...

~.J.

.

..

.

§ 32 ;- As condutas e ativfdades consi.. deradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão
. os infratcir~s, pe$sol;Ís flsicas o~ jurldlcas, a
sançõespena\s ,e' . administf~~ivas, independentemente da.??rigaçã9:~~~ reparar os
danos causados.'
.
. ': \':',
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Sr_ Presidente, fico na expectativa de que a
ação civil pública Impetrada pelos órgãos de defesa
do consumidor e pelo Greenpeace; que teve essa vitória, sirva pelo menos de alerta àqueles que pensam que podem atropelar as leis para atender a determinados interesses. Que os interesses do Congresso, do setor produtivo e os da Justiça sejam
exatamente aqueles de preservar os interesses dos
cidadãos brasileiros. Boa parte dos cidadãos brasileiros não se sente segura para a utilização dos produtos geneticamente modificados nem de que não
haverá problemas ambientais com a utilização e a
produção que acontecerão a partir do momento que
a comercialização for liberada.
Considero vitoriosa a ação do Greenpeace e
dos órgãos de defesa do consumidor. A partir de
agora, devemos fazer um debate amplo. Inclusive,
haverá um seminário sobre essa questão, que se iniciará amanhã, organizado pela Bancada do Bloco de
Oposição aqui do Senado e pelos Deputados do Bloco de Oposição na Câmara dos Deputados.
Espero que essa discussão seja mais um passo na seqüência do que ocorreu no Senado com o
seminário proposto pelo Senador Leomar Qulntanllha. Há também a Iniciativa que tivemos de realizar
um seminário Interno com a nossa Bancada, para
poder-lhe Instruir a ação. Trabalharemos para que
esse debate não seja uma 'cortina de fumaça', em
que alguns dizem que quem tem posicionamento
contrário ou não quer o debate ou está agindo de
forma Ideológica. Embora eu tenha uma Ideologia,
eu não sou partidária da tese de que existe uma
neutralidade aXlológica, em que as pessoas não
têm um ponto de vista determinado a partir de valores. Não advogo essa tese, mas procuro evitar
que meus preceitos Ideológicos me provoquem
uma cegueira.
O debate, do meu ponto de vista, está sendo
posto na devida dimensão. Existem problemas de
ordem técnica e existem problemas de ordem jurfdica. Houve avanços nas pesquisas? Houve avanços,
sim, e devemos registrá-los. No entanto, conslderoos Insuficientes. Tanto o são que a decisão da Justiça é no sentido de que, para esses produtos serem
comercializados, faz-se necessário o licenciamento
ambiental, o estudo de impacto ambientai e a rotulagem efetuada no momento em que esses produtos
vão pará as prateleiras dos supermercados ou para
qualquer lugar onde serão comercializados. E mais
ainda: aqueles que desobedecerem à lei, a partir da
decisão tomada, págarão multa de dez salários mfnimos por desobediência.
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Entendo que o debate deva continuar, mas
sem as paixões Que multas vezes nos fazem entrar
em acusações ..nada. edlflcantes, . como. dizer que
aqueles que advogam um pensamento contrário estão querendo voltar à época do vodu. Não considero
adequado esse tipo de rotulagem - aproveitando o
termo "rotulagem" - pois não quero rotular aqueles
que defendem interesses que podem ser nefastos
ao meio ambiente e à saúde pública. Quero entender que os que estão defendendo a liberação da
soja transgênica têm certeza de que não haverá erosão genética, que o produto não causará danos ao
meio ambiente, que os estudos realizados pela multlnacional Monsanto são suficientes para o seu convencimento.
Eu não estou convencida, até porque tenho
certa dificuldade em entender que basta alguém advogar em causa própria, como é o caso da multinacional Monsanto, para que possamos ter bases de
convencimento para dizermos que estão corretos,
mesmo porque não fizemos os testes na realidade
brasileira.
A idéia de uma moratória - repito, Sr. Presidente - não está embasada em pensamento ideológico. Se estivermos convencidos, não há por que haver a moratória. Mas ela se faz necessária para que
tenhamos tempo adequado para que o debate possa
acontecer e nossas instituições de pesquisa não precisem depois correr atrás do prejufzo.
Irfamos dar a licença para a produção dos produtos geneticamente modificados - no caso da soja
- e depois fazermos o acompanhamento. Ora, se
porventura houver danos irreversfveis, de que adianta fazermos a constatação. É a mesma coisa que liberarmos o corte raso na Amazônia e colocarmos
estudiosos para verificar se realmente vai causar
seca na região, se vai desencadear um processo de
empobrecimento Irreversfvel do solo, de erosão e
assim por diante. Seria a mesma coisa que fazer
isso alguns anos atrás, quando essas teses não estavam devidamente comprovadas. Se tivéssemos
feito, hoje boa parte dos danos seriam Irreversfveis.
Nesse caso, prefiro associar-me à prudência
doDr; Antônio Prudente e optar pela manutenção do
debate. Parabenizo, com respeito, todos os colegas
que participam dele lealmente. E aqui quero dizer
que em algumas discussões são colocados pontos
de vista diferentes, mas acredito que precisamos,
em beneffclo das instituições de pesquisa do Brasil,
ter melhores bases e bases técnicas, como reivindicam alguns, e não apenas discursivas. Tenho certe-
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za de que o Juiz Prudente não tomaria essa decisão,
se não tivesse base.
A propósito, achei Interessante uma das passagens do parecer, em que ele diz o seguinte: "".ressaltar o PrincIpio da Precaução (no caso para a tomada da sua decisão) em um PaIs, em uma sociedade, que passou a ter lucros com a morte." E, mais
à frente, ele diz o seguinte: "A velocidade irresponsável que se pretende imprimir aos avanços da engenharia genética, guiada pela desregulamentação
gananciosa da globalização econômica, poderá gestar nos albores do novo milênio uma esquisita civilização de allens hospedeiros com fisionomia peçonhenta."
Achei Interessante essa observação no seu parecer. Se não tivermos cuidado e subordinarmos a
ciência ao mercado e subordinarmos nossas decisões aos interesses comerciais e mercadológicos, poderemos arrepender-nos posteriormente. A prUdência do Dr. Antônio Prudente, a ação do Dr. Aurélio
Rios, a ação das entidades que estão enfrentando o
debate, com alguma dificuldade até mesmo para terem os mesmos espaços para posicionar-se, estão
de parabéns. Estão de parabéns, porque o debate
não está encerrado; ele continuará, e, espero, em
bases leais, para que possamos, sem pressa, decidir
sobre algo que poderá causar danos à nossa saúde
e ao nosso meio ambiente.
Digo "poderá', porque também a mim cabe ainda a dúvida. Do contrário, eu afirmaria peremptoriamente. Como não tenho a mesma certeza daqueles
que dizem que não causará danos, digo "poderá".
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Concedo a palavra ao Senador Leomar Quintanilha.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB - TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, embora traga-me à tribuna, esta tarde, matéria relacionada com o meio ambiente, gostaria de fazer um pequeno comentário sobre as colocações da nobre Senadora Marina Silva.
S. Ex" dá conhecimento, em primeira mão, de
uma decisão da Justiça sobre' o .plantio de soja
transgêhlca. Reservo'meo direito de manifestar a
respeito do assunto, quando conhecer por Inteiro a
decisão': No seminário que realizamos, Sr. Presiden·
te,' do qual a nobre Senadora Marlna Silva foi parte
atuante; ficoU' muito claro que ostransgênicos não
poderiamaer tratados .de forma' genérica. Cada organlsmo' genetioamente modificado, deveria, ter sua
análise p r ó p r i a . " "
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Então, não sei efetivamente a que se refere a
decisão da Justiça: se a alguma das cinco variedades autorizadas pela Embrapa e pelo Ministério da
Agricultura para o plantio em escala. Não sei se foi a
uma dessas variedades. Se foi, gostaria de dizer que
a Embrapa merece de todo o povo brasileiro e de todos nós desta Casa o maior respeito e a maior atenção, em razão dos qualificados quadros que nela trabalham. Cientistas de primeira linha, que, a respeito
da soja, fizeram um trabalho longo, demorado, chegaram à conclusão de que as cinco variedades que
ofereciam para o plantio em escala não apresentavam risco nem para a saúde humana nem para o
meio ambiente.
Ouvi nesse seminário a manifestação de um
outro cientista que nos brindou com sua experiência,
com seu conhecimento, o Dr. Julian Klnderlerer,
quando afirmou textualmente que tinha mais receio
de atravessar uma rua do que de consumir a soja
transgênica. De sorie que gostaria, nobre Senadora
Marina Silva, de conhecer posteriormente a decisão
da Justiça e verificar a que variedade de soja se refere e concede a liminar proibindo o plantio em escala.
A SrD Marlna Silva (Bloco/PT - AC) - V. Ex'
me permite um aparte, nobre Senador Leomar Quintanilha?
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB - TO)Pois não, nobre Senadora Marina Silva.
A SrD Marlna Silva (Bloco/PT - AC) - A decisão do Juiz, no caso o Dr. Antônio Souza Prudente,
foi referente à ação civil pública impetrada pelos órgãos de defesa do consumidor e pelo Greenpeace
com relação exatamente à soja que a empresa Monsanto está p,edlndo autorização para produzir e comercializar. E a decisão da Justiça sobre essa ação,
e não a todos e quaisquer produtos geneticamente
modificados. Mas a decisão da Justiça abre espaço
para o fato de que a produção em escala e a comercialização desses produtos só poderão ocorrer mediante licenciamento, ambientai, estudo de Impacto
ambiental, e rotulagem para seus produtos. É a decisão da Justiça nessa ação cautelar. Aliás, não está
dizendo que é proibido nem qUe é uma moratória.
Está dizendo o que alguns j~(ista,$ e o próprio Ministério do Meio Ambiente ComprllElndia, ou,.seja, que
precisávamos de ações que fossem base para essa
tomélda de decisão. É nesses <iu~stionall),àntos que
se baseia o relatório, a decisão do Ju,lz. '.
O SR. LEOMAR QUINTAN,ILHA (P~J;l- TO)Agradeço a contribuição de V. ,Ex'. Como o Juiz,
também sempre tive em minh#, ações~mpita pru-
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dêncla, multo embora tenha presente uma grande
preocupação: não seria posslvel a agricultura brasIleira e do planeta estar hoje tendo condições de alimentar quase seis bilhões de pessoas se não fossem os recursos que a ciência e a tecnologia estão
colocando à disposição da agricultura, porque, notem V. Ex·s, foi em razão do aumento da produtividade da nossa agricultura, e não em razão do aumento da área plantada, que conseguimos oferecer
à população mundial alimento suficiente a sua subsistência.
Gostaria, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de
trazer uma noticia a esta Casa que reputo da maior
Importância e do maior relevo. Trata-se, mais uma
vez, de uma ação desenvolvida no meu Estado, Tocantins, que tenho a honra de representar, que, embora tendo apenas 11 anos, um Estado menino, muito novo, tem dado demonstrações de equilfbrio, de
consciência e de visão de futuro nas ações que desenvolve e nos projetos que abraça, com vistas a superar as etapas de desenvolvimento a que se propõe.
O Estado do Tocantins mais uma vez larga na
frente e dá um exemplo de administração séria e
competente ao Pais.
, Refiro-me à recente conclusão do zoneamento
agroecológlco do Estado, um minucioso trabalho elaborado pela Unidade de Monitoramento por Satélite
da Embrapa e financiado pelo Banco Mundial. É o
primeiro estudo do gênero a esquadrinhar um Estado brasileiro de ponta a ponta. Baseia-se em mais
de 300 mapas que descem a um detalhamento de
250 metros. Os 278.421 quilômetros quadrados do
Estado foram divididos em 28 regiões ecológicas e
212 unidades agroecológlcas. Trata-se de verdadeiro marco de referência espacial para o ordenamento
do território tocantinense numa perspectiva de sustentabilldade. Ao caracterizar o potencial e as restrições existentes ao uso das terras, o referido zoneamento representa um Instrumento muito significativo
para conciliar as demandas de desenvolvimento
econômico com as exigências da preservação ambientaI.
Fica, pois, evidenciada a preocupação ecológica do Governo do Tocantins, que deseja o Incremento das atividades agrlcolas, pecuárias, florestais e
pesqueiras - para as quais o Estado tem vocação
natural -, sem, contudo, comprometer o melo ambiente.
No eétudo foram levantadas desde as condições cllmátíc~ií, de solo, topografia e drenagem até o
uso da teWé, as áreas preservadas e a cobertura ve-
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getal do Tocantins. Por Intermédio dele, constatouse, por exemplo, que o Vale do paranã, localizado
no sudeste do Estado, tem alguns dos melhores solos do Pais. A região pode se transformar numa
nova Ribeirão Preto, desde que se respeite sua verdadeira vocação.
A análise dos mapas produzidos pelo zoneamento levam a Importantes conclusões:
- 27% das terras do Estado são adequadas
para a agricultura Irrigada e de sequeiro.
Vejam, Sr"s e Srs. Senadores, que 27% da
área territorial do Tocantins diz respeito a mais de
sete milhões de hectares proplclos, adequados à exploração agrlcola. Isso pode efetivamente nos levar
a atender, por exemplo, ao desejo ambicioso do MInistro Turra de elevar o patamar da produção agrlcola do Pais, que hoje está na casa dos oitenta milhões de toneladas, para noventa, para cem, para cento
e cinqüenta milhões de toneladas de grãos. Já tive
oportunidade de dizer ao Ministro que, com as condições edafoclimátlcas que possui, o Tocantins $erá o
principal parceiro do Ministério da Agricultura e do
Pais para fazer com que a agricultura seja guindada
à condição econômica de sustentabilidade do Brasil.
- 57% do território do Estado são apropriados
à pecuária e 16% devem ser destinados á preserva·
ção ambiental.
Vejam os Srs. Senadores que, efetivamente, é
essa a lição que o Tocantins oferece aos demais Estados. Antes de sairmos promovendo queimadas,
derrubadas ou até estabelecendo leis de balizamento, talvez devêssemos fazer o zoneamento agroecológico de todo o Pais para saber efetivamente o que
deveria ser preservado, o que poderia ser aproveitado, o que pode ser utilizado economicamente.
Verificamos, nessa análise, que a produção de
soja e milho está excessivamente concentrada ao
longo da BR-153, a conhecida Belém-Brasflia, que
corta o Estado no sentido norte-sul e oferece evidentes facilidades de escoamento dos grãos. O estudo
sugere a necessidade de se expandir essa produção
também no sentido leste-oeste, sobretudo em áreas
de cerrado adequadas a essas culturas.
Ora, vejam os senhores que, apesar de contarmos com a rodovia Belém-Brasflia, que foi efetivamente a grande alternativa do Centro-Oeste brasileiro, foi graças à transferência do poder central, à
transferência da sede do Governo Federal para a
nova capital, que esta região passou a existir e experimentou um processo de transformação e de desenvolvimento multo acentuado.
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Mas notem, Srs_ Senadores, que vantagens
comparativàs ainda estão concentradas nas regiões
mais populosas, nos grandes centros consumidores.
Não é possfvel termos - volto a repetir que o Estado
do Tocantins tem condições climáticas as mais favoráveis, como os demais Estados da Região Norte competitividade com nossos produtos, porque o
transporte dos insumos que utilizamos para o desenvolvimento da nossa produção e depois o transporte
que utilizamos para colocá-Ia nos grandes mercados
consumidores é o transporte rodoviário, sabidamente o transporte mais caro do mundo, que retira a
competitividade da nossa região, avilta o preço dos
nosso produtos e retira a condição de os nossos produtores se manterem na atividade com perspectivas
econômicas.
É preciso mudarmos definitivamente a matriz
de transporte do Pafs para que este enorme potencial que está no Centro-Oeste seja aproveitado. É
preciso instalarmos, urgentemente, a Ferrovia NorteSul e a Hidrovla Araguaia/Tocantins para eliminarmos de vez a vantagem comparativa que os Estados
litorâneos, os grandes centros consumidores ainda
têm sobre os Estados Interioranos, como o Tocantins.
O Estado deve Investir na produção do arroz
de sequelro - revela o estudo -, que, apesar de ter
uma produtividade menor que a do arroz Irrigado,
tem seu custo de produção bem mais baixo. Além
disso, tem a vantagem de ser acessfvel também aos
pequenos produtores, Já que exige poucos Investimentos.
O Vale do Paranã é subaproveitado por uma
pecuária muito extensiva. Região detentora de um
dos melhores solos do Brasil, tem seu potencial
comprometido devido ao dlffcil acesso. Um planejamento viário que contemple aquela região é defendido pelo técnicos que analisaram os mapas de zoneamento como uma das providências a serem adotadas imediatamente. E, diga-se de passagem, o
Governador Siqueira Campos anteviu essa necessidade e já começa a envidar esforços para integrar
aquela região ao restante do contexto tocantinense.
Está construindo pontes indispensáveis sobre os
dois maiores manaciais daquela área, o rio Palma e
o rio Maranhão, e também está cuidando de preparar a rodovia integradora daquela tão Importante região.
A fruticultura tropical de cerrado é outra atividade a ser Incentivada no Estado. As regiões norte e
nordeste do Tocantins apresentam grande vocação
para essas culturas.
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A atividade pecuária pode ser mais produtiva,
desde que os produtores enriqueçam a alimentação
do rebanho e pratiquem um consórcio de pastagens,
alinhando-se a isso os investimentos necessários
em Ciência e Tecnologia, que estão a oferecer Importante aprimoramento genético.
Na região de Xambioá, extremo norte do Estado, recomenda-se a contenção de atividades agrfcolas e a promoção de reflorestamento.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, hoje o
Tocantins é o único Estado brasileiro a possuir diagnóstico tão detalhado, atualizado e completamente
informatizado de seus recursos naturais e dos Impactos das atividades humanas. O Governo do Tocantins resolveu patrocinar esse importante trabalho,
buscou recursos junto ao Banco Mundial e utilizouse do extraordinário corpo técnico e dos recursos
tecnológicos da Embrapa para realizar esse zoneamento tão significativo, tão fundamental para o processo de desenvolvimento sustentado no Estado.
Estrategicamente localizado numa área de
transição entre os cerrados e a floresta úmida da
Amazônia, o Tocantins possui grande diversidade
agroecológica. O zoneamento agroecológico configura-se num poderoso instrumento para orientar
quais atividades devem ser desenvolvidas e em que
regiões devem ser incentivadas, ao mesmo tempo
em que pode indicar as áreas que devem ser preservadas. Será, sem sombra de dúvidas, um importante
aliado para combater os altos fndices de desmatamento e de queimadas no Estado.
O Tocantins dá o primeiro passo para seu ordenamento territorial. Nesta oportunidade, felicito o
Governador Siqueira Campos pela brilhante iniciativa de encomendar o referido estudo, que balizará as
l3ções de Investimentos no Estado daqui por diante.
Felicito igualmente a Embrapa pelo excelente trabalho realizado, para o qual se utilizou dos mais avançados recursos tecnológicos. A Embrapa se destaca
como grande parceira do Tocantins no seu propósito
de estabelecer um processo de desenvolvimento
sustentado. Os resultados do zoneamento agroecológico serão lançados em CD e no formato de Atias
no próximo mês de agosto. Com tiragem de 1.000
exemplares, o trabalho destina-se aos investidores.
O Governo do Estado aposta no projeto para o Incremento da sua atividade econômica, vital para a geração de emprego e renda e, por conseqüência, para a
melhoria da qualidade de vida da sua população.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, com
esse mapeamento, com esse extraordinário trabalho
que o Governo acaba de fazer com o auxflio técnico
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da Embrapa, o Tocantins está abrindo novamente
suas fronteiras para os investidores externos, já que
temos a consciência de que é o empreendedor privado que vai alavancar nosso desenvolvimento.
Para tanto, queremos ser parceiros desses investidores na promoção do desenvolvimento e no aproveitamento do extraordinário potencial desse novo
Estado, que pode dar ao Brasil contribuição significativa para sua autonomia e independência econômica.
Era o que eu tinha a dizer nesta tarde, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Concedo a palavra à Senadora Heloisa Helena, por permuta com o Senador Luiz Otávio.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT - AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, srªs. e Srs Senadores e Senadores ad hoc, que são os servidores da Casa, na
manhã de hoje, por requerimento do Senador Eduardo Suplicy na Comissão de Assuntos Econômicos e
por requerimento meu na Comissão de Assuntos
Sociais, tivemos a oportunidade de debater sobre a
reforma agrária. Apesar da pouca participação dos
Senadores, o debate foi relevante porque dele participaram tanto a representação do Governo quanto
da Contag, do MLST, do MST - Movimento dos
Sem-Terra -, da Comissão Pastoral da Terra, do
Inesc, enfim, de vários órgãos que, ao longo da história deste Pafs, de uma forma ou de outra, vêm lutando pela reforma agrária.
Procedemos a esse debate até longe de pressupostos ideológicos. Evidentemente, todos sabemos que, embora a reforma agrária seja sempre discutida pelos adversários da Oposição como se fosse
uma bandeira do Movimento dos Sem-Terra, da
Igreja Católica, do Partido dos Trabalhadores, em
toda a história da humanidade, em todos os pafses
do globo terrestre, nunca foi efetivamente uma bandeira da Esquerda. Aliás, passou a sê-lo porque a
nossa elite é tão incompetente e fracassada que não
compreende a Importância fundamental da reforma
agrária para o desenvolvimento socioeconômico de
um pafs, para a geração de riqueza, emprego e renda e para a dinamização da economia local. Se reconhecesse o devido valor da reforma agrária, nossa
elite tão retrógrada e conservadora até poderia tirar
uma bandeira da Esquerda e do Movimento dos
Sem-Terra. Como já disse com multa precisão João
Pedro Stédile, grande liderança do MST, para aca-
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bar com o Movimento dos. Trabalhadores Rurais
Sem Terra, basta fazer a reforma agrária.
Independentemente dos pressupostos ideológicos, tivemos oportunidade de discutir na Comissão o
chamado novo modelo rural, a nova reforma agrária,
que tem sido cantada em verso e prosa pelo Governo Federal como a grande alternativa para o Pafs.
Claro que esse debate tem sido feito muito mais em
função da proposta do Banco da Terra do que de
uma grande proposta de reformulação que pode ser
feita em relação ao projeto de reforma agrária.
O Ministro Raul Jungmann esteve representado pelo Dr. Nelson Borges, Presidente do INCRA. E ficamos absolutamente estarrecidos pela falta de planejamento da reforma agrária, em primeiro
lugar porque o Ministro, infelizmente, não veio para
dizer o que foi feito efetivamente na apuração de várias denúncias em relação a outro programa também
muito cantado pelo Governo Federal, o Programa
Cédula da Terra. Ficamos tristes, porque o Banco
Mundial não atendeu à aspiração de todos os movimentos sociais, que era a garantia do painel de inspeção antes da segunda etapa de financiamento do
Cédulada Terra, tendo em vista informações fornecidas pelo próprio Incra. Há dez dias, recebemos dados daquele Instituto demonstrando distorções gigantescas, descumprimento e desrespeito à legislação vigente, superfaturamento, terras compradas por
duas vezes o preço de mercado; ações absolutamente deploráveis quanto à legalidade. O Ministro
não respondeu ao pedido de informações, mas ainda esperamos resposta ao novo requerimento dirigido ao Governo Federal e ao !'lanco Mundial. O Ministro também não estava pre.sente para esclarecer
o que disse no dia 24 de março com relação ao orçamento iniciai do Incra. Todos sabemos das medidas adotadas pelo Governo Federal, que, para melhorar sua situação com o mercado e com a agiotagem internacionais, tem feito cortes gigantestos nas
áreas sociais, na reforma agrária, na saúde, na educação, na polftica agrfcola, tudo para criar a fantasia
do superávit e para que Brasil 'fique "de bem".com o
mercado Internacional. O Ministro, no dia 24 de março, quando esteve nesta Casa - certamente por
uma estratégia de markeling governamental -, estabeleceu que, na outra semana, o Governo Federal
faria toda a recomposição do <lrçamento inicial para
a reforma agrária. Infelizmente', isso não foi feito e,
infelizmente, o Presidente do Incra não conseguiu
explicar por quê.
Discutimos ainda como o Governo Federal esperava cumprir a meta que traçou para assentar 80
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mil famílias neste ano. Segundo dados do Ministério,
foram assentadas, até maio, 1.300 famflias. O Presidente do Incra disse estar assustado, porque acaba- .
va de ter conhecimento, na reunião da Comissão, do
assentamento de 13 mil famflias. Até o final de maio,
pelos dados do Ministério da Regularização Fundiária, haviam sido assentadas 1.200 famfllas. Hoje, o
Presidenre do Incra surpreendeu-se ao saber que já
tinham sido assentadas 13 mil. Trata-se de dados
absolutamente alarmantes.
Independentemente da previsão orçamentária
de R$44 milhões, se somente foram assentadas
1.200 ou 13 mil famfllas, como, no segundo semestre, serão assentadas 80 mil famflias? O mais grave
é que 80.000 mil famflias é um dado absolutamente
fictfcio. Não existe nenhuma meta de população alvo
para se fazer a reforma agrária. O Governo Federal
não sabe efetivamente o que vai fazer da reforma
agrária.
Sr. Presidente, assustei-me ao saber que não
existe meta do Governo Federal para os cinco ou
vinte milhões de famflias de sem-terra que existem
neste Pafs, perambulando pelas estradas ou sendo
expulsos em função da ausência de polftica agrlcola
para o pequeno produtor rural. Não existe meta para
a reforma agrária. Não há disponibilidade de terras e o Governo não sabe precisar essa informação.
Não há fiscalização. Não há precisão quanto à exlstência de terras públicas no Brasil, e os Estados estão legitimando distorções como grilagem e apropriação indevida. Não existe absolutamente nada. Fiquei
realmente multo assustada.
A reforma agrária neste Pais é feita segundo
as ocupações. Há ocupações do Movimento dos
Trabalhadores Sem-Terra, da Comissão da Pastoral
da Terra e de outros movimentos. A partir das ocupações, o Governo Federal estabelece sua polftica
de reforma agrária. Isso é realmente um absurdo.
Viva o Movimento dos Sem-Terral Eu já defendia esse movimento, já o entendia importante, enquanto uma força viva da sociedade para defender
algo fundamental: a possibilidade de um pai de famllia, ao invés de correr para a marginalidade para
buscar um pão para seu filho, ter um pedaço de terra
para plantar um pé de feijão e alimentar sua fam flia.
Se eu já admirava o Movimento, passei a admirá-lo
mais ainda, porque o Governo só faz reforma agrária
por meio das ocupações e das tensões que ocorrem
no campo.
É fundamental que esta Casa discuta a nova
proposta de reforma agrária e o Banco da Terra,
uma nova modalidade de reforma agrária, criado
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simplesmente para possibilitar a distribuição de algumas migalhas pelo Estado. Éinadmissfvel que o Governo Federal diga que vai disponiDilizar R$200 mlIhões para atribuir aos Estados a reforma agrária,
como se Isso pudesse ser feito. As experiências nos
Estados são lastimáveis, como o caso do Paraná.
Criou-se um conflito gigantesco, pois a aquisição de
terras para fins de reforma agrária fica nas mãos das
forças pOlfticas dos Estados, forças políticas essas
que têm uma relação quase que de promiscuidade
com o aparato de segurança pública e com os donos
de terra, portanto, é absolutamente Inadmis,sfvel.
Sr. Presidente, era importante que todos os
Senadores que sempre vão à tribuna dizer que o
Movimento dos Sem-Terra é um exemplo de violência estivessem aqui para come'ntar o que foi veiculado ontem no Jornal Nacional, que não é um caso
único. A estrutura e o aparato de segurança pública
dos Estados têm sido efetivamente treinados não
para coibir abusos ou atuar como polfcia ostensiva,
mas para enfrentar, de uma forma absolutamente
desrespeitosa, nas reintegrações de posse realizadas nos Estados, o Movimento dos Sem-Terra e as
Comissões Pastorais de Terra.
Nosso companheiro Senador Eduardo Suplicy
citou hoje, na Comissão de Assuntos Sociais, texto
de uma publicação especial das revistas que circuIam no Pais sobre o terror que tem acontecido no
Paraná. Essas operações de guerra não ocorrem
somente no Paraná, elas estão surgindo em vários
Estados do Brasil e, com certeza, serão aprofundadas em função da descentralização da reforma agrária e de o Governo deixar para o poder pOlftico local
a possibilidade de aquisição de terras. Muitas das
terras que estão sendo motivo de aquisição pelo
Banco da Terra não têm nenhuma proteção constltucional, porque já deveriam estar sendo desapropriadas, visto que não cumprem sua finalidade social.
Diz o primeiro parágrafo do texto publicado na
revista Caros Am Igos:
"Terror no Paraná.
Madrugada fria, por volta das três horas da madrugada. A escuridão é total e, no
descampado em volta, há muito silêncio. A
sensação é de quietude e paz. De repente,
eclode o Infernol Centenas de pontos de luz
Invadem o negrume da noite; tiros; cães ferozes ladram; bombas explodem. na escuridão. Gritos autoritários, selvagel')s estalam
no ar: "Saiam, saiam todos, todo~ .para fora,
já; todos com as mãos na cabeç'1l. Vamos, o
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que vocês estão esperando? Vamosl Solta
os cacliorros, solta os cachorrosl Um atrás
do outro· ar! Mãos na cabeça, em filai Sem
demorai Um atrás do outrol" Crianças chorando - uma delas pergunta: "E agora, o
que eles vão fazer para nós?" -, mulheres
assustadas, homens acossados - todos
despertam subitamente, para mergulhar no
mais terrivel pesadelo de suas vidas. Com
as mãos na nuca, os homens são obrigados
a deitar de bruços, sobre o chão lamacento.
As mulheres e as crianças, amedrontadas e
vigiadas por cães, são levadas para outro
canto, sem direito sequer a um copo de
água. Suas moradias são destruidas e incendiadas, seus pertences são roubados,
sua dignidade aviltada. Chega o sol, infinitas
horas depois de toda essa truculência, e todos - principalmente os homens - são colocados em fila para ser filmados, fotografados, interrogados e - feito gado humano obrigados a embarcar em camburões, ônibus e caminhões. Cumpre-se a lei. Lei? Alguém falou em lei? O pior é que Isso não está
acontecendo durante uma guerra. Qualquer
pessoa deste Pais que acompanhe a reforma
agrária e lute por ela já viu casos piores, como
trabalhadores rurais sendo obrigados a comer
não apenas esterco, mas até a massa encefálica, o cérebro de seus próprios irmãos. Qualquer pessoa que acompanhe o processo de
reforma agrária, as reintegrações de posse
efetuadas em seus próprios Estados, sabe a
violência, a truculência e a Irresponsabilidade
como são feitas".
Portanto, o apeio que faço é o de que efetivamente trabalnemos a questão da reforma agrária. A·
única possibilidade de garantir a paz no campo não
é com esse tipo de procedimento; não é com o procedimento- covarde-que apareceu-ontem no Jornal
Nacional; não é aviltando-se a dignidade de milhares de pessoas neste Pais. A única possibilidade é
por meio de uma ação do Governo Federal. Esperase que o Presidente da República ao menos supere
o discurso que fez durante o periodo eleitoral e cumpra as metas estabelecidas no seu próprio programa
de governo, para que não nos vejamos diante de situações como essa.
Algumas personalidades polftlcas dizem: "Ah,
mas vivem invadindo terras". Invadindo? Ocupando
terras que. não estão cumprindo o que determina a
Constituição. Será que alguém pensa que é fácil es-
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tar em um assentamento, em uma ocupação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra? Será que
·alguém. com um minimo de bom:senso considera fácil
estar cercado, em uma ocupação dá ierra, por milfclas
particulares, pistoleiros, ouvindo tiros à noite, presenciando perseguições, torturas, seqQestros? Será que
alguém julga fácil viver em um lugar onde não há água,
energia, saneamento básico, onde as pessoas não
têm um minimo de dignidade, onde as crianças morrem de diarréia por não terem acesso ao serviço de
saúde? Será que alguém pensa que é bom ficar debaixo de um barraco de lona, que esquenta muito durante
o dia e esfria à noite; que não oferece proteção contra
a chuva? Quando chove, as pessoas não podem deitar com seus filhos, porque há lama.
O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra e a Comissão Pastoral da Terra não gostam
da ocupação. Não é fácil e digno passar por tantas
violências para ter acesso à terra, algo que é considerado sagrado não por algum estatuto partidário de
esquerda, mas pela Constituição.
O Sr. Romero Jucá (PSDB - RR) - V. Ex' me
permite um aparte?
A SRA. HELOISA HELENA (BlocoIPT - AL) Ouço V. Exª, Senador Romero Jucá, com muito prazer.
O Sr. Romero Jucá (PSDB - RR) - Senadora
Heloisa Helena, V. Ex' traz, nesta tarde, um tema
que tem permeado discussões no plenário e nas comissões do Senado, que é justamente a reforma
agrária. Quero somente fazer algumas observações
que entendo importantes. A primeira é que, apesar
de fazer part_e d~ um disQurso Qermanente dos membros da Oposição, dirigido ao Governo Federal e a
Governos de Estados, registro que não se trata de
um tema apenas ligado às Oposições. A Bancada
do PSDB e outras Bancadas que dão sustentação
ao Governo têm-se pronunciado, cobrando-um· programa de reforma agrária mais agressivo no Pais.
Entendemos - eu, pessoalmente, tenho essa posição - que, apesar do esforço do Presidente Fernando Henrique Cardoso e do Ministro Raul Jungmann
e dos avanços que se fizeram no Governo em relação à reforma agrária, sem dúvida, ainda é preciso
mais empenho, prioridade, recursos e decisão polftica para se atender à necessidade do Pais. Não entendo o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra como algo a ser banido. Pelo contrário, penso
que é um movimento social que merece ser respeitado. Excessos que porventura existam devem ser repreendidos. E eles existem nas duas partes envolvidas. Na verdade, tratamos, esta semana, de excessos cometidos pelo Governo em várias áreas. Enten-
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do que o discurso deve ser pautado na racionalidade
da implementação de um programa de reforma agrária
não só para assentar pessoas, mas para dar condições de sobrevivência aos já assentados. Se analisarmos concretamente o resultado dos assentamentos,
verificaremos que grande parte deles não representa
melhoria de condições de vida, nem uma produção
agrfcola grande. Muitos assentados, por não terem
como sobreviver no campo, vendem seus lotes - que se
transformam em grandes fazendas - e passam a engrossar novamente a lista dos que precisam ser reassentados ou dos que vivem na periferia das grandes cidades, nas favelas brasileiras. Então, esse é um ponto
grave, que merece reflexão. A grande maioria dos Pariamentares desta Casa está buscando um caminho construtivo para fazer a reforma agrária. Hoje, lamentei a ausência
do Ministro Raul Jungmann no debate, embora estivesse
presente o Presidente do INCRA. Considero importante a
ação da Comissão de Assuntos Sociais, mas temos de
avançar mais: no caso da Oposição, cobrando as ações e,
como Bancada de Govemo, agindo no sentido de reforçar
as dotações orçamentárias e as discussões temáticas,
para que a reforma agrária deixe de ser um objetivo a1mejado por todos nós e passe a ser uma realidade concreta e
forte no Brasil. Com um programa de reforma agrária condizente, eliminaremos injustiças sociais e resolveremos
problemas como o inchaço das grandes cidades. Parabenizo V. Ex" por seu discurso.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT - AL) Senador Romero Jucá, primeiro, gostaria de testemunhar vários depoimentos que V. Ex' já deu, no
sentido de avançarmos na reforma agrária.
V. Ex· traz um tema de grande importância,
que é a situação dos assentamentos. Lutamos pela
reforma agrária, mas não objetivamos apenas a distribuição de terra. Assim se dá a reforma agrária:
com distribuição de terra, de renda e de (2oder.
Existem assentamentos onde se está produzindo
até tecnologia. O Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra tem várias experiências maravilhosas. AIguns filhos de trabalhadores sem terra já cursam a universidade. São testemunhos pessoais de como um pai
de famflia com terra pode levar seu filho para o banco da
universidade. Há exemplos de assentamentos com viabilidade econômica. Nós sabemos que um assentamento produtivo dinamiza a economia local, muda a vida das
cidades circunvizinhas, gera emprego e renila.
O que não podemos aceitar - e ~. isso que V.
Ex· traz ao nosso pronunciamento - é a má situação
de alguns assentamentos. Por quê? A reforma agrária e a polftica agrfcola são de fundamental Importância para o minifúndio, para o pequeno produtor

Jtmho de 1999

rutal, e tem a finalidade de impedir o aumento de favelas nas grandes cidades, mas não podemos admitir que se criem favelas rurais.
Portanto, é importante fazer este debate na
Casa e estabelecer um projeto de reforma agrária.
Não se trata de propaganda enganosa ou de jogo de
markenling. Não há panacéia que resolva todos os
males, mas o Governo Federal deve, ao menos, estabelecer uma proposta concreta e um planejamento
em relação às ações da reforma agrária.
Fiquei profundamente estarrecida. Não sabemos
a disponibilidade das terras existentes, a execução orçamentária ou o que está previsto para se gastar. Não
sabemos que terras podem ser usadas na reforma
agrária e qual é a população-alvo. Não temos qualquer
dado de diagnóstico, para estabelecer uma meta, e o
Governo Federal trabalha, hoje, em função das ocupações dos movimentos sociais. Então, deve haver um
mínimo de responsabilidade em relação à proposta de
reforma agrária e o máximo de responsabilidade no
sentido de coibir a violência no campo.
O que está acontecendo no Paraná já ocorreu
em outros Estados, e o Senador Ademir Andrade
denunciou várias vezes nesta Casa. Não queremos,
por exemplo, que se repitam os episódios ocorridos
no Pará. Em todos os Estados brasileiros acontecem
as mais diversas formas de violência e de desrespeito à dignidade dessas pessoas.
Portanto, alerta Senado, a fim de que não tenhamos mais mortos e virmos discutir não em cima
de cadáveres, mas em cima da vida.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda, por permuta com o Senador Ernandes Amorim.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO) - Sr.
Presidente, peço a V. Ex' que conceda a palavra ao
Senador Romero Jucá neste momento.
O SR, PRESIDENTE (Ademir Andrade) _ Por
cessão de V. Ex., concedo a palavra ao Senador
Romero Jucá.
,
O SR. ROMERO JUCA (PSDB - RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Agradeço a deferência do Senador Mauro Miranda.
Estou atrasado para a CPI do Sistema Financeiro e
farei apenas um registro. Será breve, Sr. Presidente.
Registro, com satisfação, que o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conanda, estará reunido no próximo dia 15 de julho de
1999. E, entre os assuntos a serem trata~os, estão
dois projetos de minha autoria que estabelecem a
criação de um selo e de uma maior taxação sobre
produtos nacionais e importados que vierem a ser
decl.arados potencialmente deseducativos e incitadores de violência a crianças e adolescentes. ,
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No otrcio, assinado por Cláudio Augusto Vieira
da Silva, do Conanda, estou sendo convidado para
discutir os dois projetos no Rio de Janeiro_
Discorrerei rapidamente sobre esses dois projetos, os quais, entendo, tratam de importantes temas nacionais. Sem dúvida nenhuma, a questão da
violência é gravfssima e tem se agudlzado a cada
dia. Por conta disso, apresentei o Projeto de Lei do
Senado n2 67, de 1999, e o Projeto de Lei do Senado n2 128, de 1999.
O PLS n2 67 cria um selo a ser fixado nos produtos que especifica e dá outras providências. O
selo a ser criado será fixado em produtos, em brinquedos, em publicações, em fitas de vfdeo, em jogos
de computador, enfim, nos mais diversos materiais,
alertando os pais que esse produto incita a violência
nos jovens, crianças e adolescentes.
Tivemos já aqui oportunidade, quando apresentamos o projeto, de registrar, por exemplo, que há um
jogo de video game, que foi retirado há poucos dias do
mercado, que Incitava os jogadores a atropelarem pessoas; quem atropelava velhinhas ou crianças ganhava
mais pontos do que os atropelavam outras pessoas.
Quer dizer, é um absurdo, mas é um absurdo que vai
formando ou deformando o caráter dos jovens e adolescentes. Da mesma forma, as armas de brinquedo,
livros etc. Então, o Projeto n2 67 cria esse selo e regulamenta a sua colocação em materiais.
O PLS n2 128 insere essa questão do selo exatamente na economia de mercado. O que prevê?
Dispõe sobre a Incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados e do Imposto de Importação Sobre Produtos Indutores de Violência. Ou seja, pretendo, com o projeto, tratar os produtos que geram
violência com uma punição maior a ser feita pelo
mercado. Uma vez que estamos numa economia de
mercado, a elevação do preço desses produtos os
tornam menos competitivos. Assim, quando um pai
ou um jovem for comprar esse produto determinado,
optará pelo produto mais barato, ou seja, estaremos
atingindo o objetivo desejado.
Entendo que, dessa forma, dentro das regras
de mercado, em vez de éensurar produtos como livros e outros, retirando-os do mercado, o que seria,
em tese, um ato de violência, com preço e impostos
mais alto, cria-se uma espécie de punição para esses produtos, tornando a concorrência entre eles um
fator de banimento desses produtos.
A Sr" Heloisa Helena (Bloco/PT - AL) - V. Ex"
me permite um aparte?
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB - RR) - Ouço
com prazer V. Ex".
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A SrI Heloisa Helena (BlocoIPT-AL) - Senador
Romero Jucá, quero rapidamente saudar V. Ex" por
seus projetos. E claro que, como mãe, gostaria que
fosse possfvel a não comercialização desses produtos.
V. Ex" busca um mecanismo fundamental, que é justamente o aumento do preço, o qual diminuiria a demanda por esse tipo de produto. Este é um projeto de
grande importância. Penso também ser fundamental
trazermos à discussão nesta Casa temas relacionados
aos meios de comunicação, às mais diversas formas
de publicidade para cambater a violência. A revista Superlnteressante desta semana traz uma reportagem
que considero fundamental, com toda a discussão
clentffica - cientrtica, não há nenhum aspecto propagandista - em relação a vários dados apresentados no
mundo todo a respeito da Influência desse tipo de jogo,
desse tipo de brincadeira, no comportamento violento
das nossas crianças. Depois, ficamos procurando explicações do porquê as crianças atiram. Como se não
bastasse a violência nos meios de comunicação, a violência das ruas, a violência do desemprego, da fome,
da miséria, do sofrimento - que levam, como dizfamos
antes, as pessoas para a marginalidade como último
refúgio -, ainda se lançam no mercado determinados
"brinquedos" que deveriam ser educativos e acabam
sendo um estfmulo à violência. Portanto, quero saudar
com muita alegria V. Ex" pelos projetos apresentados
à Casa.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB - RR) - Agradeço, Senadora Heloisa Helena, as palavras de apolo.
Há um exemplo a respeito dos filmes de televisão. Se meu projeto for aprovado, os filmes que incitam a violência, os mais violentos, serão rotulados e
custarão mais caro para as empresas de televisão
do que os outros. Em termos de concorrência, as
empresas de televisão e outros distribuidores optarão, sem dúvida alguma, por filmes que não possuam o selo, dirigindo, sem haver censura, a um conceito de não-violência a ser aceito pelo mercado.
Quero registrar o recebimento do oficio do Conanda, Sr. Presidente, para dizer o quão é importante que as Comissões de Assuntos Sociais e de
Constituição, Justiça e Cidadania discutam rapidamente o projeto.
Peço a V. Ex" a transcrição nos Anais não s6
do otrclo que recebi, mas também dos dois projetos
que mencionei nesta tarde.
Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N° 67, DE 1999
Cria selo a ser fIXado nos
produtos que especifica e
dá outras providências.
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1°. Fica criado selo com a advertência " ESTE PRODUTO
INCENTIVA A VIOLÊNCIA", a ser afixado nas embalagens de brinquedos,
fogos de artificio, roupas, filmes, revistas ou quaisquer outros produtos que, de
alguma maneira, possam desenvolver atitudes de caráter .nocivo ao
comportamento social, por parte dos seus ust$ios.
Art. 2°. A advertência de que trata o art. 1° também será utilizada quando
se tratar de filme veiculado por emissora de televisão, de rádio, ou por outro
meio de comunicação, inclusive matéria publicada pela imprensa escrita,
contendo propaganda daqueles produtos, casos em que o selo conterá a
expressão " ESTA PUBLICAÇÃO ou ESTE FILME INCENTIVA A
VIOLÊNCIA"
Art. 3°. As indústrias deverão se adequar a esta lei no prazo de um ano,

após a sua publicação.
Art. 4°. Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo, no prazo de

noventa dias, a partir de sua entrada em vigor.
Art. 5°. Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO
Tem crescido de maneira alarmante a onda de-Violênçia que assola o país,
devido, em grande parte, à propaganda e venda! maclfa de produtos que,
aparentemente, se destinam à diversão e ao lazer, Irias u:az,ém um potencial
enorme de incitação a atos nocivos ao comportamento social, principalmente
porque são dirigidos a crianças e adolescentes.
Estes jovens, ao tomar contato com artefatos que são imitações 'perfeitas
dos que vêem no cinema e na televisão, tais como armas de fogo, semelhantes às
utilizadas pelos bandidos nos assaltos, se sentem na condição de agir corno
aqueles, o mesmo acoP.tecendo com publicações e programas veiculados pela
televisão e pelo rádio.
Vem se cogitando, inclusive, implantar a censura prévia, com o objetivo
de melhor controlar os abusos, o que seria, a meu ver, um retrocesso, diante das
conquistas que o retomo ao Estado de Direito Democrático proporcionou ao

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

16264 Quinta-feira 24

Junho de 1999

país. Melhor do que censurar previamente é criai-se o selo de advertência, nos
tennos propostos, à semelhança, aliás, das já existentes em relação às bebidas
alcoólicas e ao tabaco.
Corrobora este fato a infonnação sobre a existência, no mercado interno,
de um jogo em CD, em que'é vencedor-queth, ao volante de um carro, mais
cometer violência contra pessoas e mais infringir as leis de trânsito. À guisa de
ilustração, fiz juntar cópia da estarrecedora notícia.
Baseados nestes dados terrivelmente preocupantes é que venho propor
aos meus nobres pares o anexo projeto de lei que cria um selo contendo a
advertência de que '~.ESTE PRODUTO INCENTIVA A VIOLÊNCIA", a ser
aposto naserribalagens de quaisquer produtos, publicações ou .propagandas que
.
possam vir a provocar atitudes nocivas ao convívio social.
O projeto prevê, também, a sua regulamentação pelo Poder Executivo,
num prazo de sessenta dias após a sua transfonnação em lei, devendo as
indústrias daqueles produtos se adaptarem a seus ditames dentro de um ano da
sua promulgação.
Sala das Sessões, em-.,- de fevereiro de 1999
/~.

(À Comissão de Assuntos Sociais-decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N!! 128, DE 1999
Dispõe sobre a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados e do
Imposto de Importação sobre produtos
Indutores de violência.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1· O Poder Executivo determinará a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados e

do Imposto de Importação. pela alfquota máxima fixada em lei, sobre o valor dos bens que vierem a ser
declarados potenCialmente deseducativos e incitadores de violência pelo Conselho Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente - Conanda, nos termos
desta Lei.
§ I" Para o cumprimento do disposto neste artigo, o Poder Executivo promoverá o ajuste das alí-
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quotas e, se for o caso, a criação de "ex" na Tabela
de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI e na Tabela Externa Comum.

§ 22 Sendo o bem objeto de deliberação do Conanda beneficiado por qualquer tipo de isenção ou
incentivo fiscal da União, será promovida a sua revogação nos termos da legislação pertinente.

§ 3º O Poder Executivo dará cumprimento do
disposto neste artigo no prazo de trinta dias da publicação do ato de deliberação do Conanda.
Art. 22 O art. 2º da Lei nº 8.242, de 12 de outubro
de 1991 passa a vigorar com o acréscimo do inciso XII
e do parágrafo único com a seguinte redação:
"Art. 2º Compete ao Conanda:

XII - declarar a potencialidade de incitação à violência de qualquer bem ou objeto
produzido, comercializado ou exibido no
pais, para fins de agravamento de sua tributação ou eliminação de incentivos fiscais.
Parágrafo único. A declaração de que
trata o inciso XII se dará pela aprovação de,
no mínimo, três quintos de seus membros e
por provocação de um terço deles ou de,
pelo menos, dois Conselhos Estaduais dos
Direitos da Criança e do Adole~cente ou,
ainda, de, pelo menos, dez Conselhos Tute-
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vo plausivel que não a de simples defonnação mental e cultural.
São, por exemplo, os atos de vandalismo contra bens públicos ou particulares, assim como contra
pessoas - estas, quase sempre, indefesas, tais
como mendigos que dormem ao relento e simples·
mente são queimados vivos ou espancados até a
morte. Torcedores de um clube de futebol atiram
Dombas ou 'coquetel molotov" no meio da torcida
adversária, ou mesmo dentro de veiculos - provocando mortes, ferimentos ou seqüelas graves de
toda ordem.

, O próprio comportamento criminal - já, de si
violento por natureza - cada vez mais, entretanto,
vem-se revestindo de caracteristicas reveladoras de
crueldade que Ultrapassam o objeto da ação. É, para
ilustração, o caso do assaltante que não se contenta
em tomar o dinheiro e outros bens do assaltado,
mas que se deleita também em impingir-lhe dano físico ao menor pretexto ou mesmo sem nenhum. O
seqüestro passou a ser rotina nas grandes cidades
e, em muitos casos, o seqüestrado é friamente assassinado por medida de comodidade dos criminosos.
As causas de tal agravamento da violência
são, certamente, múltiplas e complexas. Não haveria
como pretender, aqui, discuti-Ias e analisá-Ias com
amplitude e profundidade.

lares,n
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de usa
publicação.
Justificação
Assistimos impotentes, em nossos dias, a terrivel escalada da violência, praticamente, já absorvido
pela sociedade como traço cultural. O comportamento violento vai-se tornando comportamento natural
como forma de relacionamento humano, mormente
nas situações de confronto e atrito que, pelas normas de civilização infonnadas pelos valores tradicionais deveriam ser resolvidos pelo diálogo e pela negociação.
PioHlue isso, notam-se cada vez mais amiúde
ocorrências' de violência gratuita, sem qualquer moti-

Todavia, é inescapável a constatação de que o
mal atinge com preponderância as novas gerações,
vitimas elas mesmo da culto à violência que penmeia
toda a escala de valores da chamada "sociedade de
consumo", Desde a mais tenra idade são as crianças modernas bombardeadas por filmes, programas
televisivos; brinquedos, roupas, revistas, objetos de
uso etc" que as induzem a registrar no inconsciente
que a violência é sinônimo de força, de poder, de
realização pessoal, de motivo de admiração, de
meio de conquistas.

Lamentavelmente, o culto à violência implica
exibição exagerada de força e de esmagamento de
qualquer suposto adversário sem qualquer noção de
punibilidade. A violência é o meio chanmoso e politicamente correto de resolver as pendências, sem
que se evidencie as conseqüências - seja para o
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agente, seja para os atingidos. Nos filmes antigos, o
mal sempre era castigado no final. Nos modernos, o
"mocinho" explode cidades inteiras, metralha dezenas de pessoas com todos os requintes de exagero
possibilitado pelos "efeitos especiais" sem qualquer
conseqüência de punição. Pelo contrário, o herói é o
mais violento.

o que se propõe neste projeto é uma pequena
contribuição na tentativa de reverter-se esse quadro.
A idéia é a de que, na impossibilidade de se proibir,
pelo menos se tente inviabilizar economicamente o
culto à violência, através da tributação exacerbada
de suas materializações.
Outra premissa é a de que o principal é proteger as mentes em formação. A infância e a adolescência devem ser o primeiro alvo de preocupações.
Nesse contexto, o CONANDA - Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - surge como o organismo ideal para exercer o papel de filtro das demandas da sociedade
para a correção do problema. Isso pela sua própria
missão, de zelar pelas novas gerações e, também,
por ser o órgão central de um enorme sistema capitalizado em todo o país, principalmente através dos
Conselhos Tutelares.
Note-se, no projeto, a preocupação de que as
deliberações para fins tributários não sejam tomadas
com muita facilidade - o que poderia levantar criticas; exige-se alto quorum tanto para a iniciativa
quanto para a deliberação.

É o que ofereço à meditação, à crítica e, certamente, ao aperfeiçoamento pelos ilustres Pares.
Sala das Sessões, 15 de março de 1999. - Senador Romere Jucá
LEGISLAÇÃO CITADA
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lescente, fiscalizando as ações de execução, observadas as linhas de ação e as diretrizes estabelecidas nos arts. 87 e 88 da Lei nº 8.069(\ de 13 de julho de 1990 (EstaMo da Criança e do Adolescente);

11 - zelar pela aplicação da polftica nacional de
atendimento dos direnos da criança e do adolescente;
111 - dar apoio aos Conselhos Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente,
aos órgãos estaduais, municipais, e entidades nãogovernamentais para tomar efetivos os princípios, as
diretrizes e os direitos estabelecidos na Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990;
IV - avaliar. a política estadual e municipal e a
atuação dos Conselhos Estaduais e Municipais da
Criança e do Adolescente;
V - (Vetado)
VI- (Vetado)
VII - acompanhar o reordenamento institucional propondo, sempre que necessário, modificações
nas estruturas públicas e privadas destinadas ao
atendimento da criança e do adolescente;
VIII - apoiar a promoção !,i e campanhas educativas sobre os direitos da criança e do adolescente,
com a indicação das medidas a serem adotadas nos
casos de atentados ou violação dos mesmos;
IX - acompanhar a elaboração e a execução
da proposta orçamentária da União, indicando modificações necessárias à consecução da política formulada para a promoção dos direitos da criança e
do adolescente;

X - gerir o fundo de que trata o art. 6º da lei e
fixar os critérios para sua utilização, nos termos do
art. 260 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990;

LEI Nº 8.242, DE 12 DE OUTUBRO DE 1991
Cria o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) e dá outras providências.

....................................................................................
Ar!. 2º Compete ao Conanda:
I - elaborar as normas gerais da política nacional de atendimento dos direitos da criança e do ado-

XI - elaborar o seu regimento interno, aprovando-o pelo voto de, no mínimo, dois terços de seus
membros, nele definindo a forma de indicação do
seu Presidente .

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

(Ã Comissão de Assuntos Econômicos
- decisão terminativa.)
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o SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - V.Ex"
será atendido na forma regimental.
Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Senadores, dois assuntos trazem-me a esta tribuna na tarde de hoje; dois assuntos alegres.
A cidade de Goiás Velho, antiga cap~al do meu
Estado, poderá conquistar em breve o tnulo de Patrimônio Histórico da Humanidade. Se a aspiração que vem
mobilizando todos os setores ligados à cuHura no Estado de Goiás for aprovada pela Unesco, estaremos inscrevendo na agenda cultural da região Centro-Oeste o
acontecimento mais importante deste final de século.
Com o reconhecimento intemacional desse sítio histórico que foi fundado pelo bandeirante Bartolomeu Bueno
da Silva, o Anhangüera, em 1729, estaremos garantindo
a preservação de um monumento vivo que é único entre
as cap~ais das antigas províncias, porque mantém as
principais caracteristicas arquitetônicas dos povoados
do começo do século XVIII, além de conservar boa parte
do casario da época, como a casa em que viveu a poetisa Cora Coralina, falecida há 14 anos.
Ocorreu ontem, no Ministério da Cultura, o ato
oficial de entrega do dossiê que mostra as virtudes de
nossa antiga Vila Boa para obter o titulo da Unesco. O
coordenador do grupo de trabalho que elaborou o documento, Fernando Madeira, lembra que o núcleo urbano foi tombado há 21 anos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional, o IPHAN, procurando-se com isso garantir a preservação do estilo oitocentista herdado dos colonizadores portugueses. Ainda hoje, de acordo com o depoimento técnico que vai
orientar a decisão do órgão da ONU, "o núcleo mantém sua escala, seu arruamento e a pavimentação, e a
maior parte dos seus 660 ediffcios, incluindo-se ai as
sete igrejas. Ficaram também preservados o seu entorno, sua moldura natural formada por matas ciliares,
as serras e a vegetação tfpica".
srªs e Srs. Senadores, a consagração de Goiás
Velho como Patrimônio da Humanidade é um objetivo
que merece a luta e o apoio de autoridades e instituições brasileiras que possam mostrar à Unesco a justiça de uma futura decisão favorável. Seria o primeiro
marco histórico internacional da região Centro-Oeste,
além de constituir homenagem aos povos primitivos
que habitaram os nossos cerrados, dos quais, afinal,
guardamos descendência direta. O Nordeste já tem
seus monumentos reconhecidos pela Unesco, como a
cidade de São Luis, o Pelourinho de Salvador, a cidade pernambucana de Olinda e a Serra da Capivara, no
PiauL Minas Gerais tem as cidades de Ouro Preto e

Quinta-feira 24 16267

Congonhas, enquanto na Região Sul já fazem parte
do mapa. universal de preservação a área histórica
das Missões de São Miguel, no Rio Grande do Sul, e
as cataratas do Iguaçu, na fronteira triplice com o
Paraguai e a Argentina.
Com os 500 anos que está a completar, o Brasil é
uma Nação ainda jovem, mas com um passado rico de
história nas lutas regionais de afirmação, na miscigenação étnica, na arqu~etura, nas artes e no conjunto de sitios que marcaram a busca do ouro e a penetração dos
bandeirantes. O desenvolvimento da Região CentroOeste começou a ser Intensificado com o apoio do Govemo Getúlio Vargas e o aparecimento da Fundação
Brasil Central como a primeira agência de desenvolvimento do Pais e teve sua fase de ouro nos cinco anos
revolucionários de Juscelino Kubitscheck. A conquista
de novas fronteiras agricolas, a urbanização, os. avanços da industrializaç?o e o inevitável crescimento das
atividades imobiliárias mudaram radicalmente a paisagem flsica e a face social do Estado de Goiás.
Mesmo assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
creio sinceramente que ainda temos um longo caminho
a percorrer no processo de extroversão política, econômica e social do Estado de Goiás; e o progresso material, tão necessário quanto irreversivel, tem seu preço no
sacrnicio da história das cidades. Aqui mesmo neste
nosso ambiente, srªs. _e Srs. Senadores, quantos de nós
ainda podemos mostrar a filhos e netos a casa onde
nascemos, os caminhos por onde passeavam os nossos sonhos de infância, ou a praça onde conhecemos a
primeira namorada? O mesmo progresso que constrói o
futuro apaga as pegadas do passado, se não houver um
esforço para assegurar a permanência dos elos históricos entre as gerações. Goiás é uma terra rica de sentimentos, de raizes. E o Arraial de SanfAnna, a Vila Boa
ou a nossa querida Goiás Velho é uma lembrança, é
uma história, é uma sintese que reúne o espirito de
cada pedaço do nosso Estado, e o sentimento de cada
goiano nascido em qualquer de nossas regiões. Nesse
sentido, ela continua sendo a nossa grande cap~aI, porque é a capital de nossa história, de nossos sentimentos, de nossas raizes.
Por todas essas razões, creio que todos nós,
goianos, estamos juntos na torcida, na ação e no esforço para ver vitorioso esse movimento. Transformada
em monumento histórico, a nossa Goiás Velho será
beneficiada por uma rotina de ações preservacionistas,
a cargo da Unesco. A entidade da ONU envia periodicamente os seus técnicos, como faz nos quase 600
monumentos já classnicados em todo o mundo, para fiscalizar a conservação e participar dos trabalhos de restauração, despoluição, saneamento e preservação ambientaI. Além disso, a Unesco orienta projetos culturais
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de interesse da comunidade_ Mas é importante observar que a intensfficação do turismo ecológico e
cultural sEirá Conseqüência direta do prestigio de
Goiás Velho como monumento da humanidade_ Para
ev~ar ações predatórias que possam prejudicar as
caracteristicas essenciais da cidade, creio que a fiscalizaçiio da Unesco será ainda mais indispensável.
É necessário reconhecer os méritos da campanha em favor da cidade de Goiás, sob a presidência
da Sr' Brazilete Caiado, tendo na vice-presidência o
meu amigo Leonardo Rlzzo. Com a entrega do dosslê, preparado sob a liderança de Fernando Madeira,
e com a presença de ilustres representantes da cldade, creio que Já demos um passo importante e declsivo para transformar Goiás Velho em patrimônio
histórico da humanidade. O Ministro Francisco Weffort, que recebeu o documento, é forte aliado das asplrações do povo vilaboense e de todos os goianos,
ao lado do Ministro do Turismo, Rafael Greca. Os
dois ministros estiveram em visita à cidade de Goiás
Velho, nos festejos religiosos da última Semana
Santa, e também foram contaminados pelo sagrado
ambiente de tradição que haverá de ser perpetuado
com a decisão favorável da Unesco.
Sr. Presidente, tenho um segundo assunto importante sobre o meu Estado, Goiás.
Quero trazer a esta tribuna o meu mais sincero
agradecimento ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, ao Ministro dos Transportes, Eliseu Padilha e ao
Ministro do Planejamento, Pedro Parente, pelas decisões mais recentes que foram tomadas para concretizar a duplicação do eixo de desenvolvimento que liga
Goiânia ao Estado de São Paulo. Felizmente, temos
todas as razões para alimentar o nosso otimismo em
relação a esse projeto, ao qual tenho dedicado todas
as minhas forças desde que assumi meu mandato
nesta Casa. Como relator da comissão especial que
analisou todas as questões ligadas ao desenvolvimento do corredor de transportes Centroleste, tivemos
oportunidade de promover uma audiência pública na
cidade de itumbiara. Lá compareceram os Governadores de Goiás e de Minas Gerais, o representante do
Govemo de São Paulo, os ex-Govemadores Maguito
Vilela e Eduardo Azeredo, além dos Ministros Iris Rezende, Eliseu Padilha e Antonio Kandir.
Naquela oportunidade, tivemos, em mensagem
,formal divulgada pelo Presidente da República, o
compromisso de apoiar o projeto de duplicação.
Pouco tempo depois,. o Presidente Fernando Henrique realizou um grande encontro polftico, reunindo
mineiros e goianos no Palácio do Planalto, para ratificar o seu compromisso. Em nenhum momento, colocamos em dúvida as intenções do Presidente
quanto a esse projeto de elevado interesse para o
desenvolvimento de toda a região Centro-Oeste, que
vai garantir a agilização do acesso de nossos produ-

tos ao porto de Santos e aos paises do Mercosul.
Mesmo naqueles momentos diffceis em que ataques
especulativos vindos de fora comprometeram a nossa capacidade de investimentos em projetos de infra-estrutura, mesmo naqueles momentos, repito,
não abandonamos o nosso otimismo.
Agora, Sr's. e Srs. Senadores, o motivo de minha presença nesta tribuna, para uma comunicação
inadiável. Fui honrado hoje com convites dos Ministérios dos Transportes e do Orçamento e Gestão,
para comparecer ao encontro especial que será reaIizado em Goiânia, nesta sexta-feira. Durante seminárlo com autoridades federais, serão discutidos os
eixos nacionais de desenvolvimento, dentro do Plano Plurianual de Investimentos. A duplicação da BR153, no trecho entre Aparecida de Goiânia e Itumblara, é parte do programa a ser discutido. Estamos ai,
Sr's e Srs. Senadores, diante de um fato concreto
que não é apenas uma promessa; é um programa
de governo, uma resposta objetiva à grande luta que
temos travado nos últimos anos, em nome do povo
goiano e da extroversão econômica do nosso Estado. Diante desse fato, estamos todos mais felizes e
mais esperançosos em relação ao futuro. Tenho certeza que, dessa forma, Goiás estará participando
mais ativamente do desenvolvimento nacional.
Muito obrigado, Sr. Presidente, srªs e Srs. Senadores.
O SR_ PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Senador Mauro Miranda, esta Presidência deseja se
associar a V. Ex· e ao povo de Goiás na luta importante para tornar Goiás Velho patrimônio histórico da
humanidade. Goiás Velho, além de ter sido Capital
de Goiás, é uma cidade histórica extremamente importante, uma das mais bem conservadas do Pais,
além de ser um lugar extremamente agradável, locaIizada em área privilegiada para quem quer conhecer a natureza e ver as coisas belas do nosso País.
De forma que desejo, em nome da Presidência, todo
o sucesso nessa luta do povo de Goiás para tornar
Goiás Velho, por meio da Unesco, patrimônio histórico da humanidade.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO) _
Agradeço, Sr. Presidente, as palavras, o empenho, o
conhecimento que V. Ex. tem da minha querida cidade de Goiás Velho. Agradeço profundamente. Ficará marcado nos Anais desta Casa o testemunho
de V. Ex" a favor do meu Estado, a favor da cidade
de Goiás Velho.
Multo obrigado.
O SR_ PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Não
há'mais oradores Inscritos.
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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PARECER N° 429, DE 1999
Da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, sobre a Mensagem n° 131, de
1999 (n° 812/99, na Casa de origem), do
Senhor
Presidente
da
República,
submetendo à aprovação do Senado
Federal, o nome do Doutor Geraldo
Brindeiro, para ser reconduzido ao cargo
de ProcuradOl--Geral da República.

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, em votação secreta realizada em 23/06/99 apreciando o
relatório apresentado pelo Senador Iris Rezende
(em anexo ao parecer),
sobre a Mensagem nO 131, de 1999, do Senhor Presidente da República,
da escolha do Doutor GERALDO BRINDEIRO
opina pela fi "2ih-·f1
para ser reconduzido ao cargo de Procurador-Geral da República. í'CP. tU{;ll,J
JJ ;.\ r{lij~riv('f) I'fi (c,()7,'v'n :Uj r. Otil\i Hei I[Uf1f[i. /
/

c;;.c;

_+::o;.:;L-,/.f---==-_.Presideme

7

17_-I;~f-_ _ __
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RELATÓRIO
RELATOR: Senador IRIS REZENDE

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
dentro da competência que lhe é atribuída pelo art. 10 1, inciso 11, i, do
Regimento Interno do Senado Federal, é chamada a opinar sobre a indicação,
feita pelo Senhor Presidente da República, do nome do Doutor dERALDO
BRINDEIRO, para ser reconduzido ao cargo de Procurador-Geral da República,
nos precisos termos do art. 128, § 10, da Constituição Federal.
De acordo com o art. 52, inciso I1I, allnea "e", da Magna Carta,
compete, privativamente, ao Senado Federal aprovar, previamente, por voto
secreto, após argüição pública, a escolha do Procurador-Geral da República
para exercer a chefia do Ministério Público da União, cujo m;mdato há de ser de
dois anos, permitida a recondução, segundo o dispositivo constitucional
anteriormente aludido.

O nome do Doutor GERALDO BRINDEIRO, mais uma vez
indicado para o exercício do elevado cargo de Procurador-Geral da República,
honra e enriquece as letras jurídicas nacionais, como se pode ver do curricu/um
vitae reproduzido a seguir:

DADOS PESSOAIS

Nome: GERALDO BRINDEIRO
Filiação: Judith Brindeiro e Djair Brindeiro
Local e data de nascimento: Recife/PE,29.08.48.
Estado civil: c a s a d o '
Nome do cônjuge: Paula Romaine Brindeiro
Filhos: Margaret Ann, George Andrewe Charles Thomas
I

•
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ATIVIDADES PROFISSlQNAIS

Professor de Direito Constitucional e de Direito Público Comparado nos Cursos
de Graduação e Pós-Graduação na Universidade de Brasília, desde 1984;
Professor de Direito Civil e Direito Constitucional da Faculdade de Direito da
Universidade do Distrito Federal (1972-1975); Professor de Direito
Constitucional, Direito Tributário e Direito Financeiro, no Curso de
Bacharelado em Direito da Universidade de Brasília (desde 1984); Professor de
Direito Constitucional, Direito Tributário, Direito Financeiro e Direito Público
Comparado, no Curso de Mestrado em Direito na Universidade de Brasília
(desde 1985); Coordenador de Pós-Graduação e do Curso de Mestrado em
Direito da Universidade de Brasília (1985-1990); Conselheiro de PósGraduação do Instituto de Ciências Humanas da Universidade de Brasília
(1986-1990); Membro da Comissão de Avaliação dos trabalhos inscritos para o
Seminário de Pesquisa Juridica na Universidade de Brasília (1990); ViceDiretor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (1989-1990),
reeleito para o biênio 1991-1992; Membro das Comissões Examinadoras dos
Exames de Seleção para o Curso de Mestrado em Diieito e Estado, da
Universidade de Brasília, realizados em 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992,
1993, 1994, 1995 e 1996; Professor Orientador da Dissertação de Mestrado em
Direito, na Universidade de Brasília, intitulada "As Medidas Provisórias no
Direito Comparado e no Brasil", defendida em 21.05_1991 pelo candidato
Brasilino Pereira dos Santos, e aprovada pela Comissão Examinadora composta
pelo Orientador e pelos Professores Ministro Moreira Alves, do Supremo
Tribunal Federal, e Sebastião Machado Filho (1990-1991); Membro da
Comissão Examinadora, juntamente com os Professores Ministro Moreira
Alves, do Supremo Tribunal Federal, e Roberto Ferreira Rosas, da Dissertação
de Mestrado em Direito, na Universidade de Brasília, intitulada: "A
Interdependência entre a Propriedade Intelectual de Software e o Direito
Público: Uma Análise de Direito Comparado", defendida em 20.03.1995, pelo
candidato Roberto de Araújo Chacon de Albuquerque, aprovada com distinção
(1995); Participou como Membro na Banca de Defesa de Dissertação do
Mestrando Rafael Simões Monteiro Valentino, realizada no auditório da
Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, em 03.11.1997; Participou
como Membro da Comissão Examinadora das provas escrita e oral do Exame
de Seleção ao Curso de Mestrado em "Direito e Estado", da Faculdade de
Direito da Universidade de Brasília, em 26.11.1997 e 04.12.1997; Palticipou
como Membro da Banca Examinadora da Dissertação da Mestranda Cristina
Ossipe Martins Coelho, matrícula 94/1472, . intitulada "A Teoria das
Inelegibilidades no Direito Constitucional Brasileiro", em 26.05.1998;
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CARGOS PúBLICOS
Assessor Jurídico no Supremo Tribunal Federal, no período de fevereiro de
1971 a março de 1973 (1971/1973); Técnico de Controle Externo no Tribunal
de Contas da União, mediante concurso público de provas e títulos realizado no
segundo semestre de 1972, tendo atuado em setores jurídicos daquele órgão
auxiliar do Congresso Nacional no período de março a agosto de 1973 (1973);
Procurador do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA,
mediante concurso público de provas e títulos, lotado na Procuradoria Geral em
Brasília, no período de setembro de 1973 a fevereiro de 1975 (1973-1975).
Membro do Ministério Público Federal, mediante concurso público de provas e
títulos, desde fevereiro de 1975 até a presente data.

ESTUDOS E GRAUS UNIVERSITÁRIOS
Curso sobre o tema "O Novo Código Civil Brasileiro" proferido pelo escritor e
especialista professor Orlando Gomes, em agosto de 1968, no Salão Nobre da
Faculdade de Direito de Recife (1968); Bacharel em Direito pela Faculdade de
Direito de Recife (1966-1970); Curso em Nível de Pós-Graduação sobre o tema
"O Direito Tributário na Constituição Federal", proferido pelo especialista e
autor' de inúmeros livros Professor Aliomar Baleeiro, Ministro do Supremo
Tribunal Federal, no período de outubro de 1971 a abril de 1972, no auditório
da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (1971-1972); Curso em
Nível de Pós-graduação sobre o tema "A Alteração do Contrato de Trabalho",
proferido pelo especialista e autor de inúmeros livros Professor Mozart Victor
Russomano, Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, no período de agosto a
dezembro de 1973, no auditório da Faculdade de Direito da Universidade de
Brasília (1973); Curso de Direito Agrário, Tributação e Cadastramento Rural,
proferido por Professores Especialistas, em convênio com a Procuradoria-Geral
do INCRA em dezembro de 1973, no auditório da Faculdade de Direito da
Universidade de Brasília (1973); Master of Laws (Mestre em Direito) pela
Universidade de YALE (EUA), (1981-1982); Doctor of the Science of Law
(Doutor em Direito), pela Universidade de YALE (EUA), mediante defesa da,
tese intitulada "International Taxation From The Perspective Of The
Contemporary International Law Of Jurisdiction" (755 págs.), no dia 07 de abril
de 1990, perante comissão integrada pelos Professores W. Michael Reism-an e"
Leon S. Lipson, e o Deão da Faculdade de Direito, Professor Guido; Calabre~.i .
(1990).
,;;Í
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ATIVIDADES INSTITUCIONAIS
Procurador da República, mediante concurso público de provas e títulos
realizado no segundo semestre de 1974, tendo tomado posse em fevereiro de
1975; Procurador da República, lotado na Procuradoria Geral da República,
oficiando junto ao extinto Tribunal Federal de Recursos (1975/1988); Membro
e Relator da Comissão designada pelo Procurador-Geral da República para
realizar o planejamento da Revista Jurídica do Ministério Público Federal e de
outros veículos de documentação e divulgação dos trabalhos da instituição,
posteriormente criada, nos termos da sugestão do relator, sob o título "Revista
da Procuradoria-Geral da República" (1988); Subprocurador-Geral da
República, promovido por merecimento, em 27 de fevereiro, de 1989, oficiando
junto ao Superior Tribunal de Justiça, com assento na Primeira Turma daquela
Corte (1989/1990); Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Substituto, e SecretárioAdjunto da Secretaria de Coordenação do Ministério Público Eleitoral,
designado para exercer tais funções pelo Procurador~Geral da República a partir
de 30.08.1989, oficiando junto ao Tribunal Superior Eleitoral (1989/1990);
Participou do I Seminário Brasileiro de Direito Eleitoral, promovido pela
Secretaria de Coordenação do Ministério Pú~lico Eleitoral, realizado em Porto
Alegre/RS, em maio de 1990, com a participação de Magistrados,
Parlamentares, Membros do Ministério Público e Professores (1990); ViceProcurador-Geral Eleitoral e Secretário. de Coordenação do Ministério Público
Eleitoral, designado para exercer tais funções pelo Procurador-Geral da
República a partir de 11.09.1990, oficiando junto ao Tribunal Superior
Eleitoral, com assento no Plenário daquela Corte (1990/1994); Participou de
Seminários Introdutórios para os novos Procuradores da República, realizados
em fevereiro de 1991, abril de 1992 e junho de 1993, no auditório da
Procuradoria Geral da República, tendo proferido palestra sobre o tema "A
Função Eleitoral do Ministério Público Federal" (1991, 1992 e 1993); Membro
da Comissão de Estudos para a Revisão e Atualização da Legislação Eleitoral,
constituída pelo Tribunal Superior Eleitoral, a partir de fevereiro de 1991, com
a participação de Ministros da Corte, a convite do Ministro Presidente (1991);
Promoveu o 10 Encontro Nacional dos Procuradores Regionais Eleitorais, no
auditório do Ministério da Justiça, nos dias 23, 24 e 25 de outubro de 1991,
cujos Anais foram publicados, tendo proferido palestra sobre o tema "O
Ministério Público Eleitoral e a Defesa da Ordem Jurídica Democrática" e
participado cdmo expositor de painéis sobre os temas "As Eleições Municipais
de 1992" e "A Autonomia dos Partidos Políticos e o Registro na Justiça
Eleitoral" (1991); Promoveu o III Encontro Nacional dos Procuradores
Regionais Eleitorais, no auditório do Ministério da Justiça, nos dias 24, 25 e 26

16273

16274 Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 1999

de novembro. de 1993, tendo pro.ferido palestra sobre o tema "O Ministério
Público Eleitoral e a Revisão Constitucional", e participado como expositor de
painel sobre o tema "As Eleições Gerais e Presidenciais de 1994" (1994);
SubprocuradQr-Geral da República junto ao Supremo Tribunal Federal desde
abril de 1994, com assento perante a la Turma, emitindo pareceres
especialmente em Ações Diretas de Inconstitucionalidade, Recursos
Extraordinários, Mandados de Segurança e outros processos da competência
daquela Corte (1994-1915); Membro e Coordenador Executivo da Câmara
Constitucional do Ministério Público Federal, com âmbito de atuação em todo o
país e representantes em cada Estado, desde abril de 1994, com mandato de dois
anos (1994-1995).
OBRAS PUBLICADAS

"O Infanticídio", in Idéias. Revista Bimensal de Cultura dos Estudantes da
Faculdade de Direito de Recife, Volume n° 10, págs. 29 a 31, Maio - Junho
(1968); "O Direito Internacional Privado e a Unidade do Direito", in Idéias,
Revista Bimensal de Cultura dos Estudantes da Faculdade de Direito de Recife,
Volume 15, págs. 26 a 32, Março- Abril (1970); "Os Bens Dominicais", in
Boletim da Procuradoria - Geral do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA, Ano II, págs, 179 a,181 (1973); "'O Contrato de
Empreitada Global", in Boletim da Procuradoria Geral do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA , Ano IH, páginas 43 e 44 (1974); "A
Licitação através de Convite", in Boletim da Procuradoria Geral do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Ano IH, pág. 45 a 47
(1974); "A Prescrição e a Decadência no Direito Tributário", in Revista
Forense, Volume nO 272, págs. 77 a 88 (1980); "International Taxation from the
perspective of the Contemporary internatioiíal Law of Jurisdiction", Tese de
Doutorado, publicada pela Yale University em abril de 1990, com 755 págs.,
registrada na respectiva biblioteca, na Library of Congress e na National
Science Foudantion, Washington, DC (1990); "Os Abusos na Propaganda
Eleitoral Gratuita", in o Estado de São Paulo, Domingo, 21 de outubro (1990);
"Eleições e Liberdade", in Jornal de Brasília, Quarta-feira, 24 de outubro
(1990); "Votos em Branco e Nulos: Uma Verdadeira Lição das Umas", in
Diário de Pernambuco, Domingo, 28 de outubro (1990); "Lição das Umas", in
Jornal de Brasília, Terça-feira, dia 06 de novembro (1990); As Mudanças no
Horário Eleitoral Gratuito, in Folha de S. Paulo, domingo II de novembro
(1990); "A Democracia Representativa e os Votos em Branco « Nulos: A
Verdadeira Lição das Umas", artigo aceito para publicação pela Revista J4f:
Informação Legislativa, do Senado Federal, em novembro (1990); "Voto em
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Branco Segue Dois Critérios", in o Estado de S. Paulo, sexta-feira, 1°· de
fevereiro (1991); "As Eleições pelo Sistema Proporcional", in Correio
Braziliense, Suplemento Direito e Justiça, segunda-feira, 4 de março (1991); "A
Corrupção e a Justiça", in O Globo, sexta-feira, 19 de abril (1991); "A
Corrupção no Brasil e a Modernização da Justiça", in Correio Braziliense,
Suplemento Direito e Justiça, segunda-feira, 13 de maio de 1991, republicado
em o Estado de São Paulo, de 24 de traio (1991); ';A Corrupção e a
Impunidade", Folha de S. Paulo, domingo, I de julho (1991); "A Liberdade de
Expressão e a Propaganda Eleitoral Ilícita", Revista de Informação Legislativa,
do Senado Federal, nO 110, abril/junho de 1991 (1991); "O Ministério Público
Eleitoral e a Defesa da Ordem Jurídica Democrática", in Revista da
Procuradoria - Geral da República, nO outubro/dezembro de 1992 (1992); "O
Combate à Corrupção e à Criminalidade no Brasil - Cruzadas e Reformas", in
Revista de Informação Legislativa, do Senado Federal nO 118, abril/junho de
1993, e Arquivos do Ministério da Justiça, nO 181, janeiro/junho de 1993
(1993); "O Ministério Público Eleitoral e a Revisão Constitucional", in Revista
da Procuradoria Geral da República, n° 4 de 1994 (1994); "Oásis
Democráticos", in Jornal do Brasil, Opinião, 13.10.94 (1994); "O Futuro da
Democracia Brasileira", in Folha de São Paulo, Opinião (Tendências e
Debates), 11.1 0.94 (1994); "Mudanças Dependem da Reforma do Estado", in
Folha de S. Paulo, Opinião, 17.12.94 (1994); "O Controle da
Constitucionalidade e o Direito Constitucional Moderno", in Revista da
Fundação Escola Superior do MPDFT - janeiro/junho 1994, e Revista da
Procuradoria Geral da República, nO 5, 1995 (1994/1995); "As Reformas
Políticas e do Judiciário", in Correio Braziliense, Suplemento Direito e Justiça,
3 de abril de 1995 (1995); "As Reformas Políticas e do Judiciário (t)" artigo
publicado no Jornal do Brasil, edição de 02.11.95; "As Reformas Políticas e do
Judiciário (I)", artigo publicado no Jornal do Brasil, edição de 03.11.95; "A
Reforma do Judiciário", artigo publicado no Diário de Pernambuco, edição de
19.11.95; "As Reformas Políticas e do Judiciário", artigo publicado no
Informativo Consulex, edição de 01.01.96; "As Reformas Políticas e do
Judiciário", artigo publicado no Estado de S. Paulo, edição de 07.03.96; "As
Reformas Políticas e do Judiciário", artigo publicado no Diário de Pernambuco,
edição de 10.03.96; "As Reformas Políticas e do Judiciário", artigo publicado
no Correio Braziliense, edição de 11.03.96; "Reforma Constitucional do
Judiciário", artigo publicado no Diário de Pernambuco, edição de ~8.04.96;
"Modernização do Judiciário", artigo publicado no Jornal do Brasil, edição de
31.05.96; "Ação Direta de Inconstitucionalidade nO 1.089/1-DF - Companhias
de Navegação Aérea e a ilegitimidade da exigência de ICMS" .. Parecer
pUblicado na Revista dos Tribunais - Cadernos de Direito Tributário e Finanças

,1'

~
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Públicas, Ano 4, na 16 / julho-setembro de 1996; "Cruzadas e Reformas", artigo
publicado no Jornal Folha de S. Paulo, edição de 10 .04.1997; "Estado de Direito
e Direitos Humanos", artigo publicado nos jornais O Estado de S. Paulo, edição
de 11.04.1997, Diário de Pernambuco, edição de 16.04.1997 e Jornal do Brasil,
edição de 22.04.1997; "As Reformas Constitucionais", artigo publicado no
jornal Folha de S. Paulo, edição de 13.04.1997; "A RefOJ;ma do Judiciário",
artigo publicado na revista Consulex, Ano I - na 4 , abril/1997, e no Jornal do
Bureau Juridico - Desenvolvimento Profissional, março/abril/1977; "O
Ministério Público Brasileiro e a Defesa do Estado Democrático de Direito",
artigo publicado na Revista da Procuradoria Regional do Trabalho da 15"
Região, Ano I, Volume I, Dezembro 1998, páginas 11/14, na Revista
Trimestral de Direito Público - Seção Estudos & Comentários, na 13/1996, e na
Revista Arquivos do Ministério da Justiça - Seção Doutrina - edição na 186,
julho/dezembro de 1995; "A Justiça Eleitoral e a Democracia Brasileira", artigo
publicado nos jornais Folha de S. Paulo - edição de 07.07.97, Jornal do Brasiledição de 17.07.97, e Diário de Pernambuco - edição de 18.07.97; "Direitos
Humanos e Direitos Políticos", artigo publicado na Obra A Incorporação das
Normas Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos no Direito Brasileiro,
Painel V: Direitos e Garantias Individuais, 2a Edição - 1996, San José de Costa
Rica / Brasília - Editor Antônio Augusto Cançado Trindade, co-edição Instituto
Interamericano de Direitos Humanos, Comitê Internacional da Cruz Vermelha,
Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Comissão da União
Européia e Governo da Suécia; "A implementação das normas de Direito
Ambiental no Brasil: o papel do Ministério Público", artigo publicado na
Revista da Procuradoria Geral da República - Seção Doutrina, Editora Revista
dos Tribunais, na 08 / janeiro - junho 1996; "O Devido Processo Legal e o
Estado Democrático de Direito", artigo publicado na Revista da Associação
Paulista do Ministério Público, Ano I, na 7, junho de 1997; "O Devido Processo
Legal e o Estado Democrático de Direito", artigo publicado na Revista
Trimestral de Direito Público - Seção Doutrina - na 19 / 1997; "A Reforma do
Poder Judiciário", artigo publicado do jornal Correio Braziliense, edição de
20.10.97; "O Devido Processo Legal e o Estado Democrático de Direito", artigo
publicado na Revista da Procuradoria Geral do INSS - Volume 4, na 4,
Janeiro/março de 1998; "O Devido Processo Legal e o Estado Democrático de
Direito", artigo publicado na Revista da Fundação Escola Superior do
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Ano 6 - na, 11
janeiro/junho de 1998; "A Reforma do Poder Judiciário", artigo publicado da
Revista dos Tribunais, ano 6, na 23 - abril/julho de 1998; "A Reforma do Poder
Judiciário", artigo publicado na Revista da Escola da Magistratura do Esta40 de
Rondônia, na 05, Ano 1998; "Delitos e Infrações em maté~a de. tvteio
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Ambiente", artigo publicado na Revista Trimestrai de Direito Público ~ Seç~o
Conferências & Debates - nO 20 /outubro/1998; "Delitos Infrações em matéria
de Meio Ambiente", artigo publicado na Revista da Procuradoria Geral do INSS
- Seção de Artigos, Volume 5 nO 03 - outubro/dezembro de 1998; "A Reforma
do Poder Judiciário", artigo publicado na Revista Trimestra~ de Direito Público
-Seção Conferências & Debates, 1/1998; "Os Desafios do Judiciário", artigo
publicado nos jornais Folha de S. Paulo, edição de 13.06.99 e A Tarde, edição
de 19.06.99.

e

Ante o exposto, face à natureza da matéria em apreciação,
submetida, constitucionalmente, à argüição pública, é o que se tem a relatar no
presente processo.
Sala das Comissões,

J i d(. v'lk,

(1, .(

,j'í'l

residente
, Relator

MENSAGEM N° 131, DE 1999
ASSINARAM O PARECER, EM REUNIÃO NO DIA 23 DE JUNHO DE 1999, OS
SENHORES SENADORES:

I

01 - José Agripino - Presidente
02 - Iris Rezende - Relator
03 - Roberto Requião
04 - Amir Lando
05 - Fern'ando Bezerra
06 - Álvaro Dias
07 - José Fogaça
08 - Jéfferson Péres
,; .09 - Sérgio Machado
íJO - Maria do Carmo
. 11 - Luzia Toledo
J\/,
12 - Roberto Freire

13 - Carlos Wilson
14 - Édison Lobão
15 - Romeu Tuma
16- Lúcio Alcântara
17 - José Eduardo Dutra
18 - Francelino Pereira
19 - Ney Suassuna
20 - Antonio Carlos Valadares
21 - Jáder Barbalho
22 - Pedro Simon
23 - Bernardo Cabral
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PARECER N° 430, DE 1999
Da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara n°
22, de 1999 (n° 610/95, na Casa de origem), que
Estabelece normas para a organização e a
manutenção de programas especiais de proteção
a vítimas e a testemunhas ameaçadas, institui o
Programa Federal de Assistência a Vítimas e a
Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a
proteção de acusados ou condenados que tenham
voluntariamente prestado efetiva colaboração à
investigação policial a ao processo criminal.

RELATOR: Senador ROMEU TUMA

I - RELATÓRIO
Trata-se do Projeto de Lei da Câmara nO 22, de 1999, de autoria
originária do Poder Executivo (Projeto de Lei nO 610, de 1995, na Câmara
dos Deputados), que dispõe sobre medidas a serem adotadas para proteção
de vítimas ou testemunhas de crimes, as quais estejam coagidas ou expostas a
grave ameaça por colaborarem com a investigação ou processo criminal.
O presente projeto estabelece a possibilidàde de a União, os
Estados e o Distrito Federal celebrarem convênios, acordos, ajustes ou termos
de parceria entre si ou com entidades não-governamentais, objetivando a
realização de programas de proteção à vítima e à testemunha.
Dispõe, ainda, que a proteção concebida pelos programas e as
medidas dela decorrentes levarão em conta a gravidade. da coaç1í() ou da
ameaça à integridade t1sica ou psicológica, a dificuldades lde preveni-las ou·
reprimi-las pelos meios convencionais e a sua importância para a produção
da prova.
'o'
Institui o projeto, no âmbito do órgão do Ministério :da Justiça/!
com atribuições para a execução da política de direitos humanos, o 'PYogramàTJ
Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas.\n ,
.:ild
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A proposição dispõe, ainda, sobre a proteção aos réus colaboradores,
determinando que o juiz poderá, a requerimento do Ministério Público,
conceder o perdão judicial e a conseqüente extinção da punibilidade ao
acusado que, sendo primário, tenha colaborado efetiva e voluntariamente com
. a investigação e o processo criminal, desde que a colaboração tenha eficácia
nas hipóteses que especifica.

o indiciado

ou acusado que colaborar voluntariamente com a
investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na
recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá
pena reduzida de um a dois terços.
Prevê, finalmente, alteração da Lei nO 6.015, de 31 de dezembro
de 1973, que dispõe sobre Registros Públicos, para possibilitar os
procedimentos adequados à segurança das pessoas que precisem. alterar o seu
nome, em raz~o de fundada coação ou ameaça decorrente de colaboração
com a apuração de crime.
No prazo regimental, não foram oferecidas emendas ao projeto.

É o relatório.

lI-VOTO
A Organização das Nações Unidas, na Declaração dos Direitos
da Vítima, compele os Estados membros a reverem suas legislações e
práticas para que. seja dada à vítima mais segurança contra ameaças e
intimidações.
A segurança da vítima e da testemunha é motivo de nossa
preocupação, como legisladores,
e dás" autoridades' encarregadas da
persecução e da instrução criminal.
'I,.

O presente projeto está em consonância com.o .Programa
Nacional de Direitos Humanos, lançado pelo Presidente da República
Fernando .H~.nrique ,Cardoso, q\le. ,te~ c;:ontribuído para diminuir a
criminaliqad(': e a ,yi!>lência, ,e a~m~(l~ílr. o grau de ,respeito aos direitos
humanos no Pais.
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Este projeto vem atender aos objetivos do Programa Nacional de
Direitos Humanos, que ressalta a necessidade de se garantir os direitos civis:
. "Para que a população, porém, possa assumir que os
direitos humanos são direitos de todos, e as entidades da
sociedade civil possam lutar por estes direitos e organizar-se
para atuar em parceria com o Estado, é fundamental que os seus
direitos civis elementares sejam garantidos e, especialmente, que
a Justiça seja uma instituição garantidora e acessível para cada
um,"

A, criação de sistemas de proteção às vitimas e às testemunhas,
por meio de parcerias com as organizações da sociedade civil, reflete e
fortalece os direitos humanos, que deixam de ser limitados aos direitos
definidos em constituições e passam a ser considerados como direitos civis
internacionais.
Com a universal preocupação com a vítima e a testemunha, a
presente proposição atinge o ponto de equilíbrio entre dois interesses
relevantes: o do Estado, que tem o direito de punir, mas que dependa de
prova a ser realizada; e o da vítima e da testemunha, que, em determinadas
situações, se recusam a colaborar, devido à falta de segurança ou proteção à
sua pessoa e família.
Esta proposição representa, enfim, uma arma potente de combate
às associações cnmmosas transnacionais, ao garantir proteção aos réus
intimidação imposta pelps' criminosos
colaboradores, em face da
organizados.
Não há óbice de constitucionalidade e juridicidade.
Desse modo, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei da
Câmara nO 22, de 1999, que, transfonnando-se em lei, garantirá proteção e
segurança aos colaboradores da Justiça, e efetividade à ordem jurídica.
Sala da Comissão, em ~ <{ t

J

li

V\.

L k. 1?J'i '7.

sidenle
, Relator

: ",
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PROJETO DE LEI DA CAMARA N° 22, DE 1999.
ASSINARAM O PARECER, EM REUNIÃO NO DIA 22 DE JUNHO DE 1999 , OS
SENHORES SENADORES:

01 - José Agripino - Presidente
02 -Romeu Tuma - Relator
03 - José Alencar
04 - Djalma Bessa
05 - Roberto Freire
06 - José Fogaça
07 - José Eduardo Dutra
08 - Bernardo Cabral
09 - Sérgio Machado
10 - Édison Lobão
11 - Francelino Pereira
12 - Fernando Bezerra

o

SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Os pareceres lidos vão a

publicação.
Abertura de prazo de cinco dias úteis para recebimento de emendas
perante a Mesa ao Projeto de Lei da Câmara nO 22, de 1999 (nO 610/95, na Casa de
origem), que estabelece normas para a organização e a manutenção de p~ogramas
especiais de proteção a vitimas e a testemunhas ameaçadas, institui o Programa
Federal de Assistência a Vitimas e a Testemunhas ameaçadas e dispõe sobre a
proteção de acusados ou condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva
colaboração à investigação policial e ao processo criminal, cujo parecer foi lido
anteriormente.
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o SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Os
Srs. Senadores José Fogaça e Ademir Andrade enviaram à Mesa proposições que, em face do disposto no art. 235, Inciso 111, allnea a, do Regimento Interno, serão lidas na próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Os
Srs. Senadores Lúcio Alcântara, Ernandes Amorim,
Carlos Bezerra, Paulo Hartung e Carlos Patroclnio enviaram discursos à Mesa para serem publicados na
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Ex·s serão atendidos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nos últimos anos, o
Estado do Ceará tem-se destacado no cenário nacional, apresentando alterações significativas em muitos
aspectos essenciais, e hoje perfila-se entre as economias que mais crescem em nosso PaIs, a um ritmo de 6,5% ao ano, numa proporção mais de duas
vezes superior à média nacional, que é de 3,1 %.
Desde o primeiro mandato do Governador Tasso Jereissati mudanças polftico-econômicas de grande importância, iniciadas em anos anteriores, intensificaram-se bastante, principalmente no que se refere à sustentação de um projeto de industrialização e
à adoção de polfticas direcionadas à promoção de
mercados através do apoio à micro, pequena e média empresa.
Como bem destacou a revista Exame em reportagem especial integrante de sua edição nQ 673,
de outubro de 1998, o Ceará, "com sua receita asiática de mão-de-obra mais barata, subsIdias e vantagens loglsticas, tem sido um Imã de indústrias".
Só nos últimos quairo anos, 426 indústrias decidiram instalar-se no Estado, entre as quais destacam-se as Cervejarias Antártica e Kaiser, a Indústria
têxtil Vicunha e a indústria de calçados Grendene.
Isto significa um investimento de cerca de 4,7 bilhões de dólares, dlstribuldos por 55 dos 184 municlpios cearenses, responsáveis pela geração atual e
futura de 121 mil 736 empregos diretos e 486 mil
944 empregos Indiretos.
A 45 km de Fortaleza, o Governo do Estado
está Implantando o Complexo Industrial-Portuário do
Pecém, do qual faz parte um moderno porto off-shore, com 16,5 metros de profundidade, que permitirá
a atracação de navios de grande calado, com a vantagem adicional de configurar a menor distância entre o Brasil e o Hemisfério Norte.
Sr"s e Srs. Senadores, o Ceará tornou-se, prlnImente, um competitivo produtor de têxteis e calçados. As indústrias do sul e do sudeste lá implantaram suas filiais, atraldas por uma polftica que ofere-
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ce não apenas incentivos fiscais mas também outras
vantagens em cadeia.
Para atraf-las, o Governo cearense concebeu e
pôs em prática uma estratégia de sucesso. No setor
têxtil, por exemplo, primeiro tratava de convencer
uma grande indústria a se implantar no Estado. Em
seguida, pedia que indicasse seus melhores fornecedores e atraIa-os também, verticalizando todo o
negócio, instalando toda a cadeia produtiva, e fazendo os custos diminulrem.
Os resultados da polftica adotada não demoraram a se fazer sentir: o Ceará tem hoje não só o segundo maior pólo têxtil do País, mas também' o mais
moderno e produtivo. São 89 indústrias que respondem atualmente por cerca de 17% da produção brasileira.
O pólo calçaçlista também apresenta resultados expressivos. Em 1996, o Ceará não havia exportado sequer um par de sapatos. Em 1997 foram
vendidos 60 milhões de dólares e em 1998 esse vaIar deve ter dobrado, projetando-se chegar, no ano
2000, à venda de 300 milhões de dólares para o exterior.
Sr. Presidente, os motivos responsáveis pela
atração dessas 426 novas indústrias são vários e
gostaria de relembrar alguns deles.
Em primeiro lugar, a localização geográfica do
Estado. Empresas exportadoras do Sul do PaIs interessaram-se em se Instalar no Ceará devido à vantagem de estarem mais próximas da Europa ou dos
Estados Unidos, proporcionando uma redução de
mais de 30% nos fretes.
Em segundo lugar, os incentivos fiscais. As
empresas que se instalam no sertão cearense são
beneficiadas, entre outras vantagens, com prazos
mais largos de recolhimento de ICMS.
Existe, porém, um fator que influencia e atrai
mais do que os outros: o baixo custo da mão-deobra, com a média salarial variando de 1,6 a 2 salários mlnimos. Lá instaladas, as empresas brasileiras
não precisam Ir para a Ásia para tornarem-se competitivas e enfrentar a globalização.
Para agilizar a produção e manter altos Indices
de produtividade, o Governo do Estado passou a
bancar o treinamento da mão-de-obra, providenciou
barracões para que as indústrias, enquanto construíam suas novas fábricas, começassem a produzir
no dia seguinte ao da assinatura do contrato, e está
Investindo 82 milhões de reais em programas de formação de mão-de-obra qualificada.
Há um outro fator que precisa ser destacado,
Sr"s e Srs. Senadores: nos últimos quatro anos, o
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governo assegurou 3 bilhões de dólares em recursos
públicos federais, estaduais e internacionais.
Esse dinheiro está sendo bem empregado. A
rede de esgoto está sendo bastante ampliada, a
construção da primeira linha do metrô está em marcha, o novo terminal aeroportuário deu um impulso
maior ao turismo, importante setor que gerou 1 biIhão e 200 milhões de dólares em novos projetos de
construção de hotéis, parques temáticos e outros
empreendimentos de lazer e que possibilitou a criação de muitos empregos.
As melhorias da infra-estrutura criaram, sem dúvida, um ambiente que favorece os negócios. Sugiram
projetos de energia, de telecomunicações, e também
nas áreas de comércio e de construção civil.
Segundo a reportagem da revista Exame sobre
o Ceará, o total de investimentos públicos e privados
eleva-se a cerca de 10 bilhões de dólares e, certamente, esse dinheiro está sendo responsável pela
expansão e diversificação da base econômica do
Estado.
No total, cerca de 4 bilhões e 700 milhões de
dólares privados estão sendo, foram ou serão investidos em novas indústrias instaladas em território
cearense. A localização interiorana dessas empresas multiplica as oportunidades por todo o Estado,
evitando migrações desordenadas, distribuindo renda e melhorando a qualidade de vida da população.
srªs e Srs. Senadores, o excelente desempenho da indústria tem como conseqüência natural o
aumento da arrecadação de impostos. Em maio deste ano, a Secretaria de Fazenda arrecadou o equivalente a 120,1 milhões de reais contra 117,1 milhões
apurados no mesmo perlodo de 1998.
Para se ter uma idéia do nlvel do crescimento
do recolhimento de tributos basta citar que, no ano
passado, o Estado arrecadou o equivalente a 1 bilhão 432 milhões de reais. Nesses primeiros meses
de 1999, a arrecadação foi superior à de Idêntico perlodo do ano passado. Entre janeiro e maio, a arrecadação total foi de 646,8 milhões, registrando um
aumento de 3,72%. A meta do governo é elevar a
arrecadação total deste ano em 4,5% sobre o montante apurado em 1998. Para atingir esse objetivo,
acompanha diariamente a movimentação do caixa
das empresas em débito com o Tesouro e otimiza a
fiscalização nas divisas do Estado.
O inegável aumento da participação da indústria na arrecadação pode ser medido e confirmado
pelo consumo de energia elétrica, um claro indicador
do comportamento do setor produtivo da economia.
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Segundo a Coe Ice, no primeiro trimestre deste ano o
consumo industrial cresceu 13,8 %.
.
srªs e ·Sr~. Senadores, não poderia 'concluir
este pronunciamento sem destacar que, sem dúvida
alguma o Ceará avançou muito, nos últimos anos. O
Governador Tasso Jereissati vem administrando o
Estado com mentalidade empresarial, buscando aumentar a produtividade, baixar custos e lucrar mais,
para o benefício de toda a população.
Estudos do IPEA comprovam os ganhos ocorridos nos indicadores de renda per capita. As estatfsticas também indicam que a taxa de escolarização
aumentou, a mortalidade infantil caiu drasticamente,
o saneamento básico teve uma melhora sensível,
enfim, houve, inegavelmente, uma melhora significativa nos Indices sociais, na infra-estrutura e no crescimento do PIB.
Por esta razão, embora saiba que ainda existem muitos desafios a serem enfrentados por nossas
autoridades, quero concluir este pronunciamento parabenizando o Governador Tasso Jereissati e toda a
sua equipe pelos êxitos que vêm alcançando à frente do Poder Executivo estadual, em vários setores,
com destaque para o setor industrial e o setor de arrecadação de tributos. O desenvolvimento do Estado, nos últimos anos, nos dá a certeza de que, no
próximo milênio, as desigualdades hoje existentes
diminuirão e a população cearense terá uma vida
melhor e socialmente mais justa.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB - RO) - Sr.
Presidente, srªs e Srs. Senadores, não posso deixar
de registrar que o Banco da Amazônia - BASA, nos
últimos anos, melhorou substancialmente seu desempenho em Rondônia.
Em 1997, foram 1.200 contratos, com investimentos da ordem de 12 milhões de reais. Em 1998,
4.000 contratos, com investimentos de 30 milhões
de reais, de um total disponibilizado de 63 milhões,
que não foram realizados, principalmente, por causa
da demanda do Procerra, então limitado em áreas
de novos assentamentos rurais, ao qual reservou-se
cerca de 30 milhões de reais.
Este ano, há uma disponibilidade de 90 milhões
de reais, e a expectativa é que ao menos 60 milhões
sejam efetivamente aplicados.
É claro, por estes números, que ainda não vamos chegar a aplicação de todo o previsto.
Na verdade, 40% das despesas administrativas
do Basa são pagas com a rentabilidade dos recursos
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do FNO em aplicações no mercado financeiro. Mas
não há como negar que a administração do banco
tem procurado atender nossos reclamos, que são os
reclamos da classe produtiva, e melhorado seu desempenho no Estado.
No entanto, medidas recentes para adequar o
Procerra e o Pronaf em um programa único, melhorando o financiamento da agricultura familiar, da
agricultura das pequenas propriedades, que são
maioria em Rondônia. Medidas preparatórias para o
aperfeiçoamento destes programas, sustaram as
aplicações do Procerra, enquanto não se decide novas sistemáticas.
O resultado é que o calendário agrícOla está
sendo comprometido.
Então, quero alertar o Ministro da Fazenda, sobre isto. E também o Ministro da Agricultura. Para uma
rápida decisão em relação ao Procerra e o Pronaf. A
natureza, as chuvas, não esperam a burocracia.
Muito obrigado.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MTl Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, algumas semanas atrás eu denunciava desta tribuna o verdadeiro crime de lesa-pátria que está a ser perpetrado
pelo governo e pela Agência Nacional de Petróleo ANP ao ceder à exploração, por parte de empresas
transnacionais, a um preço simbólico, as áreas petroHferas brasileiras detectadas e sondadas pela Petrobrás com o emprego de recursos do País. o que
se está a fazer, como já disse, é jogar ao lixo não
apenas o patrimônio público, representado pelo investimento da Petrobrás, mas também o fruto do trabalho de milhares de engenheiros, geólogos e outros
especialistas que deram ao país uma das mais extraordinárias demonstrações da capacidade técnica
dos brasileiros.
Venho trazer agora outrq denúncia. Desta vez,
a iniciativa anti nacional do Governo e da ANP, em
lugar de se voltar contra o gigante, contra a maior e
mais capacitada empresa brasileira, volta-se contra
milhares e milhares de pequenos empresários, os
revendedores de combustrvels de todo o País. AI~in
de constituir um ataque Injustificável a pequenas empresas, responsáveis pelo emprego' de muitos brasileiros, trata-se de uma afronta à Lei nO 9.478, de
1997, que regulamentou o setor petroHfero após a
quebra do monopólio estatal,obedecendo a prescrição constitucional do artigo 238.
'Para V. Ex·s que porventura nãO a conheçam,
digo que essa Lei, relatada na 'Câmara pelo Deputado Ellseu Resende, deixou bem definida a distinção
entre as áreas da distribuição e da' revenda, 'bem
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como a diferença entre os perfis das empresas que
exploram cada uma delas. A distribuição, pelas próprias características do investimento necessário para
o negócio, é naturalmente oligopolizada, como acontece em todo o mundo. No Brasil, antes da abertura
propiciada pela Portaria de número 842, de 1990,
cerca de 98 por cento do mercado de distribuição
era controlado por cinco empresas; hoje, mesmo
com essa abertura, o grau de concentração nessas
mesmas empresas é de 85 por cento.
Já a revenda, ao contrário, é, em geral, um
mercado concorrencial. No Brasil, por exemplo, há
cerca de 25 mil revendedores, que empregam mais
de 300 mil trabalhadores. É fato - não estou aqui
para difundir meias-verdades - que, em muitos lugares, como aqui mesmo em Brasília, há cadeias inteiras de postos de serviços pertencentes a um único
grupo ou a poucos grupos que oligopolizam ou cartelizam o mercado. Se, entretanto, sairmos aí, Brasil
afora, sobretudo pelas cidades do interior e pelas estradas, veremos incontáveis exemplos de postos de
serviços que são trpicas empresas familiares, com a
mãe no caixa, o pai no balcão de autopeças e acessórios, um filho coordenando os frentistas e uma filha na pequena lanchonete.
Nunca será demasiada a insistência em ressaltar a importância das pequenas empresas como essas para a economia e para o emprego.
Apesar disso, ao que tudo parece indicar, para
o primeiro-genro da corte, Sr. Zylbersztayn, e para
seus comandados,não há limites à desfaçatez, à covardia, à InjuStiça: Desmascara-se, no mesmo movimento, a face deum governo que se diz progressista
e favorável ao mercado concorrencial, mas que não
perde oportunidade - ou não seria opportunlty? para favorecer 'os especuladores e o grande capital
internacional em detrimento dos empresários produtivos e dos trabalhadores brasileiros.
Pois não é - eis minha denúncia de hoje - que
a ANP resolveu abrir a atividade de revenda de combustrveis às empresas distribuidoras? Infelizmente, a
grande maioria da população ignora completamente
os fatos que venho de 'expor sobre a estrutura da indústria de petróleo no Brasil e no mundo. A desinformação é uma forma de cegueira: por causa dela
nós sá gente não dá, nem "pode dar, a devida atenção ao que está propondO' a ANP com seu novo modelo regulatório da distribuição e revenda de deriva"
dos de petróleo.
'. Permitir que as distribuldoras':':"sobretudo as
gigántes, como Shell, EsSó ou a própria BR - sejam
proprietárias de postos de serviços;céonstltul séria
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ameaça de vertlcallzação da Indústria, processo pelo
qual todas as etapas do percurso de um produto,
desde a lavra - no caso de um produto de origem
mineral, como o petróleo - até sua venda ao consumldor final, sejam integralmente dominadas por uma
única empresa ou por poucas empresas.
Ainda que o modelo regulatório proposto limite
a participação das distribuidoras na revenda a dez
por cento dos postos de serviço, ou a 18 por cento
do volume comercializado de produtos, não podemos ter dúvidas de que as grandes companhias distribuidoras concentrarão seus postos de serviço nos
locais mais rentáveis, deslocando do mercado, por
melo de expedientes como o dumplng, as pequenas
empresas ou confinando-as aos mercados periférlcoso Além disso, é importante salientar os fatos de
que os critérios não estão claros quanto a qual dos
limites vai valer e de que não há garantia de que
eles não serão "esticados" até atingir os cem por
cento.
Sr. Presidente, a receita bruta operacional
anual dos postos de serviços em nosso Pais é estimada em um total de três bilhões de reais. O lucro Hquido anual das distribuidoras, por outro lado, é estimado em um bilhão de reais. Não parece lógico que,
face à ordem de grandeza dos ganhos, as megaempresas queiram, ao arrepio da legislação br!,\sllelra e
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surdo que, para isso, contem com o beneplácito de
um governo que age como se estivesse comprometido com a destruição do empresariado brasileiro?
Srs. Senadores, em nosso papel de legisladores e de fiscais das ações do Poder Executivo não
podemos permitir que se venha a consumar essa
ameaça de verticallzação do mercado de revenda de
produtos tão vitais à economia como são os combustlvels.
Não foi pela defesa da livre concorrência que
rompemos o monopólio estatal da pesquisa, da lavra, da Importação, do refino E1 do transporte de petróleo e derivados? Pois é pela mesma defesa da livre concorrência que devemos agora manter a revenda nas mãos dos pequenos proprietários e barrar
a entrada, nesse mercado, das empresas-paquiderme que são as distribuidoras. Esse setor, que nunca
esteve no monopólio, não pode ser oligopollzado
agora, depois de toda a liberalização e privatlzação
que caracterizam nossa década.
Cabe dizer, ainda, que a entrada das distribuidoras no mercado de revenda favorecerá a disseminação, em seus postos, do sistema de auto,servlço,
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pelo qual todos os serviços de um posto poderão ser
completamente operados por um único empregado.
No quadro atual de desemprego, só um louco pode
desejar o desaparecimento de mais alguns milhares
de postos de trabalho.
A entrada das distribuidoras no mercado de revenda, portanto, além de Injusto para com os pequenos empresários e para com os trabalhadores, seria
um completo disparate econômico. Uma afronta, repito, à lei e ao bom-senso.
Multo obrigado.
O SR. PAULO HARTUNG (PSDB - ES) - Sr.
Presidente, Srs. e Srs. Senadores, o Bndes, através
de sua Área Social, vem buscando elaborar modelos
alternativos de desenvolvimento com Investimentos
que permitam o enfrentamento da magnitude e complexldade da questão social brasileira. E é neste
contexto que vem apoiando Projetos Multissetoriais
Integrados, que visam a melhoria das condições de
vida das populações de áreas degradadas e bolsões
de pobreza das grandes cidades brasileiras.
Tais projetos objetivam realizar um conjunto diverslflcado de investimentos e ações que, implantados slmultâneamente, permitam alterar decislvamente as circunstâncias determinantes da situação de
carência e pobreza. Os Projetos Multlssetoriais Integrados possibilitam que sejam construldas soluções
apropriadas à realidade de cada área, pois são concebldos a partir de diagnóstico dos diversos problemas e das potencialidades identificados em cada situação local especifica.
A proposta é agregar uma nova dimensão ao
trabalho do Banco, que permita lidar com a realidade
a partir de uma visão multissetorlal, visando permitir
maior sinergia, racionalidade e sustentabilidade das
Intervenções setoriais realizadas para a transformação social. Esta concepção de projeto incorpora a visão de planejamento, gestão particlpativa e o desenvolvimento de metodologias e alternativas adequadas a cada realidade especifica, enfatizando a singularidade de cada uma das situações de pobreza e
marginalidade social.
É este o caso do Projeto Vila-Bairr(), cujo Projeto autorlzativo de operação de crédito foi aprovado
ontem nesta Casa, que tem o objetivo de transformar as favelas de Teresina em bairros, dotando-os
de um padrão apropriado de urbanização.. pretendese intervir na t()talidade das vilas (favelas) existentes
. na cidade, atendel)(jo Uma população de cerca de
116 mil pessoas.
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O Investimento total monta a R$ 68.617 mil,
dos quais R$ 22.200 mil serão aportados pelo
BNDES.
O apoio do BNDES a este projeto da Prefeitura
de Teresina apresenta méritos inquestionáveis conslderando-se que esta é a capital do Estado mais
pobre do Nordeste, com carências sociais e econômicas crônicas, mas que, conforme a avaliação do.
Banco, vem sendo administrado de forma responsável e eficiente ao longo dos últimos anos.
A iniciativa da Prefeitura de Teresina é um
exemplo raro de opção pela população carente, conjugando caracterlsticas de universalidade - todas as
favelas da cidade serão beneficiadas - e de aUsteridade, já que estão sendo adotadas soluções técnicas Inovadoras por seu baixo custo e pelo emprego
Intensivo da mão de obra local.
Além do financiamento propriamente dito, deve
ser destacada a participação do Banco no esforço de
articulação do fundlng do projeto. Neste sentido, foram realizados contatos junto à Sepurb objetivando otimizar a alocação dos recursos provenientes dos programas administrados por este organismo. A partir daí
estabeleceu-se uma parceria SEPURB/BNDESque
resultou na composição do atual elenco de fontes, que
conta com a participação da CEF (30.980 mil), HabitarBrasil (6.000mil) e Pró-Infra (2.430 mil), além de recursos próprios da Prefeitura (7.006 mil).
Do montante de R$ 22,2 milhões a serem aportados pelo BNDES, R$ 3,7 milhões o serão sob a
forma de financiamento não reembolsável, à conta
do Fundo Social, com recursos provenientes do lucro do Banco. Tal apoio está direcionado para as
ações que visam o atendimento à criança e ao adolescente em situação de risco social e para a educação ambientai, já tendo sido contratados e parcialmente liberados.
Projeto Vila-Bairro consiste basicamente de:
- regularização fundiária.
- reassentamento de familias que ocupam
áreas de risco e Irregulares.
_ mulação de posse e uso de terrenos ocupados.
_, ações de saneamento básico. . .
_ serviços de.saúde.
-' edúéação e atenção à criança eao adolescente:
- recuperaçao e preservação ambientaI. .
-; uri:lanizaç~o .. ' " c
'.'
" .- geração de ocup'açao e renda.
No que se refere à situação ilnanceira da'Prefeitura de.Tereslna, o BNDES encontrou um quadro
de equitrbrio, de contenção de despesEls,e um endi-
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vidamento inexpressivo e não oneroso, o que levou
a Diretoria do Banco a aprovar a operação de f1nanciamento.
O SR. CARLOS PATROcíNIO (PFL - TO) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, "o Brasil não
tem uma polrtlca moderna de gerenciamento de
suas fronteiras. Ainda precisamos avançar multo
para garantir o desenvolvimento de certas regiões",
afirmou o Ministro Ronaldo Mota Sardenberg, em
matéria publicada pelo Jornal do Brasil, de 2 de
abril de 1999, cujo Utulo é bastante significativo: PoIftica de fronteiras é antiquada.
Para um pal~ com mais de 16 mil quilômetros
de linhas de' limites, do Amapá ao Rio Grande do
Sul, é muito preocupante essa constatação feita pela
principal autoridade do Governo Federal encarregada do assunto.
Grande parte das regiões de fronteira são
áreas inóspitas, em que as populações são desassistidas, não recebem os serviços públicos mlnimos
necessários, vivem em condições precárias de pobreza e miséria.
Com isso, o Brasil põe em risco a segurança
de sua população e de seu território, possibilitando a
entrada no Pais de armas contrabandeadas, o tráfico de drogas illcitas, o contrabando de mercadorias
proibidas, a evasão fiscal e outros crimes, que vão
desde a pirataria na área da blodiversldade até a exportação fraudulenta de madeira, ouro, minérios e
materiais preciosos.
Todos sabemos que o crime organizado opera
atualmente em escala mundial. A existência de uma
fiscalização anacrônica, ultrapassada e vulnerável
representa verdadeiro Incentivo para que o Brasil
seja usado como ponto de apoio e base de operações para quadrilhas e criminosos internacionais.
Os 500 municlpios de fronteira do Brasil podem
se tornar um refúgio seguro, verdadeiro para{so,
para essas quadrilhas que se aproveitam de nossas
fronteiras praticamente abertas e desguarnecidas
para a prática do tráfico internacional de armas, drogas e outros IIfcitos.
Sr. Presidente, na Amazônia Ocidental ainda
existem muitas áreas cujo mapeamento cartográfico
é muito fraco: temos mapas ·fora de escala, que não
permitem a perfeita localização de alg\lmas vilas e
áreas Indlgenas.
.
.
Não podemos ingressar. no século/XXI desconhecendo nosso territç.rio El. especialmente nossas
fronteiras; nem, tampouco;:ai:?dicar da~9i:lerania sobre nosso território: tudo isso precisa IlJlr mudado e
m o d e r n i z E l d o ' . ; 1 ".
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o Brasil, como pais continental, deve imediatamente rever o modelo de gerenciamento de suas
fronteiras, pelas nossas próprias caracterlsticas geográficas e econômicas.
É preciso adotar urgentemente medidas que
assegurem estabilidade em nossas áreas fronteiriças, com vigilância eficiente do território, combate ao
terrorismo, repressão ao contrabando, ao tráfico de
drogas, armas e a outras atividades do crime organizado, além de reprimir migrações Ilegais e proteger
nossa economia e o meio ambiente.
O Zoneamento Ecológico-Econômico, o Projeto
Calha Norte, o Projeto Slvam e o Programa de Auxilio
Financeiro aos Municlplos da Faixa de Fronteiras são
projetos que precisam ser apoiados e reforçados.
É importante a execução desses projetos com
a cooperação dos Estados e Municfplos e participação das comunidades locais, para efetivamente ocuparmos e defendermos nosso território de ações deletérias provenientes do exterior.
Sabemos que o Presidente Fernando Henrique
Cardoso está empenhado em reformular nossa polltlca de fronteiras, realizando uma maior integração
entre os diversos órgãos relacionados com a defesa
e vigilância de nosso território, modernizando o levantamento geográfico da região e aumentando o
aporte de recursos necessários para um melhor gerenciamento de nossas fronteiras.
A nova polltlca de defesa nacional adotada
pelo Brasil requer, igualmente, uma nova polftica de
gerenciamento de nossas fronteiras.
Felizmente, não temos mais a preocupação
com um Inimigo externo, no sentido clássico de beligerância entre palses, e não participamos de qualquer corrida armamentista.
Mesmo assim, com essa conjuntura externa favorável, não podemos deixar fronteiras desguarnecidas e indefesas, regiões vulneráveis e despovoadas,
capazes de aguçar a cobiça de outras nações em
relação ao nosso território.
O Brasil precisa defender a soberania nacional
e a unidade da Nação, proteger a economia e nossos recursos materiais, preservar nossos interesses
maiores de paz e de segurança.
Sr. Presidente, Sr"$ e Srs. Senadores, para'
que o Brasil possa ter estabilidade polftica e econômica, para quá'possamo$coristrulr uma nação mais
forte, com um 'melhor futuro para nossa juventude, é
necessário aabtarmos imediatamente uma nova politica de frontelias, capaz de contribuir para nosso desenvolvimento de longo prazo.
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O Ministro Ronaldo Mota Sardenberg afirma
que se trata de "um tema fascinante, pois é velho e,
ao mesmo tempo, novo", em decorrência da grande
extensão de nossas fronteiras e das diferenças que
apresentam. Dal, a Idéia de "dividir a linha frontelrlça
em quatro segmentos para fins de racloclnlo e de
adoção de polltlcas públicas".
Quero, neste momento, dar o meu integral
apoio ao projeto de modernização do gerenciamento
de nossas fronteiras, com a convicção de que este é
o mesmo sentimento dos eminentes Srs. Senadores
que compõem esta Casa do Congresso Nacional.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando as Sras. e aos Srs Senadores,
que constará da sessão deliberativa ordinária de
amanhã, a realizar-se às 10 horas, a seguinte
ORDEM DO DIA

-1PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N° 63, DE 1997
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 63, de 1997 (nO 4.681/94, na Casa de
origem), que dispõe sobre as condições e funcionamento de serviços de saúde para as populações indígenas, tendo
Pareceres favoráveis, sob nOs:
- 229, de 1999, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Roberto Freire; e
- 230, de 1999, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador Tião Viana.

-2REQUERIMENTO N° 278, DE 1999
Votação, em turno único, do Requerimento nO
278, de 1999, do Senador Geraldo Cândido, solicitando, nos termos regimentais, a tramitação conjunta
dos Projetos de Lei do Senado nOs 118 e 349, de
1999, por versarem sobre o pagamento de, contas
de luz, gás, água e esgoto por consumidores de baixa renda ou desempregados.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Está
encerrada a sessãQ.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 10
minutos.)
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ATA DA 78" SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 17
DE JUNHO DE 1999
(publicada no DSF, de 18 de junho de 1999)
RETIFICAÇÃO

Trecho de ata, às páginas nOs 15538 e 15539, que se republica para
inclusão de dados curriculares:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I I . . . . . . . . I . . . I . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . , . . . . . . . . .

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 129, DE 1999

Escolhe o Senhor GUILHERME
GRACINDO SOARES PALMEIRA
para o cargo de Ministro do Tribunal
de Contas da União, nos termos do art."
73, § 2°, inciso 11, da Constituição
Federal.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É escolhido o Senhor GUILHERME GRACINDO
SOARES PALMEIRA para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas
da União, nos tennos do art. 73, § 2°, inciso 11, da Constituição Federal, e
do art. 105, inciso 11, da Lei n.O 8.443, de 1992.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação. .

{_
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JUSTIFICAÇÃO

A Constituição Federal, nos artigos 73, § 2°, inciso lI, e 49,
inciso XIII, dispõe que dois terços dos Ministros-membros do Tribunal
de Contas da União serão escolhidos pelo Congresso Nacional.

A Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 - Lei Orgânica do
Tribunal de Contas da União (TCU) -, ao disciplinar a matéria, definiu
ser da competência do Congresso Nacional a escolha da segunda,
terceira, quinta, sexta e oitava vagas da composição daquela Corte.

O Diário Oficial da União, Seção 2, de 17 de junho de 1999,
publica o ato, de aposentadoria do Ministro Homero dos Santos,
abrindo-se, assim, a oitava vaga na composição do TCU desde a
promulgação da refetida Lei n.O 8.443, de 1992.

De acordo com a disciplina estabelecida pelo Decreto
Legislativo n.o 6, de 1993, que "Regulamenta a escolha de Ministros do
Tribunal de Contas da União pelo Congresso Nacional", alterado pelo
Decreto Legislativo n.o 18, de 1994, compete à Comissão de Assuntos
Econômicos do Senádo Federal a iniciativa para a escolhâ do Ministro
que irá preencher essa oitàva vaga, após a indicação pelas lideri\ll~âsid~

,

Casa.

'

Utilizando-se, pois, dessa prerrogativa, e dentro do prazo de
.vinco dia~,
o art., 2°, §, 1°" dQ,mencionado
DeCfyto Legislativo
. . de que trata
.
' . '
~,

'

-

-

n,o 6, de 1993, as lideranças do Senado Federal apresentalll,~~t~ :prpj~~o
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de Decreto Legislativo, a ser submetido à apreciação da Comissão de
Assuntos Econômicos, indicando o Senhor GUILHERME GRACINDO
SOARES PALMEIRA para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas
da União na vaga decorrente da aposentadoria do nobre Ministro Homero
dos Santos.

O "Curriculum Vitae" do indicado, que instrui esta
proposição, demonstra que sua formação acadêmica e experiência
profissional atendem, de sobejo, às exigências constitucionais para o
exercício desse elevado cargo.

Sala das Sessões, em
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VITAE

Nome:
GUILHERME GRACINDO SOARES PALMEIRA

FlIlação:
Rui Soares Palmeira c
Maria Gaby Gracindo Soares Palmeira

Data de Nascimento e Documentos Pessoais:
25 de dezembro de 1938, em Maceió, Estado de Alagoas_
Carteira de Identidade RG nO 90.279 SSP-AL.
CPF nO 005.541.624-15.
Titulo de Eleitor nO 97391417/91 - Ia Zona - 46' Seção - Maceió - AL
Inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil- Seção DF - nO 433.
Estado Civil:
Casado com a Sr' Susana Bandeira Soares Palmeira, com quem possui
dois filhos, Rui Soares Palmeira e Solange Bandeira Soares Palmeira.

Formação Superior:
- Bacharelado em Ciências Jurldicas e Sociais
Faculdade Nacional de Direito (antiga Universidade do Brasil),
Rio de Janeiro - 1958-1963.

Cursos de Especialização na Área Jurldlca:
- Curso de Direito Internacional Público e Privado.
- Constituições Brasileiras.
- Curso de Processo Penal.

Mandados Eletivos:
- Deputado Estadual
- Deputado Estadual
- Deputado Estadual
- Governador de Estado - AL - Senador da República
- Prefeito Municipal - Maceió - Senador Constituinte
- Senador da República

1966 - 1970
1970 - 1974
1974-1978
1979 - 1982
1983 - 1991
1989 - 1990
1983 - 1991
1991 - 1999
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Principais fatos da vida administrativa, parlamentar e outras atividades:
- Deputado Estadual por três vezes consecutivas (1966 a 1978).
Na Assembléia Legislativa, foi Membro das Comissões de Justiça
(Presidente) e de Redação Interparlamentar para o Estudo da Problemática Açucareira;
exerceu os cargos de Presidente e Primeiro-Secretário da Assembléia (1975-1976).
- Secrenirio de Estado da Indústria e Comércio de Alagoas (1977-1978).
- Governador do Estado de Alagoas (1979-1982).
- Senador da República pelo Estado de Alagoas (1983-1991).
, No Senado Federal, nesse período, foi Membro Titular da Comissão de
Constituição e Justiça; da Comissão de Finanças e da Comissão do Distrito Federal e
Membro Suplente da Comissão de Relações Exteriores (1983-1984); exerceu o cargo
de Primeiro Vice-Presidente do Senado (1985-1986). Em 1985, desligou-se do Partido
Democrático Social e foi um dos fundadores do Partido da Frente Liberal - PFL, tendo
sido Vice-Presidente e Presidente Nacional desse Partido.
- Prefeito Municipal de Maceió - Alagoas (1989-1990).
- Senador da República pelo Estado de Alagoas (1991-1999).
No segundo mandato como Senador por Alagoas, foi Membro Titular
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional e Membro Suplente da Comissào de Assuntos Sociais e
da CQmissão de Infra-Estrutura, além de desempenhar a Vice-Liderança do PFL no
Senado.
É relevante destacar que o Senador Guilherme Palmeira, no exercício
de se\! segundo mandato no Senado Federal, foi Vice-Presidente. nos anos de 1995 e
1996, do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar, tendo si~o Presidente do Grupo
Brasileiro nos anos de 1997 e 1998.
-

t"

.,,-.

Atuação na Assembléia Nacional Constituinte:
- Suplente da Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos.
·,"!I'

-TitUlar da Subcomissão dos Estados.
'.'" ' - Titular da Comissão da Organização do Estado.
';',

I

.)
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Missões no Exterior:
• Membro da Delegação de Parlamentares brasileiros que visitou o Parlamento
Alemão, em Bonn, Alemanha (1985).
· Integrou a Delegação Brasileira. na qualidade de Observador Parlamentar, na
Conterencia Internacional de Educação. realizada em Genebra. Suiça (1986).
• Participou da 77' Conferencia Interparlamentar do Grupo da União
Interparlamentar, na Nicarágua (1987).
• Participou da Delegação do Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar
de Turismo à 7' Assembléia Geral da Organização Mundial de Turismo.
• Participou da 14' Reunião do Comitê de Membros afiliados da Organização
Mundial de Turismo, em Madrid.
• Participou, na qualidade de Observador Parlamentar, da Delegação do Brasil
à 46' Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas, em Nova York, EUA.
• Participou da 89' Conferencia Interparlamentar em Nova Delhi, Índia (1993).
· Integrou a Delegação Brasileira presente à 92' Conferência Interparlamentar
realizada em Copenhague. Dinamarca ( 1994).
• Integrou a Delegação Brasileira presente à 93' Conferência Interparlamentar
realizada em Madrid, Espanha (1995).
· Integrou a Delegação Brasileira presente à 95' Conferencia InterparIamentar
realizada em Istanbul, Turquia (1996).
· Chefiou. na condição de Presidente do Grupo Brasileiro da União
Interparlamentar. a Delegação Brasileira presente à 97' Conferência Interparlamentar
realizada em Seoul, Coréia ( 1997).
• Chefiou, na condição de Presidente do Grupo Brasileiro da União
Interparlamentar, a Delegação Brasileira presente à 98' Conferencia Interparlamentar
realizada na cidade do Cairo. Egito ( 1997).
• Chefiou, na condição de Presidente do Grupo Brasileiro da União
Interparlamentar, a Delegação Brasileira presente à 52' Assembléia Geral da
Organização das Nações Unidas realizada em Nova York (1997).
· Chetiou, na condição de Presidente do Grupo Brasileiro da União
Interparlamentar. a Delegação Brasileira presente à 53' Assembléia Geral da
Organização das Nações Unidas realizada em Nova York ( 1998).
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Chefiou, na condição de Presidente do Grupo Brasileiro da União
lnterparlamentar, a Delegação Brasileira presente à Reunião da FAO realizada em
Roma (1998).
- Chefiou, na condição de Presidente do Grupo Brasileiro da União
lnterparlamentar, a Delegação Brasileira presente à Rellnião da WESCO realizda em
Paris (1998).

Condecorações:
- Medalha do VII Congresso Brasileiro de Assembléias Legislativas (1976).
- Medalha da 7" Região Militar, Recife, Pernambuco.
- Medalha "Pedro Álvares Cabral~, conferida pela Sociedade Geográfica
Brasileira, São Paulo (1979).
- Medalha da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra.
c Comenda "Milton Campos" da Ordem dos Democratas da União dos
Vereadores do Estado de Minas Gerais (1980).

- Grã-Cruz da Ordem do Mérito do Trabalho, do Tribunal Superior do
Trabalho (1981).
- Grande Oficial da Ordem do Congresso Nacional (1985-1986).

Projetos de Lei, Projetos de Resolução e Emendas à Constituição apresentados
no Senado Federal:
- Projeto de Lei do Senado .n° 095, de 1985, qlle "altera dispositivos da Lei
Complementar nO 11, de 1971, alterada pela Lei Complementar nO 16, de 1973, e dá
olltras providências."
- Projeto de Lei do Senadó n° 156, de 1985,qlle "altera dispositivo da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nO 5.452, de 1943."
~

Projeto de Lei do Senado nO 212, de 1985, que "altera dispositivo da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nO 5.452, de OI de maio
de 1943."
- Projeto de Lei do Senado n° 287, de 1985. que "altera dispositivos da
Consolidação das Leis do Trabalho e dá outras providências."
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- Projeto de Resolução n" 009, de 1985_ que "altera dispositivo do Regimento
Interno do Senado Federal, aprovado pela Resolução. do Senado Federal 093. de
1970."
- Projeto de Resolução nO 085, de 1991, que "acrescenta um parágrafo ao
artigo sétimo da Resolução do Senado Federal 096, de 1989."
- Projeto de Lei do Senado nO 094, de 1992, que "cria, junto ao Banco do
Brasil S.A., o Fundo de Incentivo a Atividade Rural no Nordeste - FINAR, define
regras para sua utilização e dá outras providências."
- Projeto de Lei do Senado n° 136, de 1995, que "dispõe sobre a participação
dos trabalhadores na gestão das empresas e dá outras providências."
- Projeto de Lei do Senado n° 287, de 1995, que "institui em caráter
permanente, a hora brasileira de verão em todo o território nacional e dá outras

providências. "
- Projeto de Resolução n° 043, de 1995, que "dispõe sobre a utilização da frota
de veículos oficiais do Senado Federal e dá outras providências."
- Projeto de Resolução nO 148, de 1995, que "acrescenta parágrafos ao artigo
397 da Resolução do Senado Federal 093, de 1970 - Regimento Interno - com o
objetivo de disciplinar as convocações de Ministro de Estado para comparecer perante
o Senado Federa!.
- Projeto de Lei do Senado n° 155, de 1996, que "autoriza o Poder Executivo a
criar o Programa de Incentivo a Atividade Rural - PRONAR, e dá outras
providências. "
- Proposta de Emenda à Constituição n° 022, de 1997, que "altera o artigo 64
'
da Constituição Federa!."
- Projeto de Lei do Senado nO 101, de 1997, que "regulamenta a candidatura à
reeleição dos ocupantes dos cargos de Presidente da República, Governadores dos
Estados e do Distrito Federal, Prefeitos Municipais e dos respectivos Vices, dispõe
sobre suas campanhas eleitorais e dá outras providêndas. Cmnplementar."
- Projeto de Resolução nO 035, de 1997, que "altera o Regimento Interno do
Senado Federa!."
- Projeto de Resolução nO 036, de 1997, que "altera0 Regimento Interno do
Senado Federa!."
- Projeto de Lei do Senado nO 12 I', de 1998, que "dispõe sobre o prazo de
entrega aos servidores públicos da União, dos Estados e dos Municipios. das
declarações anuais de pagamentos e descontos, para ajuste anual do Imposto de
Renda."
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Principais discursos proferidos pelo Senador Guilherme Palmeira no Plenário do
Senado Federal:
- Pólo Cloroalcoolquimico de Alagoas.
- Parlamentarismo e a Força dos Partidos.
- Treze de Maio e a Cultura Negra.
- O Nordeste Brasileiro.
- A Privatização da USIMINAS.
- Plebiscito: Parlamentarismo x Presidencialismo.
- Graciliano Ramos - Homenagem ao Centenário de Nascimento.
- Enchentes. Um Drama Constante.
- Defesa do Parlamentarismo.
- Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda - Centenário de Nascimento.
- Ameaça ao Escoamento de Grãos do Sertão Alagoano.
- Graciliano Ramos: O Exemplo Alagoano de Dignidade Humana.
- Ulysses Guimarães (Homenagem Póstuma).
- Refonna Tributária.
- Soluções para a Seca no Nordeste.
- O Banco do Brasil e a Dívida Social.
- Revisão Constitucional.
- Discurso na Conferência Interparlamentar em Seul.
- Política de Preços para o Gás Natural no Brasil.
- Primeiro Ano do Plano Real.
- Setor Têxtil Nacional e a Abertura do Mercado Brasileiro.
- Crise no Setor Sucroalcooleiro.
- Saneamento Básico no Brasil.
- Preservação do Proálcool.
- Primeiro ano do Governo Fernando Henrique Cardoso.
- Considerações sobre o Fundo Financeiro de Emergência.
- O Protecionismo Mundial ao Setor Primário e o Proálcool Brasileiro.
- A Necessidade de Recursos para Agricultura em Alagoas.
- Um Programa para o Desenvolvimento do Nordeste.
- "Ações prioritárias do Governo Federal no Nordeste".
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- Segundo Ano do Plano Real.
- Programa de incentivos à atividade rural.

- O Sistema Energético Brasileiro.
- Emenda Constitucional que Altera a Seguridade Social.
- Ações do Governo nO Combate ao Déficit Público.

- O SIMPLES e as Ações da Receita Federal.
- O Problema Fundiário e a Taxação das Terras Improdutivas.
- Crise na Agroindústria Nordestina.
- Reforma da Previdência.
- A Distribuição de Renda nO Brasil e as Desigualdades Regionais.
- Modelo Federativo Brasileiro e a Reeleição Presidencial.
- Exploração de Gás Natural em Alagoas.
- A Questão Tributária nO Brasil.
- Regulamentação da Reeleição.
- Terceiro Ano do Plano Real.
- Ernesto Geisel (Homenagem Póstuma).
- Sistema Parlamentar de Governo.

- O Papel da Justiça na Economia Globalizada.
- Criticas ao Grande Número de Normas Legais.
- A abertura de Mercado e a Queda do IGP.
- Desregulamentação do Setor de Transporte Aéreo.
- Reforma Tributária.
- Saneamento das. Finanças Públicas de Alagoas.
- Reforma Administrativa.
- Comunidade Solidária.
- A Bacia Leiteira de Alagoas.
- Conservação do Meio-Ambiente no Brasil.
- Luis Eduardo Magalhães (Homenagem Póstuma).
- Apoio à Proposta de Pedro Simon de Nova Revisão Constitucional.
- Preconceitos que Cercam o Proálcool.
- Conseqüências da Seca na Região Nordeste.
- Crise nas Universidades Brasileiras.
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- Apelo por Soluções Governamentais mais Objetivas de Combate à Seca.
- Discurso na Sede da Associação Comercial de Maceió.
- Discurso na C ·.ierência Interparlamentar na Namíbia.
- Indignação com o Assassinato de Ceci Cunha.
- Participação na Conferência Interparlamentar em Roma.
- Despedida do Senado Federal.

Principais obras publicadas pela Secretaria Especial de Edi~oração e Publicação
do Senado Federal, de autoria do Senador Guilherme Palmeira: - Liberação de crédito agrícola: um apelo ao Banco do Nordeste, maio de
1996.
- Em defesa de Alagoas, julho de 1996.
- O setor elétrico brasileiro, agosto de 1996.
- Previdência: por uma verdadeira reforma, outubro de 1996.
- A crise na bacia leiteira alagoana, junho de 1997.
- A sociedade alagoana unida contra a violência, fevereiro de 1998.
- Tributo a Alagoas, janeiro de 1999.

Biografia resumida:

Filho de Rui Soares Palmeira. Senador pelo Estado de Alagoas e da SI"'
Maria Gaby Gracindo Soares Palmeira, Guilherme estudou na Universidade do Brasil.
no Rio de Janeiro. É especializado em Direito Internacional Público e Privado,
Constituições Brasileiras e Processo Penal Brasileiro.
Depois de formado retornou ao seu Estado, elegendo-se deputado
estadual por três vezes consecutivas, de 1966 a 1978. Exerceu o cargo de Secretário da
Indústria e do Comércio entre 1977 e 1978 e, posteriormente, Primeiro-Secretário e
Presidente da Assembléia Legislativa. Governou o Estado de Alagoas de 1979 a 1982,
elegendo-se Senador da República para o mandato de 1983 a 1991, ocasião em que
participou da Assembléia Nacional Constituinte. Em 1989, elegeu-se Prefeito de
Maceió, exercendo a Chefia do Executivo municipal entre 1989 e 1990, tendo sua
administração logrado plena aprovação popular neste último ano, quando elegeu-se
para mais um mandato de Senador, desempenhado entre o período de 1991 a 1999.
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No âmbito do Senado Federal, em quase dezesseis anos de mandato,
trazendo a experiência do Legislativo Estadual, participou ativamente das Comissões
Pennanentes mais importantes da Casa, destacando-se, no primeiro mandato, sua
atuação à frente da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças e da
Comissão do Distrito Federal, bem como sua eleição e exercício da Primeira VicePresidência do Senado Federal no período compreendido entre 1985 e 1986,
colaborando na preparação dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte que se
instalaria em 1987_ Em seu segundo mandato de Senador, de 1991 a 1999, foi
membro atuante na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, na Comissão de
Assuntos Sociais e na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ocupando
a Vice-Liderança do Partido da Frente Liberal no Senado Federal.
Na Assembléia Nacional Constituinte, emprestou sua colaboração à
frente das Comissões e Subcomissões que discutiram, entre outras, as matérias
relacionadas com a organização do Estado, com a organização eleitoral, partidária e
garantia das instituições, com o sistema político e partidos políticos.
A atuação do Senador Guilhenne Palmeira mereceu reconhecimento
não só no Senado Federal mas também em diversos fóruns internacionais. No
exercício de seu segundo mandato no Senado Federal, o Senador foi Vice-Presidente
do Grupo Brasileiro da União lnterparlamentar nos anos de 1995 e 1996 e Presidente
do Grupo Brasileiro nos anos de 1997 e 1998.
Guilhenne Gracindo Soares Palmeira é detentor de larga experiência
administrativa em razão de sua passagem pelos Executivos Estadual e Municipal. No
governo de Alagoas, realizou inúmeras obras e contribuiu muito para o crescimento
do Estado e a melhoria de vida da população alagoana, dando ênfase às políticas
públicas direcionadas ao atendimento social. Na esfera municipal. quando Prefeito de
Maceió, reestruturou as finanças municipais, regularizou o pagamento dos servidores,
garantindo inclusive reposição de perdas salariais. devolvendo à nonnalidade os
serviços sob a responsabilidade do município.
Brasilia, junho de 1999 .

./
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

República Federativa do Brasil

Constituição
1988

..................................................................................................................................................
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*Ar!. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no
Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional,
exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96 .

..................................................................................................................................................
§ 2º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos:

..................................................................................................................................................
II - dois terços pelo Congresso Nacional.

..................................................................................................................................................
* EC 20/98 .

..................................................................................................................................................
LEI N. 8.443 - DE 16 DE JULHO DE 1992
DiBpóe Bobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União
e dá outras providências
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eU sanciono

fi

seguinte Lei:

..................................................................................................................................................
Art. 105.

O processo de escolha de ministro do Tribunal de Contas da União,

L'm C:1S0 de vaga ocorrida ou que venha il ocorrer após a promuigaç."io da Constituiçúo de 1988, obeàecerá ao seguinte critério:

..................................................................................................................................................
II - na segunda, terceira, quinta, sexta, oituva e nona vagas,
competência do Congresso Nacional;

fi

escolha será da

..................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO N. 6 - DE 22 DE ABRIL DE 1993
Regulamenta a escolha de Ministros do Tribunal de
Contas da Uniüo pelo Congresso· Nacional
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, nos termos do artigo 48, item 28 do Regimento Interno,
promulgo o seguinte:
O Co"gresso Nacional, decreta:

..................................................................................................................................................
Arl. 29 As vagas abertas na composição do TI-ibunal de Contas da União, a
que se refere o "caput" do artigo 19 deste Decreto Legislativo, serão preenchidas, na
ordem cstabelecida no artigo 105, inciso II da Lei n. 8.443(1), de 16 de julho de 1992,
mediante iniciativa, alternadamente, da Comissão de Assuntos Econômicos do Se·
nado Federal e da Comissão de Finanças e TI-ibutação da Câmara dos Deputados.
§ 19

No prazo de cinco dias úteis, contado da notícia de abertura de vaga na
composição do THbunal de Contas da União, dar-se-á a habilitaçâo de candidato indicado pejas lideranças da Casa .

.................................................................................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos.)

Junho de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24 16301

PARECERES
PARECER N°

8, de 1999 - CN
Da COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
E
ORÇAMENTOS
PÚBLICOS
FISCALIZAÇÃO, sobre emendas ao Projeto
de Decreto Legislativo relativo ao subprojeto
16.088.0537.1204.0684
- BR-174/RR Divisa AM/RR - Marco BV - 8, LISTADO NO
Quatro 11 anexo à Lei 9.789. de 23 de
fevereiro de 1999.

1- RELATÓRIO

Em Sessão Ordinária realizada no dia 19 de maio último, esta Comissão discutiu
parecer de nossa autoria propondo a edição de Decreto Legislativo liberando os
recursos para o sub projeto em epígrafe, no montante de R$ 18.150.000,00 ( dezoito
milhões, cento e cinqüenta mil reais).
Naquela Sessão ficou decidido que as emendas ao Projeto de Decreto Legislativo
seriam encaminhadas até o dia 24 de maio, tendo sido apresentadas 4 (quatro)
emendas.

É o nosso relatório.

,,- VOTO DO RELATOR

Examinando as emendas apresentadas, verificamos que a de número 1 pretende
a inclusão de artigo no Decreto Legislativo de doterminação ao Tribunal de Contas da
União para que realize o acompanhamento físico e financeiro da execução orçamentária
do subprojeto em exame, apresentando relatórios ao Congresso Nacional até 31 de
outubro e até 30 de- dezembro.
A de número 2 propõe que o Tribunal de Contas da União aprove as medidas
saneadoras adotadas pelo órgão executor. da obra.
As de. números 3 e 4 condicionam a liberação de recursos à obra desde que
efetuada nova licitação.
Assim, opinamos pela aprovação parcial das emendas de números 1 (um) e 2
(dois), por contribuírem decisivamente para o aprimoramento do texto legislativo, e pela

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

16302 Quinta-feira 24

Junho de 1999

rejeição das de números 3 (três) e 4 (quatro), por, praticamente, inviabilizarem a
continuidade da obra no corrente ano.
Desta forma, propomos a aprovação do substitutivo ao Projeto de Decreto
Legislativo em anexo, que incorpora as emendas aprovadas parcialmente.

/e/~e

Sala da Comissão.

maio de 1999.

.....

-::.

,L,.

~.c...~A....<--C'-(..«..----.
------=~
_
_

Deputado JOSE LOURENÇO
Relator

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1, DE 1999-CN
(Mensagem n° 312, de 1999-CN)
Autoriza a execução orçamentária da dotação
consignada no Orçamento Fiscal da União para
1999
no
programa
de
trabalho
16.088.0537.1204.0684 - BR-174/RR - Divisa
AM/RR - Marco BV-8, da Unidade Orçamentária
39201 - Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem - ONER. no valor de RS 18.150.000.00
(dezoito milhões. cento é cinqüenta mil reais).!
,'< ,
. '~ \

O Congresso Nacional decreta:

'i,

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a execuiar a
dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para 1999 (Lei nO 9.789, de 23
de fevereiro de 1999), no programa de tr~balho 16.088.0537.1204.0684 BR-174/RR - Divisa AM/RR - Marco aV-8, da Unidade :Orçamentária 39201 Departamento Nacional de Estradas de Rodagem ~. DNER, no valor de R$
18.150.000,00 (dezoito milhões, cento e cinqüenta milreàis).
Art. 2°
O Tribunal de Contas da Urllão fará. o
acompanhamento físico-financeiro da execução' orçamentária', ., r)a dotação
consignada no Orçamento Fiscal .<;Ia. União>par~ o programaçjEl trabal~o
16.088.0537.1204.0684.- BR-174/RR - Divisa AM/RR - Marco BV-8. verificando,se
estão sendo adotadas as providências saneadoras necessárias ao saneamento das
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irregularidades detectadas pela auditoria do Tribunal, encaminhando ao Congresso
Nacional relatórios até o dia 31 de outubro e 30 de dezembro do presente exercício
financeiro.

Art. 3° Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

Sala de Reuniões. em 09 de junho de 1999.

Deputado

~~,
~.

RhlA

presiá:nt~t:Ll

~~~/~~~---------=
L-~
,
Deputado JOSE LOURENÇO
Relator

CONCLUSÃO
A COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO, na Terceira Reunião Ordinária, em 09 de junho de 1999,
APROVOU. contra os votos dos Deputados João Fassarella, Alberto Goldman, Antônio
Carlos Konder Reis, Virgflio Guimarães, Carlito Merss, Lídia Quinan e Airton Dipp, o
Relatório do Deputado JOSÉ LOURENÇO. que nos termos do Projeto de Decreto
Legislativo autoriza a execução orçamentária da dotação consignada no Orçamento
Fiscal da União para 1999 no programa de trabalho 16.088.0537.1204.0684 BR·1741RR • Marco BV·8, da Unidade Orçamentária 39201 - Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem - DNER, no valor de R$ 18.150.000,00 (dezoito milhões,
cento e clnqiJenta mil reais) - parte integrante da Mensagem nO 312199-CN. Ao Projeto
de Decreto Legislativo, no período de 19 a 24 de maio de 1999, foram apresentadas 04
(quatro) emendas, das quais foram aprovadas parcialmente as de nOs 1 e 2 e rejeitadas as
de'nos3e4.
'
,
Compareceram os Senhores Deputados, Lael Varella,
Presidente, Basílio Villani, Segundo Vice-Presidente, Airton Dipp, Alberto Goldman,
Alceste AI(T1eida, Alexandre Santos, Almir Sá, Aníbal Gomes, Antônio Carlos Konder Reis,
Aracely de Paula, Armando Abllio, Aroldo Cedraz, Átila Lins, B. Sá, Barbosa Neto, Carlito
Merss, César Bandeira, Danilo de Castro, Darcísio Perondi, Eujácio Simões, Expedito
Júnior, Félix Mendonça, Giovanni Queiroz, Gonzaga Patriota, Iberê Ferreira, João
'fassarella,',João Leão, João Ribeiro, João Tota, Jorge Khoury, José Carlos Elias, José
, 'lourenço; "Laura Carneiro, Lídia Quinan, Luis Barbosa, Márcio Reinaldo Moreira, Mário
"~r Negromorile, 'Nárcio Rodrigues, ,Nelson Meurer, Osvaldo Coêlho, Osvaldo Reis, Paulo
,Ji 8raga, Pil'úlo Mourão, Renildo Leal, Robério Araújo, Roberto Balestra, Rommel Feijó,
elRubens Bueno, Sérgio Barcellos, Sérgio Guerra, Sérgio Miranda, Virgílio Guimarães, Veda
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C.rusi4S; e Senadores Jefferson Peres, Primeiro Vice-Presidente, AntÔnio Carlos
Valadares, Terceiro Vice-Presidente, Arlindo Porto, 8ello Parga, Carlos Patrocínio, Casildo
Maldaner, Djalma 8essa, Edison Lobão, Eduardo Siqueira Campos, Ernandes Amorim,
Lúdio Coelho, Luiz Estevão, Marluce Pinto, Moreira Mendes, Mozarildo Cavalcanti, Osmar
Dias, Sebastião Rocha
Sala de Reuniões, em 09 de junho de 1999.

52.. ~ \..//./,' ~ .t'A/"""~:::,Ar-----==:::::"
Deputado JC>SE LOURENÇO
Relator

RELATÓRIO A QUE SE REFERE O RELATOR EM
SEU PARECER ~
Da
COMISSÃO
MISTA
DE
PLAl"lOS.
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO.
sobre autorização de execução orçamentaria do
subprojelO 16.088.0537.1104.068<1 - BR-17-l1RRDivisa fuvflRR - Marco BV-8. listado no Quadro li
anexo à Lei N" 9.789. de 23 de fevereiro de 1999.

1- RELATÓRIO

Nos termos do § 1° da Lei N" 9.789, de 23 de fevereiro' de 1999, ué vedada a

execuçâo da.' dO/aç,;es cOl/sigl/adas

I/OS

subproie/os e subatil'itiades COl/s/allles do

Quadro 11, al/exo. ,//le illlegra esta rei, relatil"Os a obras e .\Wl'iços c/lia ges/âo pos."'i
irregularidades apo/lladas e/ll processos já apreciados pelo .Trihlll/{/I de COlllas da
1I11ülo, a/é alllol't:w.;do em cOl1trário

da Comissão Misla cle €file Il'ala () al'I. 166 da

('ol/s/i/liiçâo" .
Consta do referido quadro o subprojeto "16.088.0537.1204.0684 - BR-174/RR - .;.
Divisa AM/RR - \farco BV -8", na programação da Unidade Orçamentária 39.20 I _.
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Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, que foi apontado no Relatório do
Comité Técnico de Auxilio ao Congresso Nacional, do Tribunal de Contas da União.
como apresentando indicios de irregularidades graves.
Estes indícios foram apontados no Relatório do TCU como sendo:

"PaRame/1/o all/ecipado de serviços, fracionamell/o ileRal de de.'pesas..
falhas ilOS processos licitatórios, iJIillzação dos recursos do cOi/l'éwo
para ressarcimell/o sem amparo legal,

Estas irreRularidades foram

detectada.' em auditoria realizada em nOI'embro de 1997 e resultaram
em propOS'ia de audiência dos responsáveis no

Te 825.201

97-7. I..;n

CO/1/f((IOS posteriores àquela auditoria, esta equipe l'erilicounOl'ami!lI/e
que há serviços pagos <1illecipadamellfe.

As irregularidades foram

encoll/radas nos processos de responsabilidade do Govemo do. Estado
de Roraima. Não foram l'erificadas irregularidades na parte da obm
de rewonsabilidade do 6° Batalhão de Engenharia e Conso·ução. "
Foram. ainda. constatados. como indícios de tàlhas ou impropriedades:

"Hú Jh'ersas .talha.. ,' .formaiS relau\'os aos processos Iicituuino.\

l'

(,oll/rotos (fJllhlh.'aç'tlo dos extralOS dos (.'()II/ralo.') apenas '/10 lhal'/o

Oficial do EI'/ado e após o prazo de 20 dias. omi.\:,âo de ckillsulllS
essenciais nos COillralOs. por exemplo) que já constam do IC
825.20197-7.

Alguns pJ'(ljetos básicos não possuiam o mlor dos

ser"iços, iil(ringindo assim o art.
Parece-IIos mais

6'~

IX,

':r

da I_ei n" 8.666 93.

adequado lfUf! loúas C!ssa.\' falhas sejam (mal/sacias

IJO

citado processo. "
Em correspondência dirigida ao Secretário de Planejamento e Orçamento do
Ministério dos Transp~rtes. o Diretor-Geral do DNER refere-se que. no inttlito de
veriticar a execução dos contratos. abordando as irregularidades citadas - pagamento
antecipado. de ,serviços. lracionamento ilegal de despesas e tàlhas nos processos
licitatórios - o Governador do Estado de Roraima, em 16 de

m~rço

de 1999. constituiu

Comissão de Sindicància. com prazo de 30 (trinta) dias para apresentar o relatorio
Esclareceu o DNER na citada correspondéncia. que. por determinação da Cláusula
Segunda do Convénio 059/CJ7-00. e obrigação do Delegado licitar e contratar a execução e
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Corporación Andina de Fomento - CAF e do Delegante - DNER. conforme estabelecido
no Contrato de Emprestimo com a eM.
Por força deste dispositivo. desde a formalização do Contrato de Emprestimo. as
licitações efetuadas são submetidas ao DNER. que procede análise quanto aos aspectos
técnicos e juridicos, em consonância com o disposto na Lei n° 8.666/93, submetendo-as
posteriormente á CAF, para obtenção da "não objeção".
No que diz respeito à irregularidade de utilização dos recursos do convenio para
ressarcimento sem amparo legal. esclareceu o DNER na documentação citada que,
visando atender ao estabelecido no Contrato de Empréstimo, os valores máxim<;>s para
pagamento de obras executadas antes da assinatura do contrato ,foram estabelecidos
conjuntamente com a CAF como sendo R$ 10,2 milhões para o Estado de Roraima e R$
21 milhões para o Estado do Amazonas, o que foi .aprovado pelo Senado Federal. na
mensagem N" 308/96.
Inlorma. ainda. a correspondencia do DNER que este órgão. em oficio circular de
3 I de outubro de 1997. demonstrou preocupação em que 9S pagamentos de serviços
tossem efetuados somente com a execução dos mesmos. e que as ressalvas existentes
tendem a ser saneadas e que já foram executados 95% do projeto.
Analisando as informações prestadas. a Secretaria de Controle Interno do
Ministério dos Transportes assim se pronunciou:
"a) pagamento antecipado de serviços - Justificativas do DNER: não foram
apresentadas. O Teu registra que o pagamento de serviços antecipados foram verificados
também em contratos posteriores.

Deverão ser apresetltadas as justificativas,

esclarecendo-se os motivos e as medidas adotadas para não mais ocorrencia do fato.
b) fracionamento ilegal de despesas - Justificativa do DNER: esta prática não
tem sido aceita pela Autarquia. a partir da celebração do Acordoconvenial DNERlRR.
Outras informações que poderão ser prestadas: um expediente do DNER ao Governo do
Estado de Rorai'ma. esclarecendo que a ocorrencia de tal fato ensejara denúncia do
con\'enio e glosa do valor respectivo. na prestação de contas.
c) falhas nos processos Iicitatórios - Justíticativas do 'DNER: procedimentos
licitatórios observam a legislação pertinente. Anexa quadro demonstrativo contendo as
licitações. com a informação

de que ás T~madas de Preços foram anteriorek'ao Convênio
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,

.

-

(11,04/97), nü períüdü em que .o Estadü de Rüraima estava realizando "àS .obras Cllm
recursüs própriüs, fatü reconhecidü pelü DNERlCAF aü admitirem .o retrotinanciamentü
(ressarcimentü), e nãü verificadü após a celebraçãü de cünvêniüs cüm .o DNER.
Outras infürmações que püderãü ser prestadas: .obter dü Güvernü de Rüraima
declaraçãü formal de que as licitações estãü sendü übjetü de acümpanhamentü visandü a
übservància düs dispüsitivüs cünstantes da Lei nO 8.666/93 e alterações, dü Cüntratü
CAF/DNER e dü Cünvêniü. Também .o DNER püdera indicar a clausula dü Cünvêniü
firmadü cüm .o Estadü de Rüraima indicandü essa übrigatüriedade (casü exista, e se nãü
existir, firmar Termü Aditivü) e manter a fiscalizaçãü.
d) utilização dos recursos dos convênios para ressarcimento sem amparo legal
Justificativas dü DNER: .o retrüfinanciamentü das despesas efetuadas pelü Güvernü dü
Estadü antes da assinatura dü Cüntratü de Empréstimü firmadü cüm a CAF füi efetuadü
de acürdü cüm a autürizaçãü cüntida na Mensagem nO 308, de 1996. emitida pelü Senadü
Federal. O retrotinanciamentü esta citadü nü Parecer PGFNiCOF nO 2149/96, anexadü.
Junta tambem DI n' 610. do Ministro da Fazenda aü Exmo. Sr Presidente da República,
.o Parecer n° 11 de 1997_ da Cümissãü de Assuntüs Ecünàmicüs dü Senadü Federal e a
Resüluçãü nO 2, de 1997, dü Senado Federal, autürizandü a cüntrataçãü da Operaçãü de
Créditü Externa Cüm a CAF.

Outras infürmações que püderãü ser prestadas: anexar,

também, cópia da autürizada da CAF sübre .o retrofinanciamento.
Em seu pronunciamentü, a Secretaria Federal de Controle, através da Secretaria de
Controle Interno do Ministério dos Transportes, aduz ainda que
"o DNER cita que medidas saneadoras foram implementadas por meio de
inspeções técnicas e acompanhamentü sistemático, com o cüncursü de técnicüs dü DNER
e Ministériü dos Transpürtes na execuçãü das .obras, .objetivando mantê-Ias dentrü das
especificações e legislaçà? em vigür
Seria de excelente cümprovaçãü das providências adütadas, o detalhamento
dessas medidas saneadoras, citando-se .os expedientes pürventura elabüradüs cüm as
recümendações/determinações eventualmente efetuadas, e .os resultadüs alcançadüs."

11,,- VOTO DO RELATOR
, ) jr,

Analisandü
detidamente as justitlcativas apresentadas pelü Departamentü Naciünal
.
,

de Estradas de Rüdagem - DNER sübre as irregularidades apüntadas pelü Tribunal de
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Contas da Lnião a respeito da execução do Programa de Trabalho 16.088.0537.1~04.0684
- BR-17~/RR - Divisa AM/RR - "Iarco BV-8. considero-as satistàtórias. nào havendo.
por conseguinte. motivos para que continue vedada a execução da obra.
Voto pela autorização da execução dos créditos orçamentários

da dotação

orçamentária consignada no Orçamento da União de 1999 no subprojeto Trabalho
16.088.0537.1204.0684 - BR-174/RR - Divisa AIvIIRR - Marco BV-8. no valor de R$
18.150.000.00 (dezoito milhões. cento e cinquenta mil reais). na forma do projeto de
decreto legislativo anexo.

Sala da Comissão, e

l'

I

de maio de 1999.

.

~
,
.
~)----Deputado JOSE LOURENÇO
r

Relator

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
(MENSAGEM N° ,DE 1999-CN)

Autoriza a execução orçamentária, da dOl3çiio consignada no
Orçamento Fiscal da União para 1999 no programa de trabalho
1(,.0~8.ti537.12()~.06~~ - BR-17~1RR c Di";." Arvl/RR - Marco

8\'·8. da Unidade Orçamemnria 39201 - Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem - DNER. no \'alor de R$ 18.150.000.00
(dezoito milhões. cento e cinqüenta mil reais).

O Congresso Naciotiâldecreta:

I"

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a executar a dotação'
• í'.(j~

,

cousigllada no Orçamento Fiscal da União para 1999 (Lei N° 9.789,
de 23 de.(
','-.
\~" ;
fevereiro de 1999), no programa de trabalho 16.088.0537.1204.0684 - nR~174/RR\<N
':',

VOl\ .

Divisa AMIRR _ Marco BV-8, da Unidade Orçamentária 39201 - DepartameIJIRJ:.1

DVUuODOSENADOFEDERAL
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Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, no valor de R$ 18.150.000,00 (dezoito
milhões. cento e cinqüenta mil reais).

Art. 2"

Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua

publicação

~

,I

Sala da Comiss; ,em

/

i
de maio de 1999

9,
6;;putado JOSÉ LOURENÇO ""
Relator

Manifestação em separado ao
Parecer sobre a Mensagem n° 321199-CN,
referente à autorização da execução
orçamentária
do
Subprojeto
16.088.0537.1204.0684-BR-174/RR
Divisa AM/RR - Marco BV - 8, listado no
Quadro 11, Anexo à Lei n° 9.789, de 23 de
fevereiro de 1996.

A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do
Congresso Nacional aprecia Relatório do Deputado José Lourenço, acerca de
irregularidades levantadas pelo Tribunal de Contas da União, quando da execução
da obra de pavimentação da BR-174, no Estado de Roraima.
Listou textualmente o Tribunal de Contas da União:
"Pagamento antecipado de serviços, fracionamento ilegal de despesas, falhas nos
processos Iicitatários, ulilização dos recursos do convênio para ressarcimento sem ·amparo
legal. Estas irregularidades foram detectadas em auditoria realizada em novembro de 1.997
e resultaram em proposta df! audiência dos. responsáveis no TC 825.201/97-7. Em
contratos posteriores àquela auditoria, esta equipe verificou novamente que hà serviços
pàgos antecipadàmente. As irregularidades foram encontradas nos processos de
responsabilidade do Governo do EsttlPO qe .Roraima.
Não ;foram verificadas
irregularidades na parte da obra de responsabilidade do 6° Batalhão' de Engenharia e
Construção. 'I, .
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Foram ainda constatados, como indícios de falhas ou impropriedades:
"Há diversas falhas formais relativas aos processos licitatórios e contratos
(publicação dos extratos dos contratos apenas no Diário Oficial do Estado e após o prazo
de 20 dias, omissão de cláusulas essenciais nos contratos, por exemplo) que já constam
do Te 825.201/97-7. Alguns projetos básicos não possuiam o valor dos serviços,
infringindo assim o art. 6°, IX, "f' da Lei nO 8.666/93. Parece-nos mais adequado que todas
essas falhas sejam analisadas no citado processo. "

No processado existem informações conflitantes, prestadas pelo
DNER e Governo de Roraima, principalmente no tocante aos processos licitatórios.
Chega o DNER fi afirmar que o fracionamento de licitações teria sido feito pelo
Governo do Estado de Roraima, antes da assinatura do convênio de financiamento
com a Corporação Andina de Fomento - CAF e, portanto, não poderia ser
apreciado no Plenário do Tribunal de Contas da União.
Esquece de veríficar, com esse argumento, o DNER, que mesmo em
1996 e 1997, o Governo de Roraíma recebeu também recursos federais alocados
no Orçamento da União. Portanto, estas questões precisam ser verificadas.
Outro fato que chama a atenção é a má qualidade da execução da
obra, reconhecida, inclusive, pelo próprio Govern!ldor em matérias anexas, que
antes mesmo de ser concluída, já recebe inúmeros reparos. Será necessário,
portanto, o acompanhamento não só do restante da execução da obra, mas
também da sua manutenção, tendo em vista a fragilidade da sua execução.
O Tribunal de Contas da Uníão regístra, ainda, o pagamento de
serviços antecipados sem apresentação posterior de justificativa.
Por tudo isso, discordamos do Deputado José Lourenço, que
considerou as justificativas apresentadas satisfatórias, já que em alguns casos nem
justificativa se apresentou, muito menos satisfatória.
No entanto, em decorrência da importância da referida obra para a
população do Estado de Roraima e levando em conta que esses recursos federais
são um compromisso do Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso e d&\
Bancada Federal, que vêm alocando essas verbas no Orçamento há quatro anos;'
que as investigações devem prosseguir, no sentido de apu~ar quaisquer
irregularidades que possam prejudicar a qualidade da obra; que as falhas'·
apontadas pelo Tribunal de Contas da União podem gerar penalização aos \
responsáveis, sem no entanto prejudicar a conclusão da obra; voto pela \
autorização da liberação dos créditos orçamentários, de acordo com a
programação constante da Lei nO 9.798, de 23 de fevereiro. de 1999,
'1\"
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)
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recomendando ao DNER que acompanhe detalhadamente a execução da obra,
suas medições e os pagamentos pertinentes.

Manifestação do Senador Romero Jucá, na 2a Reunião Ordinária
da CMPOPF, em 19 de maio de 1999. A presente manifestação não
constitui voto, tendo em vista o parlamentar, nesta data, não fazer parte
da Comissão.
PARECERES N°S 9 E 10, DE 1999-CN
DA COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS
PÚBLICOS
E
fISCALllf.ÇÃO,
sobre o subprojetcJ
"Implantação do Sistema de Belo Horizonte
• Trecho Calafate -Barreiro" da Companhia
Brasileira de Trens Urbanos - CBTU:

,

.

,

Relator : Deputado MÁRCIO REINALDO
MOREIRA

"

,

..

;;

"

,."

-
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.
.

• . ", '.1',

I· RELATÓRIO
-, .'

r','.

:.:'(,

.,

"

(
,,",
Atendendo ao 'disposto',noinciso I.do art" 79 da lei de
_,o,
'_,
-,
"
Diretrizes Orçâmentáriás : lDO'parà o exercício de 1999'(L:ei n9 9,692. de 27 de
julho de 1998), o Tribunal de Contas da União - TCU enviou a esta Comissão
\·!H,
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relatório do Comitê Técnico de Auxílio ao Congresso Nacional com lista de
"Empreendimentos com Ressalvas" onde constava o Programa de Trabalho
16.091.0572.1212.0004 - Implantação do Sistema de Belo Horizonte - Trecho
Calafate - Barreiro. da Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU.

Nas conclusões do referido relatório. constavam as seguintes
observações:
a) indícios de irregularidades graves:
"1) Contrato nO 009/85 com a Construtora Mendes Júnior S.A.
em vigor desde 11.10.85, sendo que mesmo com a devolução
das interrupções que não foram da responsabilidade da
contratada foi ul/rapassado o prazo de 30 (trinta) meses
avençado no termo contratual, face à inexistência de
regulamento próprio de licitação dispondo sobre a matéria, bem
como 5 anos de duração, conforme facultava o Decreto-lei
2300/86 para os contratos celebrados anteriormente à sua
edição. Parece-nos que tal situação contraria a Decisão 766/94
(subi/em 8.1.4 - sociedades de económia mista) do Plenário do.
Tribunal - Ata 58/94.

.. I .. ,

2) O Termo de AI/eração nO 17 ao Contrato nO 009/85 foi
firmado entre a CBTU e a Mendes Júnior Engenharia S.A.,
C.G.C. nO 17.162.082/0001-72, empresa que consta no S/AFI CADIN (dados de 24.08.98) na sl1uação inadimplente, com 44
registros lançados pelos credores há mais de 30 dias e que
figura no Sistema de Controle de Processos do Poder Judiciário
de MG como parte em 123 processos (dados de 28.08.98). O
mencionado aditivo, datado de 25.06.98, é posterior ao Termo
de Cessão Parcial do Contrato nO 009/85, de 16.09.96, pela
Mendes Júnior Engenharia S.S. ao' Consórcio BH-Metrô,
constituído pela Mendes Júnior Engenharia S.A. e Via
Engenhana SA. O aditivo nO 17 é também posterior ao Primeiro
Aditivo ao Termo de Cessão Parcial de Contrato, de 29.12.97,
que teve por objeto a cessão pela Menc!esJúnior Engenharia
S.A. para a empresa Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A.,
transferindo-lhe todos os direitos e obrigações decorrentes do
Contrato nO 009/85. Entendemos que a Ordem de Serviço (O.
S.) de 10.08.98 tendo como favorecido o Consórcio BH-Metrô Mendes Júnior Trading. e Engenharia S.A.
C.G.C.
19.394.808/0001-29 e Via Engenharia S.A.
C.G.C.
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00.584.755.0001-80 e as Notas de Pébito apresentadas fàce à
citada O. S. não estão devidamente viriculadas ao Contrato. "

b) outras irregularidades:

"3) As empresas Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A e a
Via Engenharia S.A apresentaram Notas de Débito contra a
CBTU no valor de R$ 2.081.872,47 cada, correspondentes ao
pagamento de adiantamento de 10% do valor contratual (R$
41.637.449,30 para obras civis no trecho Calafate - Barreiro),
conforme suMem 8.9 do Contrato 009/85. A despesa não foi
realizada até o final da auditoria. O contrato prevê adiantamento
para mobilização para 117ício das obras e serviços. Entretanto.
entendemos que o adiantamento não é devido a cada trecho.
Convém ressaltar também que o prazo de execução das obras.
do trecho está previsto para 2 (dois) anos. Considerando que o
adiantamento será restituído em parcelas debitadas nas faturas
apresentadas, e que, conforme o Termo de Alteração nO 16, o
contrato vigora até 31.12.98, a execução e a resli1uição
ultrapassariam tal prazo. "

c) parecer/proposta:

"Tendo em vista que o Termo de Alteração nO 17 ao Contrato
009/85, de 25.06.98, que o Primeiro Aditivo ao Termo de
Cessão Parcial de Contrato, de 29.12.97 e que a Ordem de
Serviço, de 10.08.98, foram assinadas pelo Diretor-Presidente
da CBTU, sede no Rio de Janeiro, sugerimos a audiência do
responsável pela CBTU a respeito das irregularidades relatadas
(itens 1 a 3)."
Ao votar o Orçamento para 1999 (Lei 9.789, de 23 de fevereiro
de .1999) esta Comissão aprovou a alocação (referendada pelo Plenário do
Congresso Nacional) de R$ 22.420.000,00 para o referido Progrl;lma de Trabalho.
com as ressalvas constantes dos §§ 2° e 3° do art. 5° da mencionada lei:
"§ 2'

E vedada a execução orçamentnria das dotações consig~adas nos subprojctos e

subati\'idades constantes do Quadro 11. anexo. que integra esta Lei. rclalh'os a obras
c ser\'iços cuja' gestão possui irregularidades apontadas em lú'ocessos já alJrcchuJos
pelo Tribunal de Contas da União. até nlnorizaç:.lo c'm conlni;rio da Comissào Mista
de 9ue trata o art. 166 da Constituiçào (grifo nosso).
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.-\ deliberação de que trata o parágrafo anterior será tomada pela Comissão
após comunicação fomla!. pelo Poder Execullvo. das medidas saneadoras das
irregularidades lcmnladas."

o

Senhor Presidente da República. através da Mensagem n°
312. de 1999-CN (nO 421. na origem), de 08 de abril de 1999. encaminhou. nos
termos do menciona0 o parágrafo 3° do art. 5° da Lei nO 9.789. de 23 de fevereiro de
1999. cópia da E.M. ~o 013. da mesma data. do Senhor Ministro de Estado dos
Transportes. com esclareCimentos sobre o subprojeto de responsabilidade da
CBTU. submetendo a mesma à deliberação do Congresso Nacional.
Através do Ofício nO P-039/99-CMPOPF. de 13 de abril de
1999, o Senhor Presidente desta Comissão honrou-me com a incumbência de
relatar a presente matéria.

É o nosso relatório.

11 - VOTO DO RELATOR

Nos documentos anexados à Exposição de Motivos do Senhor
Ministro dos Transportes destacamos a cópia do Ofício nO 000600, de 30/10/98. da
Secretaria de Controle Externo do TCU em Minas Gerais - SECEXlMG, na qual
aquela unidade solicita à CBTU, para dar prosseguimento à instrução do processo
nO TC n° 925.220/98-1. que encaminhe esclarecimentos/elementos a respeito do
Contrato nO 009/85. do termo de alteração n° 17, datado de 25.06.98, da Ordem de
Serviço (O.S.) de 10.08.98 e da emissão de duas Notas de Débito contra a CBTU.
ambas no valor de R$ 2.081.872,47.
Através do Ofício CRTI 0285-98/P, de 23.12.98, o Senhor
Presidente da CBTU respondeu às indagações da SECEX-MG onde, em longo
arrazoado, procura demonstrar que os atos e fatos sob análise do TCU, a respeito
do mencionado contrato 009/85, de 13.10.85, se encontram ao amparo da
legislação federal que regia a matéria à época de sua celebração e que "nesta
situação continuam eficazes e deverão prosseguir em sua execução, visando atingir

a conclusão de seus respectivos objetos. "

\'"

\\
\
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Quanto à alteração promovida com o Termo de Alteração n° 17,
informa aquela autoridade que a CSTU visou. "a manutenção de maior número
possível de garantidoras das obrigações assumidas inicialmente pela Mendes
Júnior Engenharia S/A por forçado Contrato 009/85/00."
A Ordem de Serviço (O.S.) de 10.08.98 e as duas notas de
débito mencionadas referem-se ao cumprimento dos objetivos do contrato. sendo
que o valor das notas correspondem ao adiantamento de 10% do valor contratual.
sendo que o contrato prevê tal adiantamento para mobilização para início das obras
e serviços.
Na análise da matéria, a Secretaria de Controle Interno do
Ministério dos Transportes, ao concluir pela remessa das informações a esta
Comissão, se manifesta da seguinte forma: "No que tange à adoção de
providências visando sanar irregularidades, é certo que no Oficio de nO 600, da
SECEX-MG, não consta nenhuma determinação, à CBTU, nesse sentido, mas
apenas solicitação de informações. "
As informações prestadas a esta Comissão foram também
encaminhadas ao Tribunal de Contas da União. que julgou o processo na Sessão
Ordinária do Plenário de 28/0499, conforme Aviso nO 231-SGS-TCU, de 30104/99.
enviado ao Senhor Presidente Deputado Lael Varella. onde se vê a seguinte
decisão:
"Decisão nO 175/99 - TCU - PLENÁRIO
1. Processo nO TC 925.220/98-1
2. Classe de assunto: V - Relatório de Levantamento de
Auditoria
3. Responsável: Luiz Otávio Mata Valadares
4. Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos -

G,BTU
5. Relator: Ministro Humberto Souto
Revisor: Ministro Adylson Malta
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: SECEXlMG
8. Decisão: o Tribunal Pleno, diante das razões expostas
pelo Relator, DECIDE:
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8.1. determinar à Companhia Brasileira de Trens Urbanos CBTU que os próximos termos aditivos relativos ao Contrato nO
009/85, a partir do Termo de Alteração nO 017, de 25 de Junho
de 1998, sejam assinados por todas as empresas solidárias na
sua execução, observando-se a renovação das devidas
garantias contratuais:
8.2. determinar, ainda, à Companhia Brasileira de Trens
Urbanos - CBTU a realização de estudos acurados para aferir
os preços que poderiam ser obtidos com a celebração de um
novo contrato, e, na eventualidade da verificação da
possibilidade de obtenção de preços niáis favoráveis do que
aqueles vigentes no Contrato nO 009/85, que proceda à
renegociação das condições financeiras atualmente praticadas;
8.3. fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para que a
Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU comunique a
este Tribunal os resultados alcançados em função do
determinado no item anterior, a fim de que seja analisada a
necessidade de adoção de alguma outra providência com vistas
a impedir a ocorrência de qualquer dano ao patrimônio público;
8.4.
determinar
à
SECt::XlMG
que
realize
o
acompanhamento .semestral da execução físico-financeira do
trecho Calafate-Barreiro relativo à obra de construção do Metrô
de Belo Horizonte, informando qualquer ocorrência que
contenha indícios de irregularidades;

8.5. enviar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e
Voto que a fundamentaram à Comissão Mista de que trata o
art. 166 da Constituição Federal, em virtude do disposto na
parágrafo segundo do art. <5° da Lei nO 9.789/99 (Lei
Orçamentária da União para o exercício financeiro de 1999).

9. Ata nO 15/99 - Plenário ..
10. Data da Sessão: 28/04/1999 - Ordinária."
. ,( .

,.

",

i

Face . aq~',' .~~clarecimentos prestados .. ,pela .. CBTU e,
principalmente, à decisão do TCU transcrita acima, ·entendemos.que esta;Comissão
deva autorizar a execução orçamentária da dotação consignada no Orçamento de
1999 nO subptbjet01~:091.0572.121.:?Ob04-lrnpla,ntaçãb?() Sistema, de 8el.o
Horizo~té- Trecho Gillafate- Bàrreiro, ,da ,l)nidi3,de, Q(ç!,\l):1entária 39.208;;,-
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Companhia Brasileira de Trens Urbanos, no valor de R$ 22.420.000,00;" na forma
do projeto de decreto legislativo anexo.

Sala da Comissão, em

Deputad~,(àRcIO REIN ~
L O~
UI o '

OA-C:O

I

c-c

Relator

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
(MENSAGEM N° 312, DE 1999-CN)

Autoriza

a

execução

orçamentária

da

dotação

consignada no Orçamento Fiscal da União para 1999
no subprojeto 16.091.0572.1212.0004 - Implantação
do Sistema de Belo Horizonte - Trecho Cal~fate Barreiro,
da
Unidade
Orçamentária
39.208
Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, no
valor de R$ 22.420.000,00 (v1nte e dois milhões,
quatrocentos e v1nte ~l rea1s).

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a executar a dotação
consignada no Orçamento Fiscal da União para 1999 (Lei nO 9.789, de 23 de fevereiro
'de 1999), no subprojeto 16.091.0572.1212.0004 - Implantação do Sistema de Belo
Horizonte - Trecho Calafate - Barreiro, da Unidade Orçamentária 39.208 - Companhia
Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, no' valor' de R$ 22.420.000,00 (vinte e dois
milhões, quatrocentos e vinte mil reais).
,,

Art, 2° O Tribunal de Contas da União acompanhará ,e fiscalizará
dos recursos liberados nos termos do artigo anterior, informando
qualquer irregularidade à Comissão de que trata oat!. 166, § 1°, da Constituição
Federal.

a' aplicação
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Art. 3° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, em

de

de 1999

Deputado~~~~~
Relator

PARECER N° 10 ,de 1999 - CN

DA COMlssAo MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS
PÚBLICOS
E
FISCALlZAÇAo. - sobre emendas ao
Projeto de Decreto Leg islativo relativo ao
subprojeto "Implantação do Sistema de Belo
Horizonte - Trecho Calafate - Barreiro" da
Compan hia Brasileira de Trens Urbanos CBTU.

Relator : Deputado MARCIO REINALDO
MOREIRA
1- RELATÓRIO

Em Sessão Ordinária realizada no dia 19 de maio último, esta
Comissão· aprovou parecer. de nossa autoria .propondo a edição. de Decreto
Legishitívo 'liberanéto os recursos para o subprojeto "Implantação do Sistema de Belo
Horizonte : Trecho Calafat~ .• Barreii~;' . da Companhia Brasileira de Trens Urbanos CBTU", 'r'ip ,montaritede R$'22A20.000,OO (vinte e dois milhões quatrocentos e vinte
i , . ; _", .
,
."
,,
'.
mil reais).. .
.
r,

~

t

_ ,

, '

,.

'
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Naquela sessão ficou decidido que as emendas aQ Projeto de
Decreto Legislativo seriam encaminhadas até o dia 21·de maio·último. tendo si'do
apresentadas 7 (sete) emendas.
É o nosso relatório.

,,- VOTO DO RELATOR

Examinando as emendas apresentadas. verificamos que a
maioria delas pretende incorporar ao texto do Decreto Legislativo determinações
constantes da Decisão nO 175/99 - TCU - Plenário, exarada no Processo n° TC
925.220/98-1. de 28.04.99. o que sobremaneira aprimora o texto da norma
legislativa.
Assim, opinamos pela aprovação das emendas de ns. 2 (dois),
5 (cinco) e 6 (seis); pela aprovação parcial das emendas de ns. 1 (um) e 7 (sete) e
pela declaração da prejudicialidade das emendas de ns. 3(três) e 4 (quatro), nos
termos .do § 4° do art. 46 do Regulamento Interno desta Comissão.
Desta forma, propomos a aprovação do substitutivo ao Projeto
de Decretc? Legislativo, anexo. que incorpora as emendas aprovadas e aprovadas
parcialmente.
Sala da Comissão. e,m' 21 ?;riO de 1999

Deputad~ MA~OREIN,a;C\ÔõMORÊ~IR:-A:-~--
J

Relator

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 2, DE 1999
(Mensagem nO 312, de 1999-CN)
Autoriza a execução orçamentária da dotação
consignada no Orçamento FIscal da União para 1999. no
subprojeto 16.091.0572.1212.0004 - Impiantação do
Sistema de Belo Horizonte - Trecho Calafate -Barreiro,
da Unidade Orçal]lentária39.20a-.Companhla Brasileira
de Trens Urbanos - CBTU, no valor de R$ U;421t.000,00=(vinte e dois milhões, quatrocentos e vinte mil reais):
.
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o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a
executar a dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para
1999 (Lei n° 9.789, de 23 de fevereiro de 1999), no subprojeto
16.091.0572.1212.0004 - Implantação do Sistema de Belo Horizonte Trecho Calafate - Barreiro, da Unidade Orçamentária 39.208 Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, no valor de R$
22.420.000,00 (vinte e dois milhões, quatrocentos e vinte mil reais),
devendo observar o seguinte:
I - Realização pela Companhia Brasileira de
Trens Urbanos - CBTU de estudos acurados, no prazo de 60 (sessenta)
dias, para aferir preços que poderiam ser obtidos com a celebração de
um novo contrato e, na eventualidade da verificação da possibilidade de
obtenção de preços mais favoráveis do que aqueles vigentes no contrato
nO 009/85, que proceda à renegociação das condições financeiras
atualmente praticadas, devendo ainda enviar tal estudo ao Tribunal de
Contas da União - TCU e à comissão mista permanente a que se refere
o art. 166 da Constituição Federal;
11 - Realização pelo Tribunal de Contas da União
- TCU, de acompanhamento trimestral da execução físico-financeira da
obra, especialmente quanto à efetiva aplicação dos recursos no trecho
Calafate - Barreiro, informando à comissão mencionada no inciso I
.A
qualquer ocorrência qpe contenha indícios de irregularidades;
111 - Determinação à Companhia Brasileira de

Trens Urbanos - CBTU que, caso ocorram outros termos aditivos
relativos ao Contrato n° 009/85, a partir do Termo de Alteração n° 017,
de 25 de junho de 1998, sejam assinados por todas as empresas
solidárias à execução, observando-se a renovação das devidas garantias
contratuais.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, em 09 de junho de 1999

L~~«-~LA

pre5ident~~.Ê

Deputado
.

()\-c<.o~ L ~ .:> Li< v\)\\N\D J\.O-'.-~;>..-.-_ _ _

DeputadbM~RCIO REINAl.QO
.

~

Relator

MORf"tRA
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CONCLUSÃO
A
COMISSÃO
MISTA
DE
PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO, na Segunda Reunião
Extraordinária. em 19 de maio de 1999. APROVOU. por unanimidade. o Relatório
do Deputado MÁRCIO REINALDO MOREIRA. que nos termos do Projeto de
Decreto Legislativo apresentado. foi favorável à autorização para execução
orçamentária da dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para 1999
no subprojeto 16,091,0572,1212_0004 - Implantação do Sistema de Belo
Horizonte - Techo Calafate - Barreiro, da Unidade Orçamentária 3!r.20B Companhia Brasileira de Trens Urbanos, no valor de R$ 22,420,000,00 (vinte e
dois milhões, quatrocentos e vinte mil reais) - parte integrante da Mensagem
nO 312/99-CN. Ao Projeto de Decreto Legislalivo, no periodo de 19 a 21 de maio de
1999, foram apresentadas 07 (sete) emendas. O Relator, Deputado MÁRCIO
REINALDO MOREIRA, apresentou Parecer pela aprovação integral das emendas
de nOs 2. 5 e 6; aprovação parcial das emendas 1 e 7; e prejudicialidade das
emendas de nO 3 e 4. Em 09 de junho de 1999, na Terceira Reunião Ordinária, a
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização APROVOU, com o
Parecer favorável do Relator, a emenda nO 007, de autoria do Deputado Virgílio
Guimarães. contra os votos do Deputado Sérgio Mirailda e Antônio Carlos Konder
Reis, ficando as demais emendas destacadas prejudicadas.
Compareceram à Segunda Reunião Ordinária. em 19 de
maio de 1999: os Senhores Deputados Lael Varella. Presidente, Basilio Villani,
Segundo Vice-Presidente. Airton Dipp, Alberto Goldman. Alceste Almeida,
Alexandre Santos, Anibal Gomes, Antônio Carlos Konder Reis, Antônio Palocci,
Aracely de Paula, Armando Abilio. Aroldo Cedraz. Átila Lins, B. Sá, Barbosa Neto,
Ben-Hur. Carlito Merss. César Bandeira. Danilo de Castro. Darcisio Perondi.
Deusdeth Pantoja, Eujácio Simões, Euripedes Miranda, Félix Mendonça. Giovanni
Queiroz. Gonzaga Patnota. João Coser, João Fassarella, João Henrique, João
Leão, João Ribeiro, João Tota. Jorge Khoury, José Carlos Elias. José Janene. José
Lourenço, José Priante. Laura Carneiro, Lidia Quinan, Luis Barbosa. Márcio
Reinaldo Moreira. Marcus Vicente. Mário Negromonte. Nelson Meurer. Osvaldo
Coêlho. Osvaldo Reis. Paes Landim, Paulo Braga. Paulo Mourão. Pedro Henry,
Pedro Novais. Pinheiro Landim. Ricardo Barros. Robério Araújo, Roberto Balestra.
Rommel Feijó, Rubens Bueno. Sérgio Barcellos, Sérgio Miranda. Virgilio
Guimarães. Werner Wanderer e Veda Crusius: e Senadores Jefferson Peres,
, Primeiro Vice-Presidente. Antônio Carlos Valadares. Terceiro Vice-Presidente.
Arlindo Porto. Bello Parga. Carlos Patrocinio. Edison Lobão. Eduardo Siqueira .
, campos. Ernandes Amorim. Lúcio Alcântara, Lúdio Coelho, Luiz Estevão. Marluce'
Pinto. Moreira Mendes. Mozarildo Cavalcanti. Ney Suassuna e Sebastião Rocha.
Compareceram à Terceira Reunião Ordinária. em 09 de
junho de 1999: os Senhores Deputados, Lael Varella. Presidente, Basilio Villani,.
Segundo Vice-Pr~ide~, Airton Dipp, Alberto Goldman. Alceste Almeida,
,Alexandre Santos, Almir Sá, Anibal Gomes, Antônio Carlos Konder Reis, Aracely de
• Paula, Armando Abílio, Aroldo Cedraz, Átila Lins, B. Sá, Barbosa Neto, Carlito
. Merss. César Bandeira, Danilo de Castro, Darcisio Perondi, . Eujácio Simões,
'Expedito Júnior, Félix Mendonça, Giovanni. Queiroz, Gonzaga Patriota, Iberê
Ferreira. João Fassarelia. João Leão, João Ribeiro, João Tota. Jorge Khoury, José
Carlos Elias. José Lourenço, Laura Carneiro. Lidia Quinan, Luis Barbosa, Márcio
Reinaldo Moreira. Mário Negromonte. Nárcio Rodrigues. Nelson Meurer, Osvaldo
Coêlho. Osvaldo Reis. Paulo Braga. Paulo Mourão. Renildo Leal, Robério Araújo.
Roberto Bales.tra.' Rommel Feijó. Rubens Bueno. Sérgio'Barcellos: ,Sérgio Guerra.
Sérgio Miranda. Virgilio Guimarães. Veda Cruslus: e Senadores Jefferson Peres.
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CONCLUSÃO
A
COMISSÃO
MISTA
DE
PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO, na Segunda Reunião
Extraordinária. em 19 de maio de 1999, APROVOU. por unanimidade, o Relatório
do Deputado MÁRCIO REINALDO MOREIRA. que nos termos do Projeto de
Decreto Legislativo apresentado. foi favorável á autorização para execução
orçamentária da dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para 1999
no subprojeto 16.091.0572.1212.0004 - Implantação do Sistema de Belo
Horizonte • Techo Calafate - Barreiro, da Unidade Orçamentária 39":208 •
Companhia BrasileIra de Trens Urbanos, no valor de R$ 22.420.000,00 (vinte e
dois milhões, quatrocentos e vinte mil reais) - parte 'integrante da Mensagem
nO 312199-CN. Ao Projeto de Decreto Legislativo, no período de 19 a 21 de maio de
1999, foram apresentadas 07 (sete) emendas. O Relator, Deputado MÁRCIO
REINALDO MOREIRA, apresentou Parecer pela aprovação integral das emendas
de nOs 2, 5 e 6; aprovação parcial das emendas 1 e 7; e prejudicialidade das
emendas de nO 3 e 4. Em 09 de junho de 1999, na Terceira Reunião Ordinária, a
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização APROVOU. com o
Parecer favorável do Relator, a emenda n° 007, de autoria do Deputado Virgílio
Guimarães, contra os votos do Deputado Sérgio Miranda e Antônio Carlos Konder
Reis, ficando as demais emendas destacadas prejudicadas.
Compareceram á Segurida Reunião Ordinária. em 19 de
maio de 1999: os Senhores Deputados Lael Varella. Presidente, Basilio Villani,
Segundo Vice-Presidente. Airton Dipp, Alberto Goldman. Alceste Almeida,
Alexandre Santos, Anibal Gomes, Antônio Carlos Konder Reis, Antônio Palocci,
Aracely de Paula, Armando Abílio, Aroldo Cedraz, Átila Lins, B. Sá, Barbosa Neto,
Ben-Hur, Carlito Merss. César Bandeira. Danilo de Castro, Darcisio Perondi.
Deusdeth Pantoja, Eujácio Simões, Eurípedes Miranda, Félix Mendonça. Giovanni
Queiroz. Gonzaga Patriota, João Coser, João Fassarella. João Henrique. João
Leão, João Ribeiro, João Tota. Jorge Khoury, José Carlos Elias, José Janene. José
Lourenço, José Priante, Laura Carneiro, Lídia Quinan, Luís Barbosa. Márcio
Reinaldo Moreira, Marcus Vicente, Mário Negromonte. Nelson Meurer. Osvaldo
Coêlho. Osvaldo Reis. Paes Landim, Paulo Braga. Paulo Mourão. Pedro Henry,
Pedro Novais. Pinheiro Landim. Ricardo Barros. Robério Araújo, Roberto Balestra.
Rommel Feijó, Rubens Bueno, Sérgio Barcellos, Sérgio Miranda. Virgílio
Guimarães. Werner Wanderer e Veda Crusius; e Senadores Jefferson Peres,
Primeiro Vice-Presidente. Antônio Carlos Valadares. Terceiro Vice-Presidente.
Arlindo Porto. Bello parga, Carlos Patrocínio. Edison Lobão. Eduardo Siqueira
Campos. Ernandes Amorim, Lúcio Alcântara, Lúdio Coelho, Luiz Estevão, Marluce
Pinto, Moreira Mendes. Mozarildo Cavalcanti, Ney Suassuna e Sebastião Rocha.
Compareceram á Terceira Reunião Ordinária'. em 09 de
junho de 1999: os Senhores Deputados, Lael VarEl"a, Presidente, Basílio Villani,
Segundo Vice-Pr~idelil1ê, Airton Dipp, Alberto \ Goldman. Alceste Almeida.
Alexandre Santos, Almir Sá, Aníbal Gomes, Antônio Carlos Konder Reis, Aracely de
Paula, Armando Abílio, Aroldo Cedraz, Átila Lins, B. Sá, Barbosa Neto, Carlito
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Primeiro Vice-Presidente. Antônio Carlos Valadares. Tercelfo Vice-Presidente.
Arlindo Porto. 8ello Parga. Carlos Patrocinio. Casildo Maldaner, Djalma.Bessa.
Edison lobão, Eduardo Siqueira Campos. Ernandes Amorim. lúdio Coelho, luiz
Estevão, Marluce Pinto, Moreira Mendes. Mozarildo Cavalcanti, Osmar Dias,
Sebastião Rocha
Sala de Reuniões. em 09 de junho de 1999.
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Deputado lAEL VAf{EllA
Presidente

Deputado MÂRCIO REINALDO MOREIRA
Relator
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PARECER N!! 11, DE 1999-CN
Da Comissão Mista de Planos. Orçamentos
Públicos e Fiscalização sobre o Projeto de Lei
n" 2 de I 999-CN_ que "Dispõe sobre as
diretrizes
para
elaboração
da
lei
orçamentária para o exercício de 2000 e dá
owras providências. "
Autor: Poder Executivo
Relator: Senador LUIZ ESTEVÃO

/. RELATÓRiO
/./. INTRODUÇÃO
Em cumprimento ao disposto no an, 35_ § 2", 11. do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias - ADCT, e no ano 165. § 2", da Constituição. o Presidente da
República apresentou ao Congresso Nacional. por intermédio da Mensagem n" 314/99-CN
(no 496. de 15.04.99. na origem), o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2000
- PLDO/2000. PLN n" 2/99 .
. Remetido o projeto à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização - CMPOF. de acordo com o an.166, § tO, da Constiruiçào e_ definido o seu
calendário de apreciaçào. nos termos do que estabelece a Resolução nº 2/95-CN. foi-nos
atribuída a honrosa tarefa de relatá-lo,
No desenvolvimento dos trabalhos. houve a preocupação por pane desta
relataria em resguardar as prerrogativas constitucionais reservadas pelo Constiruinte de
1988 ao Con(!1'esso Nacional em termos de matéria financeira e orçamentária. \além de
dotar o Pod;r Legislativo de instrumentos normativos e operacionais para 'o pleno
exercício do controle externo da gestão do gasto público federal. Dessa forma.
procuramos acolher todas as emendas que atendiam a essas premissas.
- . Paralelamente. foram realizadas diversas reuniões com os senhores
parlamentares e líderes panidários. representantes das diversas correntes políticas deste
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Parlamento. com ampla participação. da qual resultou, após a análise detalhada da
proposta, o presente substitutivo. cujos principais pontos destacamos na análise que se
segue.

1.2 ANAL/SE
A análise procedida procurou avaliar a proposta apresentada pelo Poder
Executivo panindo das disposições constitucionais e legais que regem a matéria. Após
esse procedimento preliminar. apreciamos as emendas dos ilustres pares visando
aperfeiçoar a proposta enviada pelo Poder Executivo.
Nos termos do ano 165. § 1". da Constituição. a ld diretrizes orçamentária
deve:
., compreender as metas e prioriàades da administração pública federal. em
consonância com (l plano plurianual - PPA. incluindo as despesas de capital para o
exercício financeiro subseqüente:
:;. orientar a elaboração da lei orçamentária anual:
,. dispor sobre as alterações na legislação tributária: e
,. estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de
fomento.
Além disso. na tàlta da lei complementar prevista no art. 165, § 9° da
Constituição Federal, a LDO tem incluído, nos últimos anos, algumas disposições de
caráter supletivo às constantes da Lei nº 4.320/64 sobre a elaboração e a execução
orçamentária.
Antes de apresentarmos os principais aspectos identificados no PLDO/2000,
cumpre-nos ressaltar que o contexto em que está sendo apreciado esse projeto é atípico,
uma vez que sua aprovação se dará sem que o Poder Executivo tenha encaminhado ao
Congresso Nacional o projeto do Plano Plurianual para o periodo 2000 a 2003 - PPA
2000/2003.
Tal assincronia temporal decorre da inconsistência dos prazos fixados pelo art.
35 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.' que prevê o
encaminhamento do projeto do PP A até quatro meses antes do encerramento do primeiro
exercício financeiro (31108) e a aprovação da LD012000 até o fim do primeiro período da
sessào legislativa (30/06). Assim. não há como a LDO/2000 fixar as prioridades e metas
para o exercício de 2000. pois estas dependem das diretrizes, objetivos e metas plurianuais
a serem ainda fixadas pelo PPA 2000/2003.
Para contornar essa dificuldade. o ano 2º do PLDO/2000 remete ao PPA a
especificação das prioridades e metas para o exercício 2000, mesmo não sendo essa uma
tarefa de sua. específica atribuição,
. Os esforços dos parlamentares serão redobrados neste exercício. pois,'como
sempre ocorre a cada primeiro ano de mandato presidencial.< o projeto da lei orçamentária
para o exercício financeiro' de 2000 tramitará em paralelo com o projeto de lei db PPA
2000/2003. Para tentar amenizar os efeitos dessa incongruência temporal. incluímos
parágrafo no ano 2° instando o Poder Executivo no sentido de enviar o projeto do PPA
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2000/2003 com pelo menos quinze dias de antecedência ao do projeto de lei orçamentária
de 2000, no intuito de possibilitar ao Congresso Nacional um' prazo extra para o inicio dos
trabalhos de apreciação desse plano.

Apresentamos a seguir um rol dos aspectos identificados como relevantes e
críticos no PLDO/2000 e as sugestões que introduzimos para o aperfeiçoamento do
projeto em tela.

o Novo Modelo Orçamentário
Um dos pontos de destaque do PLDO/2000 são as profundas alterações na
classificação das despesas e na apresentação da peça orçamentária. com a revogacão da
classificação funcional-programática prevista na Lei n" 4.320/64 e na Portaria n" 9/74.
Nesse sentido. o PLD0/2000:
:.- amplia o rol de funções. com destaque para "encargos especiais".
destinada às despe~as para as quais não se possa associar um bem ou serviço a ser gerado
no processo produtivo corrente. tais como as despesas para o pagamento de juros e
amortização da divida e despesas com transferências constitucionais;
:.- cria o nivel de subfunção de governo. absorvendo em grande pane as
despesas hoje classificadas como programas e elimina o nivel de subprograma:
.:.- subdivide os programas em projetos, atividades e operações especiais,
podendo abranger ações contidas em várias funções de governo ou ministério;
:.- prevê que os programas. junto com suas metas e indicador. serão
previamente definidos no PPA, sendo considerados o centro de avaliação e custo das
ações governamentais. com autonomia gerencial na sua execução; os programas
constituem o módulo integrador entre plano e orçamento; a lei orçamentária não poderá
prever projetos que não estejam enquadrados nos programas elencados no PPA;

> define, no mesmo nivel dos projetos e atividades, "operação especial".
como sendo as "despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo,
das quais não resultam um prodll1o. e não geram conrraprestação direta sob a forma de
bens ou serviços", devendo incluir as despesas tais como dividas. ressarcimentos,
transferências. indenizações, financiamentos:

> dá novo tratamento ao subprojeto/subatividade, renomeando·os como
subtítulo, destinados exclusivamente a "especificar a localização geográfica inregralou
parcial das respectivas atividades. projetos e operações especiais. não podendo haver.
por cal/seguinte. alteração da finalidade e da denominação das metas estabelecidas... ";
estabelece que as metas fTsicas aparecerão somente ao nível de projeto, atividade ou
operação especial."
Com vistas ao aperfeiçoamento desse novo modelo e no intuito de dar maior
transparência ao processo orçamentário, esta Relato,ria propõe as seguintes alterações:
a) Inclusão, no § 4° do art. 3°, de nonna pernlitindo que as metas sejam
definidas a nível de subtítulo, o que não era possivel no ",rojeto. Tal medida evitará a
perda de infonnações relevantes sobre custos, produtos' e resultados, pelo fato do
PLD012000 prever que as metas constantes do orçamento estarão agrupadas apenas em
nivel de projetos. atividades e operações especiais;
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b) Exigência. no inciso XXIX. § 3°. art. 7°, de que o Poder Executivo
providencie demonstrativo da correlação entre as categorias de programação existentes e a
nova classificação a ser adotada na lei orçamentária para o ano 2000. Ao se preservar a
série histórica da execução orçamentária. estaremos assegurando a possibilidade de
acompanhar a evolução das ações de governo.
Criação dos grupos de despesas: "Outras Transferências Correntes" e "Outras
Transferências de Capital"
O PLDO/2000. no art. 4°. prevê a criação de dois novos grupos de despesa.
"Olllras Transferências Correl1les" e "Olllras Transferências de Capilal". Subjacente a
esta proposta estão os conceitos de .. transferências" e "descentralização". As primeiras
indicariam a execução indireta sem contraprestação direta em bens e serviço~ para a
União. sendo a responsabilidade pelo uso dos recursos. exclusiva do beneliciário da
transferência. Já as segundas. embora também indicando a execução indireta. representam
as ações cuja responsabilidade permanece com o órgão descentralizador. por ser dele a
competência material pela realizaçào dessas ações.
\

Ao avaliar tal proposta constatamos que esses conceitos ainda nào estavam
suficientemente claros. podendo vir a gerar dúvidas em relação à melhor classificação das
ações na peça orçamentária. A partir da simulação de alguns exemplos. concluímos que os
projetos e atividades. na forma em que estão classificados no orçamento. não permitem ao
Congresso Nacional a perfeita identificação de como o Poder Executivo executará essas
ações. Assim. não há como definir. a priori, se os recursos serão descentralizados ou
transferidos pelo conceito apresentado.
Nesse sentido. e considerando que já se encontra tramitando no Congresso
Nacional dois projetos de lei complementar tratando desta mesma matéria (PLC-135/96 e
PLC-32/99). o que vai permitir uma reflexão mais profunda sobre esse assunto. julgamos
conveniente não acatar as propostas de alteração da classificação econômica da despesa,
permanecendo. desta forma. o conceito de modalidade de aplicação tal como hoje é
utilizado. identificando indistintamente tanto as transferências como as descentralizações.

Alteração das fontes e das modalidades de aplicação constantes da lei orçamentária
O PLD0I2000. em seu art. 12, possibilita ao Executivo alterar as fontes
constantes da lei orçamentária por meio de "alo do Poder Executivo", em substituiç-ão à
exigência de decreto prevista na LDO/99. Consideramos oportuno, neste caso. restringir
tal modificação sob a responsabilidade única do Ministério de Orçamento e Gestão. de
forma a não favorecer a dispersão dessa possibilidade, o que, sem dúvida, prejudicaria O
seu acompanhaIllento.
Em relação à modalidade de aplicação, o PLDO/2000 previa que sua alteração
fosse implementada diretamente no SIAFI. Analisando a questão, concluímos que tal
possibilidade dificultaria o controle da execução das ações aprovadas pelo Congresso.
Dessa forma. sugerimos as mudanças nas modalidades de aplicação constantes da lei
orçamentária apenas seja possível por meio de ato administrativo próprio do dirigente
máximo de cada órgão a que estiver subordinada a unidad. orçamentária. Asseguramos
ainda que .. em ambas as situações. deverão ser garantic;las a publicidade e a transparência
das alterações.
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Demonstrativos c Informações Complementares
O PLD0/2000, por meio do inciso 111 do § 2º do art. 7º, determina que a
mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária anual conterá a metodologia de
cálculo de todos os itens que compõem as necessidades de financiamento, bem como o
cálculo dos resullado's primário e operacional. Para que o Congresso disponha de dados e
infoll11ações que lhe permitam acompanhar e supervisionar a evolução da dívida pública
federal. decidimos esclarecer que. no avaliação das necessidades de financiamento do
governo federal. os juros reais sejam calculados por regime de competência.
Introduzimos. também. a necessidade do envio de demonstrativo detalhando
as aplicações das agências financeiras oficiais de fomento que. como é de conhecimento. é
importante tàtor de distribuição espacial de renda (art. 7°, § 2°. V).
CorrigiJ;nos a omissão na. proposta da exigência de ser apresentado o
demonstrativo previsto nas LDOs anteriores, que dispunha: .....os subproje/os em
andamento. cuja execução jinanceira. a/é 30 de jlll1ho de 1999. ui/rapasse vinte por cento
do seu cus/o /o/al estimado. informando o percentual de execução e o cus/o /o/al acima
r~reridos. observado o que estabelece o art. 18".

É essencial a manutenção desse demonstrativo, contido no art. 7°, § 3°, XXX,
no sentidode se verificar a observância do art. 24 do PLD0/2000, que determina que os
subprojetos em andamento" serão considerados prioritários em relação às novas
programações, com o objetivo de evitar a ocorrência de obras inacabadas.
Além desses demonstrativos, outros foram incluídos por esta relatoria no art.
7", sempre com o objetivo de dotar o Congresso Nacional de maior número de
informações possível. de forma a permitir melhor avaliação da proposta orçamentária no
contexto' econômico e financeiro em que se insere.

>>>>-

».
>>-

Impacto das dívidas dos estados e dos municípios assumidas pela União;
Resultado do Banco Central;
Despesas regionalizadas do SUS;
Discriminação da observãncia do cumprimento dos artigos da LDO
relativos ao cálculo do FUNDEF e a destinação de recursos para a
irrigação do Centro Oeste; ,
Correlação entre as novas categorias de programação, a nível de subtítulo,
.
e as hoje existentes;
Orçamento de investimento indicando as fontes de fionanciamento;
Subprojetos em andamento cuja execução financeira até 30.06.1999
ultrapasse vinte por cento de seu custo.

Contrílle do custo de obras e das obras com gestão irreguíar
Estabelecemos vários dispositivos voltados para o controle do custo das obras
federai~ou realizadas com recursos transferidos pela União a exemplo do art. 7°,§6º, que
detenrlina : "Os órgãos setoriais do siStema de orçamento éncaminharão à Comissão
Mis/a demonstratiVo 'dos subií/ulos des/inados'à realização de obras,' cujo valor /olal
ui/rapasse R$ 2.000.000.00 ( dois milhões de reais) ".
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Já no art. 71, fixamos, de fonna 'inédita, que os custos unitários de obras
executadas com recursos dos orçamentos da União, relativas à construção de prédios
públicos, saneamento básico e pavimentação, não poderão ser superiores ao valor do
Custo Unitário Básico - CUB . por m', divulgado pelo Sindicato da Indústria da
Construção, de cada unidade da federação, acrescido de até 30% (trinta por cento) para
cobrir custos não previstos no CUB (elaboração de projeto, elevadores, entre outros).
Somente em condiçães especiais, devidamente justificadas. poderão os respectivos custos
ultrapassar o referido limite. Os órgãos de controle interno e externo ficam alertados para
a verificação desse item em suas atividades de auditoria.
Por outro lado. o PLDO/2000 suprimiu a detenninação contida na LDO/99
para que o TCU çncaminhasse infonnações à CMPOF sobre obras com indícios de
irregularidades em sua gestão. bem como as infonnações gerenciais sobre a execução
fisi;a e financeira dos subprojetos relevantes. Proponios a reinc1usão dessa
obrigatoriedade. no art. 91. com aprimoramentos, na medida que regula o apoio técnico do
TCU à Comissão Mista na apreciação da proposta orçamentária para 2000.

Previsão do superavit primário
O PLD012000 estabelece. no art. 18, metas de superavit primário (receita
menos despesa, exclusive juros) em 2.7% do Produto Interno Bruto - PIB, sendo 2,6%
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e 0.1 % das empresas estatais federais.
O estabelecimento do referido superal'iI é de crucial importância para a
manutenção das expectativas positivas dos agentes privados acerca do comportamento
saudável das contas públicas. e. consequentemente. da continuidade da estabilidade de
preços. Nesse contexto, nota·se que qualquer que seja a política fiscal que venha a ser
definida. seu fortalecimento junto a sociedade será tanto maior quanto for o consenso de
sua necessidade, o que somente é possivel com o amplo conhecimento e debate de todas
as variáveis envolvidas. Dessa fonna. incluímos alguns itens no sentido de possibilitar o
acompanhamento da execução das metas estabelecidas, como segue:
)o

Exigência de anexo à proposta do texto da lei da metodologia de apuração
do resultado primário;

)o

Detenninação de que o Poder <Executivo tomará as providências
necessárias para o cumprimento das metas mediante ajuste do cronograma,
bem como dos limites para movimentação e empenho;

)o

Exigência de que o Decreto do Poder Executivo que estabelecer ou
modificar o cronograma conterá demonstrativo de que a programação
atende ao cumprimento das metas fixadas;

»

O Poder Executivo encaminhará ao Congre~so Nacional. no prazo de 15
dias após o encerramento de cada trimestr~, relatório de avaliação do
cumprimento das metas do exercício, bem assim da justificação de
eventuais desvios. com indicação das medidas corretivas;

;;- Caberá à Comissão Mista apreciar os relatórios mencionados além de
acompanhar a evolução dos resultados primários dos orçamentos fiscal e
da seguridade social da União, durante a execução orçamentária.
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Precatórios
O projeto de lei. em seu art. 21, manteve a exigência de que cópia da relação
completa dos precatórios incluídos na lei orçamentária seja encaminhada. para fins de
verificação. à Comissão Mista. Propomos. para facilitar os trabalhos de análise. que tais
relações sejam enviadas também em meio magnético, além de algumas alterações nas
informações solicitadas.
A partir desses relatórios. durante a apreciação da proposta orçamentária para
1999. verificou-se a existência de precatórios relativos a sentenças não transitadas em
julgado. dentro do processo de execução. Nesse sentido. incluímos exigência de que a
proposta orçamentária anual consignará dotações exclusivamente para o pagamento de
precatórios cujos processos contenham certidão de trânsito em julgado da decisão
exeqüenda e dos embargos da execução ou certidão de que não tenham sido opostos
embargos ou qualquer impugnação aos respectivos cálculos.
Subvenções Sociais
O projeto. em seu art. 30. previa a possibilidade de se conceder subvenções
sociais para entidades privadas sem fins lucrativos de forma a atender entidades
localizadas no exterior que tenham por objetivo "a divulgação da cultura brasileira e do
idioma português falado no Brasil". Consideramos ser oportuno restringir a abrangência
de tal dispositivo. atendendo unicamente as entidades que sejam vinculadas à missão
diplomática ou à repartição consular brasileira.
Adiante. o projeto permitia a inclusão na lei orçamentária anual de dotação a
titulo de "auxílio" (investimentos) para entidades sem fins lucrativos "voltadas para ações
de saúde e de atendimento direto e gralllÍ/o ". No entanto. somente permitia a subvenção
para as Santas Casas de Misericórdia que fossem financiadas por organismos
intemacionais. Não concordando com essa discriminação. excluímos a restrição.
permitindo a concessão de subvenções voltadas para ações de saúde e atendimento direto
e gratuito às entidades filantrópica com esses fins. inclusive as Santas Casas de
Misericórdia. esclarecendo. contudo, que a execução dos gastos dependerá também da
especificação da entidade beneficiada no subtítulo correspondente.
Permitimos. ainda a concessão de auxílio para consórcios intermUlÚcipais.
desde que exclusivamente composto por entes públicos. e somente voltados para a
execução de programas nacionais de saúde.
Paralelamente. a fim de possibilitar maior controle sobre a aplicação dos
recursos destinados para entidades privadas a título de "auxílios". incluimos parágrafo no
dispositivo tomando obrig3tória a especificação da entidade beneficiada no subtítulo
correspondente. tanto na lei como na execução orçamentária.
Consolidação das normas relativas aos convênios'
A LDO/99 continha' dispositivo. que .foi vetado. prevendo que os órgãos
responsáveis pela liberação dos' recursos de convênio deveriam publicar no DOU. quando
da assinatura do instrumento' e em cada limadas liberações de recursos financeiros.
extrato contendo. no mínimo. nome do convenente. objeto do convêliio. valor liberado e
classificação funcional-programática e econômica do respectivo crédito, Considerando o
princípio constitucional da publicidade dos atos públicos. propomos a reinclusào de
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detenninação no art. 34, § li. dispondo sobre a obrigatoriedade de que tais infonnações
sejam disponibilizadas. pelo Poder Executivo, na INTERNET, que hoje representa uma
fonna mais ágil e menos onerosa de publicidade dos atos de governo.
Adicionalmente. reintroduzimos no art. 38 a exigência de a execução
orçamentária e financeira das entidades que assinem contratos de gestão com a União ser
realizada por intennédio do SIAFI. ainda que dispositivo com o mesmo teor tenha sido
vetado na LOO/99.
Agências financeiras oficiais de fomento
O PLOO/2000 retirou a exigência da publicação da execução regionalizada
dos empréstimos e financiamentos concedidos pelas agências financeiras oficiais de
fomento. Como tal demonstrativo é essencial para a verificação da distribuição regional
desses vultosos recursos e de fonna a pennitir ao Congresso acompanhar os importantes
aportes de recursos hoje efetuados pelas agências oficiais de fomerito, o reincluímos no
art. 67.
Preservação dos gastos sociais
Aperfeiçoamos o dispositivo da LOO. retratado no art. 48. que garante para o
ano 2000 que os recursos para as ações e serviços de saúde sejam no mínimo iguais aos
valores que constaram do orçamento de 1999. Além do mais, introduzimos no artigo 50
detenninaçào semelhante que protege os gastos do Fundo Nacional para a Criança e o
Adolescente - FNCA.
Suspensão das vinculações de receitas

°
Poder Executivo estabeleceu no art. 66 da proposta que, à exceção das
vinculações constitucionais ou estabelecidas em leis complementares, ficariam suspensas,
no exercício financeiro de 2000. as vinculações de receitas a fundos, órgãos ou despesas.
A intenção seria aumentar o grau de flexibilização da programação orçamentária. Pareceunos temeràrio suspender pela LOO, lei transitória. a eficácia de inúmeras leis pennanentes
ou de atos infralegais. vinculadores de receitas, sem o exame caso a caso, razão pela qual
propomos a supressão desse dispositivo.
Autorização ilimitada para a e>;ecução da proposta orçamentária enquanto a lei
orçamentária não for sancionada
O PLOO/2000 possibilitava a execução da programação enquanto a lei
orçamentária não fosse sancionada. até o limite mensal de um doze avos do total de cada
dotação. Com esse dispositivo o Executivo teria poderes ilimitados para executar toda a
programação. que ainda estaria em discussão no Congresso Nacional. Propomos, no art.
84. limitar essa autorização a apenas dois doze avos (2/12) das dotações constantes da
proposta orçamentária.
.
Contingenciamento
O projeto, em seu art. 65. previa o contingenciamento. das dotaçÕes dos
Poderes Legislativo e Judiciàrio e do Ministério Público da União, por meio da limitação
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proporcional do empenho. Optamos por suprimir tal. disp.ositivo. tendo em vista
argumento de inconstitucionalidade. frente ao art. 168 da Constituiçào. que reza:

;'os recursos correspondentes às dotações orçamentárias. compreendidos os
créditos suplemell/ares e especiais. destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e
Judiciário e do Ministério Público. ser-Ihes-ão entregues até o dia 20 de cada mês. na
forma da lei comple(nel1lar a que se refere o art. 165. § 9. o'.

Restos a pagar e autorização para abertura de créditos
O PLDO/2000 continha normas inéditas disciplinando a execução dos restos a
pagar. Após analisar o tema. julgamos mais conveniente não alterar as normas hoje
contidas na Lei 4.320/64. uma vez que ainda atendem de forma satisfatória a questão.
Uma preocupação desta Relatoria, nesse sentido, foi a dificuldade que poderia advir, com
a adoção da nova proposta, na continuidade da execução orçamentária e financeira dos
contratos e convênios. Ademais, já se encontra em apreciação avançada pela Câmara dos
Deputados. o projeto de lei complementar (PLP n.O 135/96), que deverá trazer uma
conceituação mais estruturada desse assunto, que, aliás. exige longa maturação.
Propomos, neste sentido. a retirada do art. 85 relativo a este tema.
A proposta de abertura de crédito no exercício seguinte. à conta do orçamento
do exercício anterior. não encontra abrigo na nossa Constituição. O princípio da
anualidade da despesa impõe que, a cada ano, todas as despesas se sujeitem a uma revisão
geral das prioridades. em igualdade de condições. A Constituição reserva no art. 167, § 2°,
apenas aos créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do
exercício, a possibilidade de sua reabertura no exercicio seguinte.
Se a excepcionalização ao princípio da anualidade do orçamento é expressa,
não cabe à legislação ordinária estender tal exceção, como pretende o dispositivo em
comento, já que transforma dotações orçamentárias anuais em plurianuais. A matéria
proposta não se adequa à sua veiculação por meio da lei de diretrizes orçamentárias, e
talvez nem por meio de lei complementar. mas sim por emenda constitucional. Além dos
aspectos constitucionais e legais, pela proposta do PLDO/2000 o Poder Executivo ficaria
com a prerrogativa de poder selecionar as despesas que quisesse dar' seguimento,
reabrindo por sua conta, sem prévia autorização legislativa, os créditos orçamentários
relativos a despesas não executadas no ano anterior, aumentando ainda mais o poder de
escolha e seleção de prioridades nas mãos dos órgãos executores.
Não é esse o caminho que julgamos mais conv~niente para o fortalecimento
do Poder Legislativo como instância decisória dos gastos públicos. O que se procura é, ao
mesmo tempo, criar mecanismos para que a lei orçamentária contenha uma previsão
consistente e realista de receitas e despesas e estabelecer alguma forma que comprometa
o Poder Executivo-com a realização de toda a programação assim definida, objetivo há
muito tempo perseguido pelo Poder Legislativo. Pelos motivos citados, propomos a
retirada do art. 87 do projeto.
Finalmente. registre-se que ao PLDO/2000 foram apresentadas 1.396
emendas, sendo que 235 foram consideradas aprovadas; 200 aprovadas parcialmente; 958
rejeitadas; OI considerada inadmitida; OI considerada prejudicada e OI retirada pelo autor.

16332 Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Jtmho de 1999

lI. VOTO DO RELATOR
Alicerçados nas razões e argumentos ex pendidos em nosso Relatório. somos
pela aprovação do ~rojeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2000 (Projeto de Lei
ne _ de I 999-CN), na [onna do Substitutivo que submetemos à elevada consideração dos
Senhores Parlamentares_
Sala da Comissão_

/'
NADOR LUIZ ESTEVÃO

RELATOR

Negrito: acrescido ao PL
'Hw1!aOO: suprimido do Pl
PLN n.' 2, de 1999 - CN
SUBSTITUTIVO

Dispõe sobre as diretrizes para ~ elaboração da lei
orçamentária de 2000 e dá outras providências.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:

DISPOSiÇÃO PRELIMINAR
Art. I· São estabeiecidas. em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2·, da Constituição Federal.
as diretrizes orçamentárias da União para 2000. compreendendo:
I - as prioridades e metas da administração pública federal;

11 ~ a estrutura e organização dos orçamentos;
III - as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos da União e suas alterações;
IV - as disposições relativas à divida pública federal;

V - as disposições relativas às despesas da União com pessoal e encargos sociais;
VI - a política de aplicação dos recursos das agências financeiras oficiais de fomento; e
VII - as disposições sobre alteraçôes na legislação tributária da União.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 1999

Quinta-feira 24 16333

CAPÍTULO I
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL
Art. t~ As metas e as prioridades para o exercício financeiro de 2000 serão especificadas no plano
plurianual relativo ao período 2000-2003, e devem observar as seguintes estratégias:
J - consolidar a estabilidade econômica com crescimento sustentado;

li - promover o desenvolvimento sustentável voltado para a geração de empregos e oportunidades
de renda:
111 - combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social;
IV - consolidar a democracia e a defesa dos direitos humanos; e

V - reduzir as desigualdades inter-regionais.

Parágrafe ""iC9. § l' As denominações e unidades de medida das metas da lei orçamentária anual
àeverào ser as R'leSmaS Dortear-se-ão pelas utilizadas no plano plurianual referido no capul deste artigo.

§ 2' O Poder Executivo envidará esforços no sentido de antecipar a entrega do plano previsto
no'caplll deste artigo em pejo menos 15 dias.

CAPÍTULO II
\ DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS
Art. 32 Para efeito desta Lei. entende-se por:
I - Programa. o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos
objeti\'os pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual;

II - Atividade. um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa,
envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente~ das quais resulta um
produto necessário à manutenção da ação de governo;
r, IH _
Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa,
envolvendo um conjunto de operações. limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a
expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo; e

IV - Operação Especial, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo,
das quais não resulta um produto. e nào geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

§ )2 Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de
atividades. projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades
orçamentárias responsáveis pela realização da ação.
§ 2' As atividades, projetos e operações especiais serão desdobrados em subtítulos exclusivamente
para especificar a localização geegFáfiea física integral ou parcial das respectivas atividades, projetos e operações
especiais, não podendo haver, por conseguinte. alteração da finalidade e da denominação das metas estabelecidas.

§ 3'

Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a subfunção às quais se

vinculam.

§ 42 As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas por programas,
atividades, projetos ou operações especiais, e respectivos subtítulos com indicação de suas metas físicas.
Art. 4' Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a despesa por unidade
orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, especificando os grupos de despesa,
com suas respectivas dotações, conforme a seguir discriminados, indicando, para cada categoria, a esfera
orçamentária, a modalidade de aplicação, a fonte de recursos e o identificador de uso:
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I - pessoal e encargos sociais;
2 - juros e encargos da divida;

3 eutras traRsferêRsias SSffeRtes;
43 - outras despesas correntes;

M - investimentos;
65 - inversões financeiras, incluidas quaisquer despesas referentes à constituição ou aumento de
capital de empresas; e
:I(, -

8

amortização da divida.
e"lras tFaRslilFôReias d. eapital.

Art. 5' As metas fisicas serão indicadas em nivel de sublUulo atividade e pF9jete e agregadas
segundo os respectivos projetos e atividades e constarão do demonstrativo a que se refere o art. 72, § 12, inciso
XIV.
Art. 6' Os orçamentos fiscal e da seguridade social compreenderão a programação dos Poderes da
União. seus fundos, órgãos. autarquias, inclusive especiais, e fundações instituidas e manti~as pelo Poder Nblico,
bem como das empresas públicas. sociedades de economia mista e demais entidades em que a União, direta ou
indiretamente. detenha a maioria do capital social com direito a voto e que dela recebam recursos do Tesouro
Nacional. devendo a correspondente execução orçamentária e financeira ser totalmente registrada no Sistema
Integrado de Administnlção Financeira do Governo Federal- SIAFI.
Parágrafo único. Excluem-se do disposto neste anigo as empresas que recebam recursos da União
apenas sob a forma de:
I - panicipação acionária;
Il - pagamento pelo fornecimento de bens e pela prestação de serviços;

m- pagamento de empréstimos e financiamentos concedidos;
IV - transferências para aplicação em programas de financiamento nos termos do disposto nos arts.
159. inciso I, alinea "c", e 239, § I', da Constituição Federal.
Art. 7" O projeto de lei orçamentária anual que o Poder Executivo encaminhará ao Congresso
Nacional e a respectiva lei serão constituídos de:
I - texto da lei;
Il - consolidação dos quadros orçamentários:

IH - anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na
forma definida nesta Lei;
. '"
IV - anexo do orçamento de investimento a que se referé o art. 165, § 5', inciso lI: da Constituição
Federal. na forma definida nesta Lei;
V - discriminação da legislação da receita e da despesa, referente aos orçamentos fiscal e da
seguridade social.
§ I' Integrarão a consolidação dos qüadros orçametitários a que se refere o inciso li' deste artigo,
incluindo os complementos referenciados no art. 22, -inciso m, da Lei n' 4.320, del7 de março de 1964, os
seguintes demonstrativos:

I - da evolução da receita do Tesouro Nacional, segundo as categorias econôinicas e seú
desdobramento em fontes, discriminando cada impostb e contribuição déqi1~ trata o ~rt. 195 da Constituição
Federal;
II '- da evolução da despesa do Tesoúro Nacional, segundo as categorias~conômicas' e grupos".!'e
despesa;

. :
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III - do resumo das receitas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente,
por categoria econômica e origem dos recursos;
IV - do resumo das despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e
conjuntamente, por categoria econômica e origem dos recursos;
V - da receita e da despesa, dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente,
segundo categorias econômicas, conforme o Anexo I da Lei n2 4.320, de 1964, e suas alterações;
VI - das receitas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, de acordo
com a classificação constante no Anexo III da Lei n2 4.320, de 1964, e suas alterações;
VII - das despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, segundo
Poder e órgão, por grupo de despesa e fonte de recursos;
VIll - das despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, segundo
a função. subfunção, programa, e grupo de despesa;
IX - dos recursos do Tesouro Nacional, diretamente arrecadados, nos orçamentos fiscal e da
seguridade social. por órgão;
X - da programação referente â manutenção e ao desenvolvimento do ensino. nos termos do art.
212 da Constituição Federal, em nivel de órgão. detalhando fontes e valores por categoria de programação:
XI - dos recursos destinados
Constitucionais Transitdrias. por região:

a irrigação,

nos termos do art. 42 do Ato das Disposições

XII - do resumo das fontes de financiamento e da despesa do orçamento de investimento. segundo
órgão. função. subfunção e programa:
XIII - das fontes de recursos por grupos de despesa; e
XIV - das despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade segundo os programas de govemo, com
os seus objetil'os e indicadores para aferir os resultados esperados. detalhado por atividades, projetos e operações

especiais! com a identificação das metas! se for o caso, e unidades orçamentárias executoras.
§ 22 A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária anual conterá:
I - análise da conjuntura econômica do País, com indicação do cenário macroeconômico para 2000,
e suas implicações sobre a proposta orçamentária;
"r.

II - resumo da política econômica e social do Governo;
III - avaliação das necessidades de financiamento do setor público federal. explícitando receitas e
despesas. bem como indicando os resultados primário e operacional implícitos no projeto de lei orçamentária anual
para 2000. os estimados para 1999 e os observados em 1998, evidenciando, ainda, a metodologia do cálculo de
todos os itens computados nas necessidades de financiamento, com referência especifica ao cálculo dos juros
reais por competência;
i •

·IV - justificativa da estimativa e da fixação. respectivamente. dos principais agregados da receita e

da despesa:

v - os valores das aplicações das agências financeiras oficiais de fomento p,os dois últimos
anos, a execução provável para 1999 e as estimativas para 2000, consolidadas e por agência, região, Estado,
setor e fonte qe recursos, evidenciando, ainda, a participação dos pequenos, médios e grandes tomadores;
,

'.

"

,

" . § 3' O Poder Executivo disponibilizará até 15 dias após o encaminhamento do projeto de lei
orçamentária anual. podendo ser por meios eletrônicos. demonstrativos contendo as seguintes infonnações
complementares:
: I'
" "
.
.,r.. ,
l' I - os resj.lhados correntes dos orçamentos fiscal e da seguridade social;
~(

"

11 - os recursos destinados a eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental, de
fpf,")' a cara~,erizar o cumprimento do disposto no art. 60 do Ato das Disposições Constitucion~is Transitórias,
cbln' a redação dada pela Emenda Constitucional n' 14, de 1996, detalhando fontes e valores por categoria de
programação:
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III - o detalhamento dos principais custos unitários médios, utilizados na elaboração dos
orçamentos, para os principais serviços e investimentos;
IV - a programação orçamentária, detalhada por operações especiais, relativa à concessão de
quaisquer empréstimos, destacando os respectivos subsidias, quando houver, no âmbito dos orçamentos fiscal e da
seguridade social;
V - o detalhamento, por unidade orçamentária da administração pública federal que destine
recursos para entidades de previdência fechada, do valor de suas contribuições a titulo de patrocinadores;
VI - os gastos, por unidade da Federação nas áreas de assistência social, educação e desporto,
habitação. saúde. saneamento e transpones. conforme informações dos órgãos setoriais, com indicação dos critérios
utilizados para a regionalização dos gastos;

VII - a memória de cálculo da estimativa de gasto com pessoal e encargos sociais e com o
pagamento de benefk~ios previçl~~cjári?s para o exercício -de ,2001.,;'
VIII - a memória de cálculo da estimativa das despesas com amortização e com juros e encargos da
divida pública mobiliária federal interna e externa em 2000, indicando a, la,,"' ". J",es, es "eságies e e"I,es
eneargs5 e os prazos médio') de eRlissàa vencimento ~ considerados para cada tipo >e série de Utulos e,
separadamente, as despesas com juros. e respectivas taxas, com deságios e com outros encargos.
IX - a situação observada no exercicio de 1998 em relação aos limites e condições de que trata o
art. 167. inciso 111, da Constituição Federal;
X - o efeito. por região. decorrente de isenções e de quaisquer outros beneficios tributários,
indicando, por tributo e por modalidade de beneficio contido na legislação do tributo, a perda de receita que lhes
possa ser atribuída, bem como os subsídios financeiros e creditícios concedidos por órgão ou entidade da
administração direta e indireta com os respectivos valores por espécie de beneficio, em cumprimento ao disposto
no art. 165, § 6·, da Constituição Federal:
XI - a evolução da receita nos três últimos anos, a execução provável para 1999 e a estimada para
2000. bem como a memória de cálculo dos principais itens de receitas, inclusive as financeiras, destacando as
premissas básicas de seu comportamento no exere;ício de 2000;
XII - a correspondência entre os valores das estimativas de cada item de receita, de acordo com o
detalhamento a que se refere o inciso VI do § 1· deste artigo, e os valores das estimativas de cada fonte de recurso a
que se refere o art. 12 desta Lei:
XIII - dos montantes das receitas diretamente arrecadadas. por órgão e unidade orçamentária.
separando-se as de origem financeira das de origem não-financeira. utilizadas no cálculo das necessidades de
financiamento do setor público federal a que se refere o inciso 111 do § 2·;
XIV - memória de cálculo das estimativas:
a) das receitas brutas administradas pela Secretaria da Receita Federal, destacando os efeitos da
variação do indice de preços, das alterações da legislação e dos demais fatores que contribuam para as estimativas;
b) das receitas administradas pela Secretaria da Receita Federal, segundo as rubricas da lei
orçamentária, calculadas a partir dos montantes estimados na alínea anterior;

XV - a despesa com pessoal e encargos sociais, por Poder e total, executada nos últimos três anos,
a execução provável em 1999 e o programado para 2000, com a indicação da representatividade percentual do total
em relação à receita corrente e à receita corrente Iíql,lida, est~ última tal como definida nas Leis Complementares 0 2
82. de 23 de março de 1995, e n. 96, de 31 de maio de 1999, para os exercicios aque se referem;
XVI - o custo médio por beneficiário, por unidade orçamentária, por órgão e por Poder, dos gastos

com:
a) assistência médica e odontológica;
b) auxilio-alimentação/refeição:

c) assistência pré-escolar;
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XVII - os pagamentos, por fonte de recursos,' relativos !lOS Grupos -de Despesa "juros e encargos da
dfvida" e "amortização da dívida da dívida interna e externa, realizados' nos últimos três anos, sua execução
provável em 1999 e o programado para 2000;
H

,

XVIII" o impacto em 1997 e 1998 e as estimativas para 1999 e 2000, no âmbito do orçamento
fiscal, das dividas de estados e municípios assumidas pela União, discriminando por Estado e conjunto de
municípiosj
~ XIX - o estoque da divida pública federal, interna e externa, inclusive daquela junto ao
Banco Central do Brasil, em 30 de junho de1995 e em 31 de dezembro de 1998 e em 30 de junho de 1999, e as
previsões do estoque para 31 de dezembro de 1999 e 2000, especificando-se para cada uma delas:

a) mobiliária ou contratual;
b) tipo e série de titulo, no caso da mobiliária;
c) prazos de emissão e vencimento:
~_XX

- o impacto do Programa Nacional de Desestatização na receita e na despesa da União, a!é

2000.
XXI" o resultado do Banco Central realizado no exercício de 1998, destacando os principais
elementos que contribuiram para esse resultado, bem como o estimado para 1999 e 2000;
XXII - discriminação. por órgão, atividade, projeto, operação especial e respectivos subtítulos, dos
recursos destinados aos Programas uComunidade Solidária"\ "Brasil em Ação" e uRede de Proteçào Socia)";
XXIII " as fontes e a memória de cálculo dos recursos destinados ao Fundo Especial de
Desen\'olvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - FUNDA F;
~XXIV - memória de cálculo da reserva de contingência e das transferências constitucionais
para Estados, Distrito Federal e Municípios;
;GÇill XXV - memória de cálculo da complementação da União a que se refere o § 3' do art. 60 do
ADCT. demonstrando o atendimento do disposto no art. 6' da Lei n' 9.424, de 24 de dezembro de 1996;
.)G(J.\l XXVI - memória de cálculo do montante de recursos para aplicação na manutenção e
desenvolvimento do ensino, a que se refere o art. 212 da Constituição Federal, e do montante de recursos para
aplicação na erradicação do analfabetismo e na manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental, previsto
no art. 60 do ADCT;

XXVII - discriminação da observância do art, 46, inciso I, desta Lei;
XXVIII" das despesas regionalizadas do SUS, destacando as parcelas atinentes a cada um
dos critérios previstos no art. 35 da Lei n' 8,080, de 19 de setembro de 1990;
XXIX - da correlação entre as novas categorias de programação, a nível de subtítulo, c as
hoje existentes;

XXX - dos subprojetos em andamento, de acordo com a atual classificação funcionalprogramática, cuja execução financeira, até 30 de junho de 1999, ultrapasse vinte por cento do seu custo
total estimado, informando o percentual de execução e o custo total acima referidos, para fins do que
estabelece o art. 24;
XXXI - o orçamento de investimento, indicando, por subtítulo, as fontes de financiamento,
distinguindo os ·recursos originárias da empresa controladora e do Tesouro Nacional.
§ 42 Os valores constantes dos demonstrativos previstos no parágrafo anterior serão ~Iaborados a
preços da proposta orçamentária, explicitada a metodologia utilizada para sua atualização.

§ 5' O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional os projetos de lei orçamentária e dos
créditos adicionais em meio eletrônico com sua despesa regionalizada e discriminada, no caso do projeto de lei
orçamentária, por elemento de despesa.

§ 6' Os órgãos setoriais do sistema de orçamento encaminharão à Comissão de que trata o §
l' do art. 166 dn ConstItulçAi), no mesmo prazo fixado no & 3' deste artigo, demon,trativo ,tos ,,,htf,"lo,
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destinados à realização de obras. cujo valor total ultrapasse RS2.000.000,OU (dois lIIilhões de reois),
contendo:
a) especificação da obra a ser realizada;

b) estágio em que se encontra a obra;
c) cronograma

fisico~financeiro

da obra; e

d) etapas a serem executadas com as dotações consignadas no projeto de lei orçamentária.

§ 6' 7' A Comissão Mista PermaneOle prevista no § I' do art. 166 da Constituição Federal terá
acesso a todos os dados utilizados na elaboração da proposta orçamentária. inclusive através do-Sistema Integrado

de Dados Orçamentários - SIDOR.

§ +~ 8.!! Os demonstrativos e informações complementares exigidos por esta Lei identificarão, logo
abaixo do respectivo título. o dispositivo a que se referem.

Art. 82 Ppra efeito do disposto no artigo anterior. os Poderes Legislativo. Judiciário e o Ministério
Público da Uniào encamihharão ao Órgão Central do Sistema de Planejamento Federal e rle Orçamento, por meio
do SIDOR. suas respectivas propostas orçamemárias. para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária
anual.
S I~ Na elaboração de suas propostas. as instituições mencionadas neste artigo terão como
parãmetro de suas despesas:
I - com pessoal e encargos sociais, o gasto efetivo com a folha de pagamento de abril de 1999,
projetada para o exercício, considerando os acréscimos legais e o disposto no art. 169 da Constituição Federal,
alteraçães de planos de carreira, verificados até 30 de junho de 1999, as admissães na forma do art. 61 desta Lei e
eventuais reajustes gerais a serem concedidos aos servidores públicos federais;

11 - com os demais grupos de despesa. o conjunto das dotações fixadas na lei orçamentária para o
exercicio financeiro de 1999.
§ 2' No cálculo dos limites a que se refere o parágrafo anterior, serão excluídas as despesas
realizadas com o pagamento de precatórios e construção ou aquisição de imóveis.
§ 3~ Aos limites estabelecidos na fonna dos parágrafos anteriores, serão acrescidas as despesas
decorrentes de acréscimos das despesas da mesma espécie das mencionadas no parágrafo anterior e pertinentes ao
exercício de 2000. a manutenção de novas instalações em imóveis adquiridos ou concluídos nos exercícios de 1999
e 2000 e com a modernização e coordenação do processo eleitoral do ano 2000.
§ 4' Os limites de que trata este artigo serão fixados por grupos de despesa. conforme classificação
constante do art. 4' desta Lei.
Art. 9' Quando a abertura de créditos adicionais implicar a alteração das
demonstrativo referido no art. 7', § I", inciso XIV, o mesmo deverá ser objeto de atualização.

met~s

constantes do

Art. 10. No projeto de lei orçamentária anual será atribuído a cada subtítulo. para fins de
processamento. um código seqüencial que não constará da lei orçamentária anual.
Parágrafo único. As modificações propostas nos termos do art. 166, § 5', da Constituição Federal,
deverão preservar os códigos seqUenciais da proposta original.
Art. 11. Cada projeto somente constará de uma única esfera orçamentária.
Art. 12. As fontes de recursos e as modalidades de ~plicação aprovadas na lei orçamentária e em
. seus créditos adicionais poderão ser modificadas, justificadamente, 'para atender às necessidades de execução se
publicadas por meio de:
.
1- ~ubli •• ~., ~eF ",.ie ""portaria do Ministro de Orçamento e Gestão!lle "" Pe~.F Jl" •• uti"e,
para as fontes. exceto as de que trata o § 2' do art. 6469 desta Lei;

11- .feti.,..~.s Ae SlAJ.:lportaria do dirigente máximo de cada órgão a que estiversubordiriiida
a unidade orçamentária, para as modalidades de aplicação, desde que verificada a inviabilidade técni2à,
operacional ou econômica da execução do crédito na modalidade prevista na lei orçamentária.
'
f, Jl
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Art. 13. A modalidade de aplicação, referida no artigo anterior, destina-se, .".1"5;"'0",e.le, a
indicar se os recursos serão aplicados diretamente pela unidade detentora do crédito orçamentário, ou transferidos,
ainda que na forma de descentralização. a outras esferas de governo, órgãos ou entidades. de acordo com a
especificação estabelecida pela Secretaria de Orçamento Federal, do Ministério do Orçamento e Gestão,
obser\'ando~se.

no mínimo, o seguinte detalhamento:

I - 30 - governo estadual;
11 - 40 - administração municipal;
1Il - 50 - entidade privada sem lins lucrativos;
IV - 90 - aplicação direta: ou
V - 99 - a ser definida.

§ l' JII4Io se aplica a exigência estabelecida no inciso 11 do art, 12 desta Lei quando da
definição de que trata o inciso V deste artigo.
§ 2' Pafágfofe Ú.i.e É vedada a execução orçamentária com a modalidade de aplicação "99 - a ser

definidalJ •
Art. 14. O identificador de uso, a que se refere o art. 4', destina-se a indicar se os recursos
compõem contrapartida nacional de empréstimos ou de doações, ou destinam-se a outras aplicações, constando da
lei orçamentária e de seus créditos adicionais pelos seguintes digitos, que antecederão o código das fontes de
recursos:

o- recursos não destinados à contrapartida:
I - contrapartida de empréstimos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento BIRD;
2 - contrapartida de empréstimos do Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID;
3 - outraS contrapartidas;

§ I' Os identificadores de uso incluidos na lei orçamentária anual ou nas leis de abertura de
créditos adicionais. observado o art. 27 desta Lei, poderão ser modificados exclusivamente pela Secretaria de
Orçamento Federal, mediante publicação de portaria no Diário Oficial da União, com a devida justificativa, para

atender às necessidades de execução.

§ 2' Observado o disposto no art. 27 desta Lei, a modificação a que se refere o parágrafo anterior
poderá ocorrer, também. quando da abertura de créditos suplementares autorizados na lei orçamentária anual.
Art. 15. Todas as receitas e as despesas decorrentes da e"e.H~ãe das operações no âmbito do
Programa Nacional de Desestatização e relativas a participações acionárias da União e das operações de
securitização envolvendo títulos da divida pública mobiliária federal, constarão da lei orçamentária anual nos
seus valores brutos letais, vedada qualquer dedução .
. Art. 16. As fontes de recursos que corresponderem às receitas provenientes da concessão e
permissão constarão na lei orçamentária com código próprio que as identifiquem conforme a origem da receita,
djscriminando~se

durante a execução, no mínimo, aquelas decorrentes da concessão ou pennissão nas áreas de

telecomunicações, transportes, petróleo e eletricidade.
Art. 17. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados e apF8\'aEles na forma e
com o detalhamento estabelecidos na lei orçamentária anual.
\

§ I' Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de motivos
circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostas
sobr~.a
execuçã()
das atividades,
dos projetos, das operações especiais e dos respectivos subtitulos.
, .: ,
'

§ 2' Os decretos de abertura de créditos suplementares autorizados na lei orçamentária anual serão
subn,'~~idos pelo Ministério do Orçamento e Gestão ao Presidente da República, acompanhados de exposição de

motivos que inclua a justificativa e a indicação dos efeitos dos cancelamentos de dotações sobre a execução das
atividádes, dos projetos ou das operações especiais e respectivos subtltulos atingidos e das correspondentes meias.
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§ 3' Até cinco dias após a publicação dos decretos de que trata o § 2' deste artigo, o Poder
Executivo encaminhará à Comissão Mista Permanente prevista no art. 166 da Constituição Federal cópia dos
referidos decretos e respectivas exposições de motivos.

§ 4' Cada projeto de lei deverá restringir-se a um único tipo de crédito adicional.
§ 5' Os créditos adicionais destinados a despesas com pessoal e encargos SOCIaIS serão
encaminhados ao Congresso Nacional por intermédio de projetos de lei específicos e exclusivamente para essa
finalidade.
§ 6' Os créditos adicionais aprovados pelo Congresso Nacional
automaticamente abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.

serão

considerados

§ 7!1 Nps casos de abertura de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação, as
exposições de motivos de que tratam os §§ )2 e 22 deste artigo conterão a atualização das estimativas de receitas
para o exercício. apresentadas de acordo com a classificação de que trata o art. 7·.'§ I', inciso VI, desta Lei.
§ 8' O texto da lei orçamentária anual somente poderá autorizar a abertura de créditos
suplememares se contiver também dispositivo determinando que o Poder Executivo elabore e publique cronograma
anual de pagamentos mensais. nos tennos do art. +J77 desta Lei.
§ 9 2 Os créditos suplem'entares autorizados na lei orçamentária anual, referentes a
remanejamento de dotações. exceto despesas com pessoal, no âmbito dos programas de trabalho dos
respectivos órgãos, serão abertos e publicados com justificativa e indicativo dos efeitos sobre a execução das
atividades, dos projetos, das operações especiais e respectivos subtitulos e metas atingidos:
I - no Poder Legislativo pelos Presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do
Tribunal de Contas da União;
II - no Poder Judiciário, pelos Presidentes do Supremos Tribunal Federal, dos Tribunais
Superiores;

III - no Ministério Público da União, pelo Procurador-Geral da República.

CAPÍTULO 1II
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO
DOS ORÇAMENTOS DA UNIÃO E SUAS ALTERAÇÕES
Seção I
Das Diretrizes Gerais.

Art. 18. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária dO 2000 deverão
levar em conta a obtenção de um superávit primário de, no mínimo, 2,7% (dois vírgula sete por cento) do Produto
Interno Bruto - PiB, sendo 2,6% (dois virgula seis por cento) dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 'Social e
(l; 1% ( _ àé8J_ P'* _ ) àas em~rosas estatais fedorais, semIe <jII<! e55i! (lItima d."orá _
oaRsuBsto.eiada Ae
~ <l0Di~ Glebais. il<jll&se refere e aR. ,2M <lest&lei, constando em anexo à proposta do texto
da lei a metodologia de apuração desses resultados.

§ l' O Poder Executivo tomará as providências necessárias para o cumpriment~das metas de
que trata o caput deste artigo, mediante ajuste do cronograma, bem como dos limites para movimentação e
empenho, de que trata o art. 77 desta Lei, observado o qu'e détermina o respectivo parágrafo único.
§ 2' O decreto. do Poder Executivo que estabelecer ou modificar o cronogramade que trat.a o
parágt:afo anterior conterá demonstrativo de que a programação atende ao disposto no capllt deste artfgq.
§ 32: O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional,: no prazo de 15 dias ap\ós o
encerramento de cada trimestre, relatório de avaliação do cumprime~to das metas do exerc(cio, bem assim
11;1,) \
das justificação de eventuais desvios, çom indicação das medidas corretivas.
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§ 4' A Comissão Mista de que trata o art. 166, § I' da Constituição apreciará os relatórios
mencionados no parágrafo anterior e acompanhará a evolução dos resultados primários dos orçamentos'
fiscal e da seguridade social (ta União, durante a execução orçamentária.
Art. 19. A alocação dos créditos orçamentários será feita diretamente à unidade orçamentária
responsável pela execução das ações correspondentes, ficando proibida a consignação de recursos a título de
transferência para unidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
Parágrafo único. Desde que observadas as vedações contidas no al1. 167. inciso VI. da Constituição
Federal. fica facultada a descentralização de créditos orçamemários para execução de ações de responsabilidade da
unidade descemralizadora.
Art. 20. s..s despesas com o pagamemo de precatórios judiciários correrão à coma de dotações
consignadas com esta finalidade em operações especiais especificas, que constarão das unidades orçamentárias
responsaveis pelos débitos.
Parágrafo único. Os recursos alocados na lei orçamentária, com a destinação prevista neste artigo,

somente poderão ser cancelados para a abertura de créditos adicionais com outra finalidade mediante autorização
especifica do Congresso Nacional.
Art. 21. O Poder Judiciário. sem prejuizo do envio das relações de dados cadastrais dos
precatórios aos órgãos ou em idades devedores. encaminhará à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização do Congresso Nacional e à Secretaria de Orçamento Federal, do Ministério do Orçamento e Gestão, e
ae, re"riàe, órgãe, eu "Rtiàaà", à"v"àere',Ra parte ~"e lhes .euBerem, até <>iR€e-sete dias após a ~
publicação desta Lei. inclusive em meio magnético de processamento eletrônico. por intermédio dos seus
respectivos órgãos centrais de planejamento e orçamento, ou equivalentes, a relação dos débitos constantes de
precatórios judiciários a serem incluídos na proposta orçamentária de 2000, conforme detennina o art. 100, § )2, da
Constituição Federal, discriminada por órgão da administração direta. autarquias e fundações, e por grupo de
despesas. conforme detalhamento constante do art. 42 desta Lei. especificando:

a) número Ela J3Faees58 da ação originária:
b) número do precatório;
c) àata àe trân,ite elA julgaàe àa
d) data da

e"peài~ãe

,eRten~a

tipo de causa julgada;

autuação do precatório;

e) nome do beneficiário; e
t) valor do precatório a ser pago.

Parágrafe üAiea. § 12 Os órgãos e entidades devedores, referidos no caput, comunicarão à
Secretaria de Orçamento Federal. do Ministério do Orçamento e Gestão, no prazo máximo de cinco dias contados
do recebimento da relação dos débitos, eventuais divergências verificadas entre a relação e os processos que
originaram os precatórios recebidos.
§ 2.!!. A relação dos débitos de que trata o caput deste artigo, somente incluirá precatórios
cujos processos contenham certidão de trânsito em julgado da decisão exeqüenda e atendam a pelo menos
uma das seguin~es condições:
I....: certidão de trânsito em julgado dos embargos à'execução;

11 - certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer impugnação aos
respectivos cálc'ulos.
t Art. 22. As despesas com auxílio-alimentação/refeição, assistência pré-escolar e assistçncia médica
e odontológica no âmbito dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e do Ministério Públic'o da União,
inclúsive das entidades da administração indireta que recebam recursos à conta dos orçamentos fiscal e da
seguridade soda I correrão, exclusivamente, à conta dos recursos alocados em categorias de programação
esp~,ç}ficas. incluídas na lei orçamentária e em seus créditos adicionais para estas finalidades,

I.>,','

,

§ 12 O disposto neste artigo aplica-se, igualmente. aos órgãos e entidades que prestem, total ou

parcialmente. os referidos beneficios a seus servidores e dependentes, por intennédio de serviços próprios,
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§ 2. A inclusão de recursos na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais para atender às
despesas de que trata este artigo, fica condicionada à informação do número de beneficiados nas respectivas

metas.
Art. 23 .. Na programação da despesa não poderão ser:
I - fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente
instituídas as unidades executoras:
11 - incluldos projetos com a mesma finalidade em mais de um órgão "Ridade er~.m.Rtári.;
III - incluidas despesas a titulo de Investimentos - Regime de Execução Especial. ressalvados os
casos de calamidade pública formalmente reconhecidos, na forma do art. 167, § 3·, da Constituição Federal;
IV - transferidos a outras unidades orçamentárias os recursos recebidos por transferência;
V - classificadas como atividades dotações que visem ao desenvolvimento de açÕes limitadas no
tempo e das quais resultem produtos que concorram para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do Governo, bem
como classificados como projetos ações de duração continuada.
.
Parágrafo único. Excetuados os casos de obras cuja natureza ou continuidade fisicá não permitam o
desdobramento. a lei orçamentária anual não consignará recursos a projeto e respectivos subtitulos que se localize
em mais de uma unidade da Federação, oU que atenda a mais de uma.
Art. 24. Além da observância das prioridades e metas fixadas nos termos do art. 2., a lei
orçamentária e seus créditos adicionais somente incluirão projetos ou subtítulos de projetos novos se:
I - tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos e respectivos subtítulos em
andamento:
11 - os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etllpa ou a obtenção de uma unidade
completa. considerando-se as contrapartidas de que trata o § 2· do art. 34.
Parágrafo único. Para fins de aplicação do disposto neste artigo, não serão considerados projetos
com titulos genéricos que tenham constado de leis orçamentárias anteriores e serão 'entendidos como projetos ou
subtítulos de projetos em andamento aqueles cuja execução financeira, até 30 de junho de 1999, ultrapassar vinte
por cento do seu custo total estimado, conforme Indicado no demonstrativo previsto no inciso XXX, § 3', do
a~~'

Art. 25. Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com:
I - inicio de construção, ampliação, reforma voluptuária ou útil, aquisição,
arrendamentos de imóveis residenciais:

,,

nova~ . locações

ou

11 - inicio de construção, ampliação, reforma voluptuária e a aquisição de imóveis a,dministrativos
no âmbito da administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União;'
III - aquisição de mobiliário e equipamento para unidades residenciais de representação funcional;
IV - aquisições de automóveis de representação, reÍ;salvadas aquelas referentes 'aá~~omóveis de
uso do Presidente, e-OO Vice-Presidente e ex-Presidentes da Repúblic'a, Presidentes da Câmara dos Deputados, do
Senado Federal e dos Tribunais Superiores, dos Membros das Mesas Diretoras da Câmara dos Députados e do
Senado Federal. dos Ministros de Estado e do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da República e do
Advogado-Geral da União;
V - celebração. renovação e prorrogação de contratos de locação e ·a';'.endame~to',\:te quaisit~.~r
veículos para representação pessoal:
. .
I VI - ações de caráter sigiloso, salvo quando realizadas por órgãos ou entidades cujà'l~gislação que
as criou estabeleça, entre suas competências, o desenvolvimento de atividades 'relativ~'~ '~:SégurarI~a:~~ socied~?~:.e .
do Estado e que tenham como precondição o sigilo, constando os valores corrésporidentes de' categorias de
programação específicas;
: /.

vn - ações 'típicas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ressalvàdas as~ç~~$
compreendidas nos arts. 23,.ioois<> .l,lill, inclusive para aquisição de patrulhas meéaniiadas, 30, incisos VI

o"vn;
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m, da Constituição Federal, em lei .spepíficir e destinadas à molho ria de
transporte e sistema viário primário nas regiões metropolitanas, ou constantes do Plano Plurianual, financiadas

200. 204, inciso 1. e '225, § 12, inciso

total ou parcialmente pela União oU por agência oficial de fomento e que se encontrem inacabadas, com mais de
cinqüenta por cento de execução, desde que já tenham aquelas entidades adimplido mais de setenta por cento da
contrapartida:
. VIII - clubes e associações de servidores ou quaisquer outras entidades congêneres. excetuadas
creches e escolas para o a)endimento pré-escolar:
IX - pagamento. a qualquer título, a servidor da administração pública ou empregado de empresa
pública ou de sociedade de economia mista, por serviços de consultoria ou assistência técnica, inclusive custeados

com recursos provenientes de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, firmados com órgãos ou
entidades de direito público ou privado, nacionais ou internacionais.
§ 12 Para efeito desta Lei, entende-se como ações tlpicas dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, as ações governamentais que não sejam de competência exclusiva da União, nem de competência
comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.
§ 22 Desde que as despesas sejam especificamente identificadas na lei orçamentária
8.~am.RI89, excluem-se da vedação prevista:

ft&S

I - nos incisos 1,1/ e 11/, as destinações para:
a) "'óidades equipadas, essenciais à ação das organizações militares;
b) as unidades necessárias à instalação de novas representações diplomáticas no exterior;
c) representações diplomáticas no exterior;
d) residências funcionais dos Ministros de Estado e dos membros do Poder Legislativo em Brasília;
e) as despesas dessa natureza, que sejam relativas às sedes oficiais das, representações diplomáticas

no exterior e que.sejam cobertas com recursos provenientes da renda consular;

,

lI' .:: .no inciso IV, as aquisições com recursos oriundos da renda consular para atender às
";:
representações diplomáticas no exterior;

11/ - no inciso VII, as ações para reaparelhamento das policias estaduais, nos termos do ~~PUI do
.1
art. 144 da Constituição Federal.
I

§ 32 Os serviços de consultoria somente serão contratados para execução de ativida~es que
comprovadamente não possam ser desempenhados por servidores da Administração Federal, publicando-se no
Diário OficIaI da União, além do extrato do contrato, a justificativa e a autorização da contratação.
'.

Art. 26. As receitas vinculadas e as diretamente arrecadadas por órgãos, fundos, autarquias,
inclusive as especiaIs, fundações instituldas e mantidas pelo Poder Público, empresas públicas, sociedades de
economia mista,e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital com
direit? a voto" rfspei~adas as dispo,sições pr~vis~as em legisla~ã?, e.speclfica, ~e,rão destinadas prioritariamente aos
custeIOs admInistrativo e operacIOnal, inclUSIve pessoal e e~cargos SOCIaIS, bem como ,ao pagamento de
amortização,juros e encargos da divida, e à contrapartida dás operáçõés de crédito.

>Art. 27. Os recursos para compór a contrapartida de empréstimos internos e externos e para o
pagamento de sinal, amortização, juros e outros encargos, observados os cronogramas financeiros das respectivas
opera~ões, não,poderão ter destinação diversa das referidas finalidades, exceto se comprovado documentadamente
erro'na alocação desses recursos.

.'

.' ,

.'.

. :',-

'.

,

' : '

J:'arágrafo único. Excetua-se do disppsto neste artigo a destinação, mediante a abertura de crédito

adici~nal, compiévia autóiItação legislativa"dereéilrsos ,aeéb~l'aparti<fa pala.a cobertura. de despesas com
pessó!.)
e encargos
sociais, sénipre
que
for
evidericiadá
a impossibilidáde
da. sua aplicação
originaI,
I) ,
. •
-',','.
,
'
, "
I :
" " , ' . .-.t,.
, " , " . , ' - '"
.,
Art. 28. Somente poderão ser set'ã& incluldas no projeto de lei orçamentária dotações relativas às

~~~~tat~e ;:Wt~e :~:~a)~~~\.~~ j?R?:~?~~~~lo. NI/":!~tério dopr~~~~~\~ ~ge~tão ou

pelo Ministério da
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Parágrafo Úni€o. Em.etua se àe dispesto no "eaput!' deste artigo, as eperayses Ele erédito relati\'Bs
às emissees 8e títules éa àíviàa pÚbliea fedet=a+.

Art. 29. Sem prejuizo do disposto na Lei n' 8.020. de 12 de abril de 1990. somente poderão ser
destinados recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social. inclusive de receitas diretamente arrecadadas dos
órgãos e entidades da administração pública federal. para entidade de previdencia fechada ou congênere legalmente
constituída e em funcion~mento até 10 de julho de 1989. desde que:

I - não aumente a participação relativa da patrocinadora. em relação à contribuição dos seus
participantes. verificada no exercício de 1989:
II - os recursos de cada patrocinad.ora. destinados a esta finalidade. não sejam superiores àqueles
veriftcados no balanço de 1989. atualizados pelo Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna. da Fundação
Getúlio Vargas.

Art. 30. É vedada a inclusão. na lei orçamentária anual e em seus créditos adicionais. de dotações a
título de subvenções sociais. ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades
de natureza continuada, que preencham uma das seguintes condições:
I - sejam de atendimento direto ao público. de fanna gratuita. nas áreas de assistência social, saúde
ou educação, e estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS;
11 - sejam vinculadas a organismos internacionais de natureza filantrópica, institucional ou
assistencial:

1Il - atendam ao disposto no art. 204 da Constituição Federal. no art. 61 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. bem como na Lei n' 8.742. de 7 de dezembro de 1993; ou

IV - sejam vinculadas a missão diplomática ou repartição consular brasileira estejam
!s€alizadas no exterior e tenham por objetivo a divulgação da cultura brasileira e do idioma português falado no
Brasil.
§ 12 Para habilitar·se ao recebimento de subvenções sociais. a entidade privada sem 'fins lucrativos
deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos cinco anos. emitida rlo'exercício de 2000 por
três autoridades locais e comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria.
§ 2' É vedada, ainda. a inclusão de dotação global a título de subvenções sociais.

§ 3' As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à
ftscalização do Poder concedente com a finalidade de veriftcar o cumprimento de metas e objetivos para os quais
receberam os recursos.
§ 42 A Secretaria Nacional de Assistência Social publicará trimestralmente no Diário Oficial
oa União a relação dos estados c municípios beneficiados e o montante dos recursos a eles transferidos pelo
Fundo Nacional de Assistência Social nos termos do § 2' da Lei nl. 9.604, de 1998.
Art. 31. A destinação de recursos a municípios, estàdos e ao Distrito Federal, inclusive para o
atendimento às ações de assistência social, saúde e educação, serão realizadas mediante transferências
intergovernamentais 9li EieseeAlfali2açãe aF~ameRtária.
Parágrafo único. Os. recursos financeiros, de qualquer natureza, destinàdos aos municípios, serão a
eles transferidos diretamente pela União, exceto se compr~lVada, mediante justiftcativa pelo gestor, a inviabilidade
legal.da transferência direta.
.
.
Art. 32. É vedada a inclusão de dotações a título de "auxílios" para entidades privadas, ressalvadas
as sem ftns lucrativos e desde que sejal)1: .

I· de afendimento direto e gratuito ao 'público e volta-das para o ensino especial~ ou,represe'ntativas
da comunidade escolar ~as e'scblas-públicas estaduais e municipais-do ensino fundamental ou, -ainda, unidades
mantidas pela Campanha Nacional de Escolas da Comunidade - CNEC;
'/i'
11 - cadastradas junto ao Ministério do Meio Ambiente, para recebimento de recursos oriundos de
programas ambientais, doado~ p~r organismos internacionais ou agênci~s go.ve~arnenfais estrangeiras;
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gantas Casas de fvliserieáràiB, €JuBRa9 HRBRsiadas eem I=eeurses de ergaRismes intemaeisRatst

-AllII - voltadas para as ações de saúde e de atendimento direto e gratuito ao público, prestadas
pelas Santas Casas de Misericórdia e demais entidades filantrópicas;
IV - signatárias de contrato de gestão com a administração pública federal, não qualificadas como
organizações sociais nos(termos da Lei n' 9,637, de 15 de maio de 1998;

V - consórcios intermunicipais de saúde, constituídos exclusivamente por entes públicos,
legalmente instituidos e signatários de contrato de gestão com a administração pública federal, e que
participem da execução de programas nacionais de saúde,
Parágrafo único. Sem prejuízo da observância das condições estàbelecidas neste artigo, a
inclusão' de dotações na lei orçamentária e sua execução, para as entidades previstas no inciso 111,
dependerão, ainda, da identificação da entidade beneficiada no subti!ulo correspondente,

Art, 33, A destinação de recursos a título de "contribuições", a qualquer entidade, para despesas
correntes e de capital, oeRfuFma dispesre Re além de atender ao que determina o art, 12, §§ 2' e 6', da Lei n'
4.320, de 1964, • ~u.l~uaF eRlidade, HO' "eRdi.iaR.d. à iRelusàe R. somente poderá ser efetivada mediante
previsão na lei orçamentária, de forma a permitir a identificação do ~ua ideRliH~"e e beneficiário,
Art, 34, As "eseaRtrali •••• e. e transferências de recursos da União, consignadas na lei
orçamentária anual, para estados, Distrito Federal ou municípios, a qualquer título, inclusive auxílios financeiros e

contribuições, serão realizadas exclusivamente mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos
congeneres, na forma da legislação vigente, ressalvadas aquelas decorrentes de recursos originários da repartição de

receitas previstas em legislação especifica. de repartições de receitas tributárias, de operações de crédito externas e
das destinadas a atender a estado de calamidade pública legalmente reconhecido por ato ministerial, e dependerão
da comprovação por parte da unidade beneficiada, no ato da assinatura do. instrumento original, de que:
[ - instituiu, regulamentou e arrecada todos os tributos previstos nos arts, 155 e 156 da Constituição
Federal. ressalvado o imposto previsto no art, 156, inciso m, com a redação dada pela Emenda Constitucional n2 3,
quando comprovada a ausência do fato gerador;
11 - não está inadimplente:
a) com a União, inclusive com as contribuições de que tratam os arts, 19S e 239 da Constituição
Federal:
b) com as contribuições para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
c) com a prestação de contas relativas a recursos anteriormente recebidos da administração pública
federal. através de convênios, acordos~ ajustes, subvenções sociais, contribuições, auxílios e similares;

m - os projetos, atividades, operações especiais, e correspondentes subtitulos, contemplados pelas
descentralizações ou transferências estejam inc1uidos na lei orçamentária da esfera de governo a que estiver
subordinada a unidade beneficiada ou em créditos adicionais abertos, ou em tramitação no Legislativo local, no
exercício.
§ 12 Desde que publicados os critérios de distribuição regional dos recursos destinados

80

Programa "Comunidade Solidárià u , fica o Poder Executivo, ressalvadas as vedações constitucionais, autorizado a
dispensar. em caráter excepcional, mediante decreto, que conterá a justificativa da exceção, as eXigências previstas
no incíso 11 do capul deste artigo, para atendimento das ações incluídas nos bolsões de pobreza identificados como
áreas prioritárias. no âmbito do Program~, de ações emergenciais na área de saúde pública, das ações de serviços
assistenciais previstos na Lei n' 8,742, de 7 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica de Assistência SocialLOAS,
§ 2' É obrigatória a contrapartida dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que poderá ser
atendida através de recursos financeiros ou bens e serviços economicamente mensuráveis e será estabelecida de
modo compatlvel com a capacidade financeira da respectiva unidade beneficiada, tendo como limite minirno e
máximo:
I - no caso dos Municípios:
a) cinco e dez por cento, para municípios com até 25,000 habitantes;
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dez e vinte por cento. nos demais municipios localizados nas áreas da SUDENE. da SUDAM e

no Centro·üeste;
c) dez e Quarenta por cento, para as transferências eteseBRtfaliíi!a9ães no âmbito do Sistema Único
de Saúde - SUS. excluídÓs os Municípios relacionados nas alíneas anteriores;
.
d) vinte e quarenta por cento, para os demais;
11 - no caso dos Estados e do Distrito Federal:
a) dez e vinte por cento, se localizados nas áreas da SUDENE e da SUDAM e no Centro-Oeste; e
b) vinte e quarenta por cento, para os demais.

§ 32 A exigência de contrapartida fixada no parágrafo anterior não se aplica aos recursos
transferidos pela União:
I - oriundos de operações de crédito internas e externas, salvo quando o Contrato dispuser de fonna
diferente:

11 - oriundos de doações de organismos internacionais ou de governos estrangeiros e de programas
de conversão da divida externa doada para fins ambientais, sociais, culturais e de segurança pública:
IIJ - a municipios oue se encontrem em situação de calamidade pública fonnalmente reconhecida,
durante o período que esta subsistir;

IV - para atendimento dos programas de educação fundamental, exclusivamente .nos bolsões de
pobreza identificados como áreas prioritárias, e das ações previstas no art. 21, inciso XIV, da Constituição
Federal. e art, 25 da Emenda Constitucional n 2 19, de 1998;
V - aos Municípios com até 25.000 habitantes, incluídos nos bolsões de pobreza identificados como
áreas prioritárias no Programa "Comunidade Solidária".
§ 42 Caberá ao órgão BeseeAI,.li,aBa, aH transferidor:
I - verificar a implementação das condições previstas neste artigo, exigindo. ainda, do Estado,
Distrito Federal ou Municipio, que ateste o cumprimento dessas disposições, inclusive através dos balanços
contábeis de 1999 e dos exercícios anteriores, da lei orçamentária para 2000 e correspondentes documentos
comprobatórios; e

11 - acompanhar a execução das atividades, projetos ou operações especiais. e respectivos
subtítulos. desenvolvidos com os recursos transferidos eu aeseentFaliíma8s.

§ Si' As eles6entF8liz8~ães e transferências previstas ~este artigo poderão ser feitas por intennédio
de instituições e agências financeiras oficiais, que atuarão comp mandatárias da União para execução e
fiscalização. devendo o empenho ocorrer até a data da assmatura do respectivo acordo. convênio, ajuste ou
instrumento congênere, e os demais registros próprios no SIAFI, nas datas da ocorrência dos fatos correspondentes.
§ 6Q O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, à concessão de empréstimo. financiamento ou
aval pelo Tesouro Nacional para estado, Distrito Federal ou município, inclusive suas autarquias. fundações,
empresas públicas e sociedades de economia.

§ 72 Desde que não haja impedimento de ordem técnica ou legal, não será cancelado o empenho
referente a convênio, acordo, ajuste ou in'strumento congênere celebrado Com outra esfera de governo, se já houver
sido liberado recurso dele decorrente, ou se, ainda que não tenha havido liberação, o convenente comprovar a
existência de comprometimento à conta de recurso a ser transferido.
§ :p. 82 As exigências de que trata o inciso I do capu! deste artigo não se aplicam aos Municipios
com até cinqUenta mil habitantes.
'
§ .g.~92 A verificação das condições previstas nos incisos do caput deste artigo se dará unicamente
no ato da assinatura do convênio, acordo, ajuste ou outro instrumento congênere. sendo que os documentos
comprobatórios exigidos pelos órgãos eeseentFalií!:a8:eFeS eu transferidores terão validade de, no mínimo cento e
oitenta dias a contar de sua apresentação.
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§ 10. O Poder Executivo consolidará as normas relativas às transferências de recursos de que
trata este artigo até trinta dias após a sanção da lei orçamentária.
§ 11. Os órgãos responsáveis pelas transferências de que trata este artigo deverão
disponibilizar na INTEnr.ET informações contendo, no mínimo. data da assinatura dos convêníos, nome do
convenentc, objeto, valor liberado e classificação funcional programática e econômica do respectivo erédito.

§ ~12. Nenhuma liberação de recursos transferidos e" deseeRI,.Ii •• des nos termos deste artigo
poderá ser efetuada sem o prévio registro no Subsistema de Convênio do SIAFI.
Art. 35. Os empréstimos. financiamentos e refinanciamentos, com recursos dos orçamentos fiscal e
da seguridade social. observarão as seguintes condições:

I - na hipótese de operações com custo de captação identificado, os encargos financeiros não
poderão ser inferiores ao referido custo;
II - na hipótese de operações com custo de captação não identificado, os encargos financeiros não
poderão ser inferiores à Taxa Referencial pro-rata tempore ou, se for o caso, aqueles definidos em lei, excetuados
os financiamentos para o custeio agropecuário e os destinados à comercialização de produtos agropecuários, na
forma aprovada pelo Conselho Monetário Nacional.
§ I' Serão de responsabilidade do mutuário, além dos encargos financeiros previstos nos incisos I e
11, eventuais comissões. taxas e outras despesas congêneres cobradas pelo agente financeiro.

§ 2' Ressalvam-se das disposições deste artigo as operações realizadas no âmbito do Programa de
Financiamento às Exportações - PROEX. e as demais operações de financiamento realizadas com mini e pequenos

produtores rurais e as operações de crédito sob o amparo do Programa de Revitalização de Cooperativas
Agropecuárias - RECOOP. bem como os financiamentos para aquisição, por autarquias e empresas públicas
federais, de produtos agropecuários destinados à execução da Política de Garantia de Preços Mínimos, de que trata
o Decreto-Lei n'79, de 19 de dezembro de 1966, e à formação de estoques, nos termos do art. 31 da Lei n' 8.171,
de 17 de janeiro de 1991, que deverão ter sua execução efetivada por intermédio do SIAFI.
§ 3' Ressalvam-se ainda das disposições deste artigo as operações realizadas no âmbito do
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, da assunção e refinanciamento da divida dos
Municípios, bem como aquelas relativas à redução da presença do setor público nas atividades bancária e

financeira.
Art. 36. As prorrogações e composições de dívidas decorrentes de empréstimos, financiamentos e
refinanciamentos concedidos com recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social somente poderão ocorrer
se vierem a ser expressamente autorizadas por lei específica.
Parágrafo único. Ressalvam-se do disposto neste artigo:

I - a aquisição. por autarquias e empresas públicas federais, de produtos agropecuários destinados à
execução da Política de Garantia de Preços Mínimos, de que trata o Decreto-Lei n' 79, de 1966, e à formação de
estoques, nos termos do art. 31 da Lei n' 8.171, de 1991;

11 - o custeio agropecuário e a comercialização de produtos agropecuários, desde que as suas
condições tenham sido aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional;

IH - os programas de investimentos agropecuários ou agroindustriais que contam com fontes de
recursos de origem externa. desde que a repactuação para com o mutuário final se contenha no prazo da operação
de crédito externa e suas condições tenham sido aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional;
IV - a exportação de bens e serviços, nos tennos da legislação vigente.
Art. 37. A destinação de recursos para equalização d~ encargos financeirqs ou de preços,
pagamento de bonificações a produtores e vendedores e ajuda financeira. a qualquer título, a empresa com fins
lucrativos, observará o disposto nos arts. 18, parágrafo único. e 19 da Lei n' 4.320, de 1964.
Parágrafo único. Será mencionada na respectiva categoria de programação a legislação que
autorizou o benefício.
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Art. 38. As transferências para entidades privadas sem fins lucrativos que firmarem contrato
de gestão com a administração pública federal poderão ser agrupadas em dotações orçamentárias de uma
única categoria de programação, conforme definida no art. 4!!\dc.sta Lei, classificada no grupo de despesa
"outras despesas correntes". incluindo~se as principais metas constàhtes do contrato de gestão, desde que a
execução orçamentária seja feita no SIAFI, no detalhamento equivalente au da administração pública
federal indireta.

Art. J..8.39. A proposta orçamentária conterá reservas de contingência vinculadas aos orçamentos
tiscal e da seguridade social. em montante equivalente a, no máximo, quatro por cento:
I - do total da receita de impostos, deduzidas as transferências previstas no art. 159 da Constituição
Federal e a parcela desta receita vinculada à Educação, no caso do orçamento fiscal;
11 - da receita das contribuições previstas no capul do art. 195 da Constituição Federal, no caso do
orçamento da seguridade social.

§ I' Excluem-se do disposto no inciso 11 as receitas previstas no art. 195, da CQnstituição Federal,
relativas às contribuições sociais dos empregadores incidentes sobre a folha de salário~s e a dos trabalhadores. .

§ 2' Na lei orçamentária, o percentual de que trata o caplll deste 'artigo não será inferior a dois por
cento.

Seção 11
Das Diretrizes Específicas do Orçamento Fiscal

Art. J940. A programação a cargo da unidade orçamentária Operações Oficiais de Crédito Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda - conterá prioritariamente as dotações destinadas a atender a
despesas com:
I - refinanciamento da divida externa garantida pela União, reestruturada nos Tennos das
resoluções do Senado Federal vigentes. e da dívida interna adquirida e refinanciada ao amparo da Lei n' 8.727, de 5
de novembro de 1993;

11 - financiamento de programas de custeio e investimento agropecuário e de investimento
agroindustrial;
[[I - financiamento para a comercialização de produtos agropecuários, inclusive os agroecológicos.
nos tennos previstos no art. 4Q do Decreto~Lei n2 79, de 1966, financia!TIento de estoques previstos ,no art. 31 da Lei
n' 8.171, de 1991, e, também, financiamento para aquisição de prodl\tos agropecuários de que trata o art. 5', § 5',
inciso IV. da Lei n' 9.138, de 29 de novembro de 1995;

IV - financiamento de exportações, desde que tais operações estejam abrangidas pelo Programa de
Financiamento às Exportações - PROEX;
V - equalização de preços de comercialização de produtos agropecuários e equalização de taxas de
juros e outros encargos ~~anceiros, previstos em lei específica;
VI - financiamento aos Estados e ao' Distrito Federal destinado a ações complementares à
implantação dos dispositivosda Lei n' 9.424, de)9~6; .
VII - financiamento no âmbito do RECOOP; e
VIII ~ operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal
dos Estados e dos Municipios. bem como aquelas relativas àredução dapresençadd setor público. nas atividades
bancária e financeira.
~',
. :j'·'1

§ I' As despesas de que trata este artigo serão ·financiadas com recursos p/ovenientes de:
( ~ operaçÕes de crédito .xtêrnas;
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11-- emissão de títulos públicos federais, destinados aQ paga.mento integral da equalização dé taxas
de juros dos financiamentos às exportações de bens e serviços nacionais e dos financiamentos à produção de bens
destinados à exportação, nos tennos do Programa de Financiamento às Exportações - PROEX:
111 - retomo de empréstimos. financiamentos e refinanciamentos concedidos. a qualquer tempo, nas
modalidades que, a partir de 1988. passaram a integrar as Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão
do Ministerio da Fazenda, observando-se que:
a) o retomo do refinanciamento da dívida externa do setor público. reestruturada nos tennos das
resoluções do Senado Federal. será aplicado. exclusivamente. no resgate de amortizações. juros e outros encargos
dos titulas do Tesouro Nacional emitidos para aquela finalidade: e
b) o retomo dos créditos refinanciados ao amparo da Lei n' 8.727. de 1993, destinar-se-á,
exclusivamente, ao pagamento de amortizações, juros e outros encargos da dívida assumida pela União nos tennos
da referida Lei:
t

IV - prêmío relativo à venda, pelo Governo Federal, de contratos de opção de venda de produtos
agropecuários; e
V - emissão de titulas públicos federais, destinados ao pagamento integral da liquidação das
operações contratadas no âmbito do RECOOP.

§ 2' Os financiamentos de programas de custeio e investimentos agropecuários serão destinados,
exclusivamente, aos mini e pequenos produtores rurais e. suas cooperativas e associações, ressalvados aqueles
financiados por recursos externos.

§ 3' Poderão ser financiados também com recursos não previstos no § I' deste artigo, obedecidos
os limites e condições estabelecidos em lei:
,I ~ os empréstimos e financiamentos decorrentes de programas de custeio e investimentos
agropecuários destinados aos mini e pequenos produtores rurais e suas cooperativas e associações e à fonnação de
estoques reguladores e estratégicos, detenninados pelo Conselho Monetário Nacional;
11 - as despesas com equalização de preços na comercialização de produtos agropecuários e com
equalizações de taxas de juros e outros encargos em operações de crédito rural;
111 - o financiamento aos Estados e ao Distrito Federal destinado a ações complementares à
implantação dos dispositivos da Lei n' 9.424, de 1996; e
IV - operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos
Estados e dos Municípios, bem como aquelas relativas à redução da presença do setor público nas atividades

bancária e financeira.
Art. 4G41. A programação orçamentária do Banco Central do Brasil obedecerá ao disposto nesta
Lei e compreenderá 'as despesas com pessoal e encargos sociais, outros custeio's administrativos e operacionais,
inclusive aquelas relativas a planos de benefícios e de assistência a servidores e investimentos.
Art. 4-142. Do total de investimentos programados no orçamento fiscal para rodovias federais, serão
destinados no máximo vinte por cento à construção e pavimentação de rodovias.
Parágrafo único. Não se incluem no limite fixado neste artigo os investimentos' em rodovias para
eliminação de pontos críticos e adequação de capacidade das vias.
Art. 4;!43. Na elaboração da proposta orçamentária para 2000, a Justiça do Disirito Federal e dos
Territórios dará prioridade à implantação e descentralização dos Juizados Especiais .
Art. 44. O projeto de lei orçamentária poderá consignar dota~ões' para atender a eventos,
. '.
promoções e obras de infra-estrutura que vísem preparar os municípios da co~ta do descobrimento para a
comemoração dos 500 anos do Brasil.
Art. 4J45. Os fundos de incentivos fiscais não. integrarão a lei orçamentária, figurando
exclusivamente no projeto de lei, em confonnidade com o disposto no art. 165, § 6', da Constituição Federal.
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Art. 4+-16. No projeto de lei orçamentária para eJtereieio de 2000 serào destinados recursos
necessários:

I - à complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério - FUNDEF. nos termos do arl. 6'. §§ I' e 2'. da Lei n' 9.424. de 1996:
11 - ao atendimento do disposto no art. 42 do ADCT,

Seção III
~

Das Diretrizes Específicas
Do Orçamento da Seguridade Social

Arl. 4.>47. O orçamento da seguridade social compreenderá as dotações destinaçlas a atender às
ações de saúde. previdência e assistência social e obedecerá ao disposto nos aflS. 194, 195, 196, 199,200,201,203
e 212. § 42 , da Constituição Federal, e contará, dentre outros, com recursos provenientes:

I - das contribuições sociais previstas na Constituição Federal;
11 - da contribuição para o plano de seguridade social do servidor, que será utilizada para despesas
com encargos previdenciários da União:
1lI - do orçamento fiscal; e
IV - das demais receitas diretamente arrecadadas pelos órgãos, fundos e entidades que integram,
exclusivamente. este orçamento.
Parágrafo único. A destinação de recursos para atender a despesas com ações e serviços públicos
de saúde e de assistencia social obedecerá ao principio da descentralização.
Art. %48. No exercicio de 2000 serão aplicados, em ações e serviços de saúde, no mlnimo,
reCUrsos equivalentes aos fixados na lei orçamentária e em seus créditos adicionais no exercicio financeiro de

"'*" 1999.

Parágrafo único. Sem prejuízo do atendimento do disposto no capul desie 'artigo, o conjunto
das despesas classificadas nos grupos "Outras Despesas Correntes ll e "Investimento", 'c'onstantes da função
IlSaúde ll , não poderão ter seu valor reduzido.
. j'
Art. 4749. O orçamento da seguridade social discriminará:
I - as dotações relativas às ações descentralizadas de.' saúde e assistência social, em categorias de
programação especificas para cada estado, para o Distrito Federal e para o conjunto dos Municípios de cada um dos
Estados;
,

11 - as dotações relativas ao pagamento de beneficios, em categorias de programação especificas
para cada categoria de beneficio;
"
"
.'. IH ~.np demo,nstr~tivo de que trata,o art. 72, §12, incisQ V, ~eparada~ente, as estimativas relativas
às contribuições dos empregadores para a seguridade social, incidentes sobre ii folha 'de salários, o faturamento, os
lucros e a contribuição dos trabalhadores; estabelecidas, respectivamente,' noS incisos le 11 do arl. 195 da
Constituição Federal: e
.. i
IV - as dotações relativas aos beneficios mensais às pessoas portadoras'de deficiência e aos idosos,
destinadas a atender ao. disposto. no arl. 203, inciso V, da Constituição Federal, em categorias de programação
especificas.
'
Art. 4&50. A proposta orçamentária para 2000 consignará rec'ursos para o Fundo Nacional para a
Criança e o Adolescente - FNCA, em atendimento ao disposto no art. 203 da Constituição Federal e no Decreto n'
1.196'. de 1'4 dê julho' de 1994, no mínimo equivalentes aos fixados'na lei orçamentária do exercício financeiro
de 1999.
' '
11m;
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Art. 4951. A destinaçãode recursos para as ações de alimentação escolar obedecerá ao princípio da
descentralização. observado o seguinte:
I - a distribuição será proporcional ao número de alunos matriculados nas redes públicas de ensino
localizadas em cada municipio. no ano anterior; .
11 - os recursos da União destmados ao conjunto de municípios de cada estado e ao Distrito Federal
serào alocados em categorias de programação específicas; e
1II - os repasses serão realizados, diretamente, aos Estados e ao Distrito Federal. relativamente
aos alunos matriculados em suas redes. e aos ,Municípios ou, no seu impedimento legal, aos Estados
correspondentes. relativamente aos alunos matriculados nas escolas municipais, ou à unidade executora de
convênio cuja entidade beneficiária seja a escola pública de ensino fundamental, que se responsabilizará pelo
atendimento.
Parágrafo único. As aquisições de alimentos destinados aos programas de alimentação escolar
deverão ser feitas prioritariamente nos Municípios, Estados, Distrito Federal ou regiões de destino, nesta
seqüência de prioridade.

SeçãoIV
Das Diretrizes Específicas do Orçamento de Investimento
Art. állS2. O orçamento de investimento, previsto no art. 165, § 52, inciso lI, da Constituição
Federal, será apresentado. para cada empresa em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital
social com direito a voto.
§ 12 Para efeito de compatibilidade da programação orçamentária a que se refere este artigo, com a
Lei n2 6.404, de 15 de dezembro de 1976, serão considerados investimentos as despesas com aquisição do ativo
imobilizado, excetuadasas relativas à aquisição de bens para arrendamento mercantil.
§ 22 A despesa será discriminada nos termos do art. 42 desta Lei, segundo a classificação
funcional, expressa por categoria de programação em seu menor nível, inc/usive com as fontes previstas no
parágrafo seguinte.
§ 32 O detalhamento das fontes de financiamento do investimento de cada entidade referida neste

artigo, será feito de fonna a evidenciar os recursos:
I - gerados pela empresa;
11 - decorrentes de participação acionária da União; diretamente ou por intermédio de empresa
controladora;
III - oriundos de transferências da União, sob outras formas que não as compreendidas no inciso

anterior;
IV - oriundosde empréstimos da empresa controladora;
V - oriundos da empresa controladora, não compreendidos naqueles referidos nos incisos II e IV;
VI - decorrentes de participação acionária de outras entidades controladas, direta ou indiretamente,
pela União;
'! (

VII - oriundos de operações de crédito externas;
VIII - oriundos de operações de crédito internas, exc/usive as referida\. no inciso IV; e
IX - de outras origens.

';~:'i'

§ 42 A

pr~gramação

dos invesl.imentos iÍ conla de recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da
seguridade social, inclusive medinnte participação acionária, observará o valor e a desiinação constantes do
orçamento original.
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§ 52 As em presos cuja programação conste integralmente no orçamento fiscal ou no orçamento da
seguridade social não integrarão o orçamento de investimento das estatais.
Art_ ~53. Não se aplicam às empresas integrantes do orçamento de investimento as normas gerais
da Lei n2 4.320. de 1964. no que concerne ao regime contábil, execução do orçamento e demonstrativo de
resultado.
Parágrafo único. Excetua-se do disposto neste artigo a aplicação, no que couber, dos arts. 109 e 110
da Lei n2 4.320, de 1964, para as finalidades a que se destinam.
Art. ~54. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária anual ao Congresso Nacional
será acompanhada de demonstrativo sintético, por empresa, do Programa de Dispêndios Globais, informando a
origem dos recursos, com o detalhamento minimo igual ao estabelecido no § 32 do art. W52 desta Lei, bem como a
previsão da sua respectiva aplicação, por grupo de despesa.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL

Art. g55. Todas as despesas relativas à divida pública federal, mobiliária ou contratual, e as
receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.

§ 12 As despesas com o refinanciamento da divida pública me9i1iária federal e a estimativa da
receita proveniente da emissão de títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional para atendê-lo serão incluídas,
na lei e em seus anexos. separadamente das demais despesas com serviço da dívida e das demais receitas
provenientes da emissão de títulos.

§ 22 Entende-se por refinanciamento, o pagamento do principal corrigido da divida pública
federal, realizado com receita proveniente da emissão de títulos, e por sua amortização efetiva, O seu
pagamento efetuado com recursos das demais fontes.
me~iliári.

§ 32 As despesas com o refinanciamento da divida p'ública mobiliária federal constarão da lei em
unidade orçamentária específica, distinta da que contemple os encargos financeiros da União.
§ 42 A lei orçamentária anual e seus créditos adicionaís deverão contemplar ainda, em
categorias de programação especificas, dotações necessárias ao atendimento das operações reaIizaqas no
âmbito da renegociação da divida dos Estados e MunicípIos, bem como aq ueIas relativas à redução da
presença do setor público nas atividades bancária e financeira.
Art. M56. A lei orçamentária anual não poderá incluir estimativa de receita decorrente da emissão
de títulos da dívida pública federal interna superior à necessidade de atendimento das despesas com:
I - o refinanciamento, os juros e outros encargos da dívida, interna e externa, de responsabilidade
direta ou indireta do Tesouro Nacional ou que venba a ser de responsabilidade da União nos termos de
resolução do Senado Federal;
11 - o aumento do capital de empresas e sociedades em que ~ União detenha, direta ou
indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto e que não estejam incluidas no programa de
desestatização, devendo os títulos conter cláusula de inalienabilidade até o seu vencimento;
III - a desapropriação de imóveis rurais, para fins de reforma agrária. nos termos do art. 184, § 42,
da Constituição Federal, no caso dos Títulos da Dívida Agrária. e para assentamentos de trabalhadores rurais"com
outras modalidades de títulos;
IV - a equalização de taxas de juros dos financiamentos às exportações de bens ou serviços
nacionais .e dos finançiamentos à prod,ução de bens destinados á exportação, no âmbito do Programa de
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devendo os títulos conter cláusulas de atualização cambial até o

vencimento:

v - a aquisição

de garantias complementares aceitas no exterior, necessárias à renegociação da

dívida externa, de médio e longo prazos;

VI - o financiamento. o refinanciamento, a aquisição de ativos e a assunção de dívidas dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, bem como com as operações relatívas à redução da presença do setor público

nas ati\'idades bancária e financeira. nos tennos da legislação em vigor;
VII - a entrega de recursos a unidades federadas e seus municípíos, na fonna e condições
detalhadas no anexo da Leí Complementar nQ 87, de 13 de setembro de 1996;
VIII - o financiamento aos Estados e ao Distríto Federal destinado a ações complementares à
implantação dos dispositivos da Lei nQ 9.424, de 1996; e
IX - financiamentos no âmbito do RECOOP.

Parágrafo único. No caso de amortização, juros e encargos da dívida decorrente da extinção ou
dissoluÇão de entidades da administração pública federal, de acordo com a Lei nQ 8.029, de 12 de abril de 1990, os

títulos serão emitidos com prazo mínimo de resgate de dois anos, para o principal e juros.
Art. ~57. A emissão de títulos da dívida pública federal externa será limitada a atender a despesas

com a amortização, inclusive o refinanciamento, os juros e outros encargos da

dívida~

interna ou externa, de

responsabilidade direta ou indireta do Tesouro Nacional.
Art. §658. A receita decorrente da
tennos do Plano Brasileiro de Financiamento 1992,
de dezembro de 1992 e 90, de 4 de novembro de
outros encargos da dívida pública mobiliária federal,

liberação das garantias prestadas pela União, na fonna dos
aprovados pelas Resoluções do Senado Federal, n!!! 98, de 23
1993, será destinada, exclusivamente. à amortização, juros e
de responsabilidade do Tesouro Nacional.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSiÇÕES RELA TIV AS ÀS DESPESAS DA UNIÃO COM
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. ~59. O Poder Executivo, por intennédio do órgão central do Sistema de. Pessoal Civil SIPEC. publicará, até 31 de agosto de 1999, a tabela de cargos efetivos e comissionados inte!7.antes do quadro
geral de pessoal civil. demonstrando os quantitativos de cargos ocupados por servidor~s estáveis e não-estáveis e de

cargos vagos.
§ 12 Os Poderes Legislativo e Judiciário assim como o Ministério Públiço da União, observarão o
cumprimento do disposto neste artigo, bem como no art. 7!J., § 32 , inciso V, mediante atos próprios dos dirigentes
máximos de cada órgão, destacando-se. inclusive, as entidades vinculadas da administração'indireta.
l

§ 22 Os cargos transfonnados após 31 de agosto de 1999. em decorrência ,de processo de
racionalização de planos de carreiras dos servidores públicos. serào incorporados à tabela referida T!este artigo.

Art.

~O.

No exercício financeiro de 2000. as despesas com pessoal. ativo e inativo. dos três

Poderes da União observarão o Iiinite estabelecido na Lei Complementar nQ 82, de 27 de mar,a Ele 199) 96, de
1999.
Art. '>%1. No exercicio de 2000. observado o disposto no art. 169 da Constituição Federal.

somente poderão ser admitidos servidores se:

.

I - existirem cargos vagos a preencher demonstrados na tabela a que se-refere o ano 59 desta Lei.
cànsiderados os cargos transformados. previstos no § t:! do mesmo artigo;
II - houver vacância. após 31 de agosto de 1999, dos cargos ocupados constantes da referida tabela:

III - houver prévia dotação orçamentária suficiente para o atendimento da despesa:
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IV - for observado o limite previsto no artigo anterior.
Art. 6G62. Os projetos de lei sobre transformação de cargos, a que se refere o § 2' do art. 59 desta
Lei, bem como os relacionados a aumento de gastos com pessoal e encargos sociais, no âmbito do Poder Executivo,
deverão ser acompanhados de manifestações da Secretaria de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da
Administração e Patrimônio - SEAP - e da Secretaria de Orçamento Federal - SOF, ambas do Ministério do
Orçamento e Gestão, em suas respectivas áreas de competência.
Parágrafo único. Os órgãos próprios do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério
Público da União assumirão em seus âmbitos as atribuições necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.
Art. <>+63. Aplica-se aos militares das Forças Armadas, no que couber, todas as
estabelecidas nas disposições deste Capitulo, relativas aos servidores civis.

exig~ncias

Art. 64. As despesas com pessoal e encargos sociais da Polícia Civil e Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como aquelas correspondentes à assistência, financeira para a
execução de serviços públicos, conforme o art. 21, inciso XIV, da Constituição Federal, serão consideradas
nos limites dos gastos da União, estabelecidos pela Lei Complementar n' 96,de 1999.
Parágrafo único. As despesas com pessoal e encargos sociais, de que trata o capUl deste artigo,
serão asseguradas integralmente pela União, mediante transferências, até a instituição de fundo próprio DOS
termos do dispositivo constitucional supracitado.

Art. 65. O projeto de lei orçamentária consignará dotações para atender a reorganização da
polícia civil e militar e do corpo de bombeiro militar do Distrito Federal.
Parágrafo único. Na implementação da reorg~nização de que trata este artigo será
assegurada aos servidores da polícia civil do Distrito Federal a Gratificação de Operações Especiais.

CAPÍTULO VI
DA POLÍTICA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
DAS AGÊNCIAS FINANCEIRAS OFICIAIS DE FOMENTO

Art. 1hl66. As agências financeiras oficiais de fomento, respeitadas suas especificidades,
observarão. na concessão de empréstimos e financiamentos, as seguintes prioridades:
I - a redução do déficit habitacional e a melhoria nas condições \le vida das populações mais
carentes. através de financiamentos a projetos de investimentos em saneamento básico e desenvolvimento da infraestrutura urbana. com recursos administrados pela Caixa Econômica Federal;
11 - o aumento da oferta de alimentos para o mercado interno e produtos agricolas de exportação,
mediante alocação de recursoS pelo Banco do Brasil S.A.;
III - estimulo à criação de empregos e ampliação da oferta de produtos de consumo popular,
mediante apoio à expansão e ao desenvolvimento das pequenas e médias empresas, com recursos administrados
pelo Banco do Brasil S.A. e Caixa Econômica Federal;
IV - a promoção do desenvolvimento da infra-estrutura e da indústria, da agricultura e da
agroindústria. com ênfase no fomento à capacitação científica e tecnológica, a melhoria da competitividade da
economia, a estruturação de unidades e sistemas produtivos orientados para o fortalecimento do Mercosul e a
geração de empregos, apoiado pela Financiadora de Estudos e Projetos e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social:
V - a intensificação das trocas internacionais do Brasil com os seus parceiros comerciais, em
função de um maior apoio do Banco do Brasil S.A.; e
,'"
VI - a redução das desigualdades sociais nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do' Pais,
mediante apoio a projetos voltados para o melhor aproveitamento das oportunidades de desenvolvimento
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econômico-social e maior eficiência dos instrumentos gerenciais dos Fl;Jndos Cónstítucionals - FNO, F.NE e' ECO
- administrados pelo Banco da Amazônia S.A., Banco do Nordeste do grasil S.A. e Banco do Brasil S.A.,
respectivamente, observando critérios de detalhamento por Estado e ação.

§ 12 Os encargos dos empréstimos e financiamentos concedidos pelas agências não poderão ser
inferiores aos respectivos custos de captação e de administração, ressalvado o previsto na Lei n2 7.827, de 27 de
setembro de 1989.
§ 22 A concessão ou renovação de quaisquer empréstimos ou financiamentos pelas agências
financeiras oficiais, inclusive aos estados~ ao Distrito Federal e aos municípios, bem como às suas entidades da
administração indireta, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista e demais empresas em que a
União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital com direito a voto, sem prejuízo das nonnas
regulamentares pertinentes, somente poderão ser efetuadas se o mutuário estiver adimplente com a União, seus
órgãos e entidades das administrações direta e indireta e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

§ 32 Os bancos de desenvolvimento federais e seus agentes financeiros adotarão políticas de
fomento de forma a dar ,tratamento preferencial aos segmentos dos micro, pequenos e médios empreendimentos.

§ 42 A programação orçamentária dos recursos destinados às agências oficiais de fomento será
detalhada de forma a possibilitar a verificação do cumprimento do disposto nesta Lei.
Art. 67. Acompanhará o relatório de que trata o art. 165, § 32, da Constituição Federal
demonstrativo regionalizado dos empréstimos e financiamentos concedidos pelas agências a que se refere
este capítulo.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRlBUTÁRIA

Art. (;J{j8. Não será aprovado projeto de lei ou editada medida provisória que conceda ou amplie
incentivo, isenção ou beneficio, de natureza tributária ou financeira, sem a prévia estimativa de renúncia de receita
correspondente, devendo o Poder Executivo, quando solicitado pelo órgão deliberativo do Poder Legislativo,
efetuá-Ia no prazo máximo de noventa dias.

§ 12 Caso o dispositivo legal sancionado tenha impacto financeiro no mesmo exercício, o Poder
Executivo providenciará a anulação das despesas em valores equivalentes.

§ 22 Os projetos de iniciativa do Poder Legislativo poderão ser ap.ovados sem a estimativa de
renúncia de receita referida no capul, caso o Poder Executivo não a encaminhe em tempo hábil, quando
solicitado.

§ ~32 A lei ou medida provisória mencionada neste artigo somente entrará em vigor após o
cancelamento de despesas em idêntico valor.
Art. 6469. Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária anual poderão ser considerados
os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária e das contribuições que sejam objeto de projeto de lei
ou de medida provisória que esteja em tramitação no Congresso Nacional.
§ 12 Se estimada a receita. na forma deste artigo, no projeto de lei orçamentária anual:

I - serão identificadas as proposições de alterações na legislação e especificada a receita adicional
esperada, em decorrência de cada uma das propostas e seus dispositivos;
11 - será apresentada programação especial de despesas condicionadas à aprovação das respectivas
alterações na legislação.

§ 22 Caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou o sejam parcialmente, até o envio do
projeto de lei orçamentária anual para sanção do Presidente da República, de forma a não permitir a integralização
dos recursos esperados, as dotações à conta dos referidos recursos serão canceladas, mediante decreto, até trinta
dias .após a sanção presidencial à lei orçamentária anual, observados os critérios a seguir relacionados, para
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aplicação seqüencial obrigatória e cancelamento linear! até ser completado o valor necessário para cada fonte de
receita:

I - de até cem por cento das dotações relativas aos novos subtítulos de projetos;
II - de até sessenta por cento das dotações relativas aos subtítulos de projetos em andamento;
111 - de até vinte e cinco por cento das dotações relativas às ações de manutenção;

IV - dos restantes quarenta por cento das dotações relativas aos subtitulos de projetos em
andamento;

v - dos restantes setenta e cinco por cento das dotações relativas às ações de manutenção.
§ 3" O Poder Executivo procederá, mediante decreto, a ser publicado no prazo estabelecido no
parágrafo anterior, &-ajuste a troca das fontes de recursos condicionadas constantes da lei orçamentária sancionada,
cujas alterações na legislação foram aprovadas antes do encaminhamento do respectivo projeto de lei para sanção,
pelas respectivas fontes definitivas.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSiÇÕES FINAIS
AR. 6$. lIQ\'eAaa a A••• §sidade de se p,ao.d., à li",ita.ãa da e"'penha .las despesas finadas pam

8 elLereíeia ele 2g0g, j3ara 58 aleaR~Br e sUj3arávit j3rimárie referida R& art. 1& Elasta bei. a masma Elevará ser feita,

de €a""a p,apa,eia"al a. "'aAta"t. glabal .las

data~ii.s

I

d. oada Pader. da Mini5téFia PlÍblioa da U"i.a, .".lu5i....

as ElestinaElas a traAsferêAsias sSRstitueisnais, ae pagamente Ele elespesas Ele passaal e 8Rearges sasiais, ~eAefisias
j3r8viaeAeiáriss e amsrti2a yãe e 8Rsargas de HAansiaments.

Art. 66 . .li e!ESelfãa Elas viASula\lses 6sAstitueisAais eu 8stabeleeia8s em leis, Heam suspensas, Aa
.".,oíeia H"a"eeiF. de 2000 as \'i"eula~iles d. ,.eeitas a fuAaaS, á'g.as ali desp.sas.

Art. 70. A elaboração, a aprovação e a execução da lei orçamentária anual será realizada de
modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindose o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas.
Parágrafo único. O atendimento do disposto neste artigo abrange a disponibilização dos
estudos e diagnósticos utilizados na elaboração do plano plurianual para o período de 2000/2003.
Art. 71. Os custos unitários de obras executadas com recurso~ dos orçamentos da União,
relativas à construção de prédios públicos, saneamento básico e pavimentação, não poderão'ser superiores
no valor do Custo Unitário Básico - CUB - por m', divulgado pelo Sindicato da Indústria da Construção, por
Unidade da Federação, acrescido de até trinta por cento para cobrir custos Dão previstos no CUB.
Parágrafo único. Somente em condições especiais, devidamente justificados, . poderão os
respectivos custos ultrapassar os limites fixados no parágrafo anterior, sem prejuízo da avaliação dos órgãos
de controle interno e externo.

Art. 1iri72. O Poder Executivo poderá utilizar os estoques estratégicos de alimemos básicos para
distribuição ou permuta visando o combate à fome e à miséria, dando preferência aos produtos com risco 'de
perecimento.
Art. 6&73. Todas as receitas realizadas pelos órgãos, fundos e emidades integrantes ~os
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, inclusive as diretamente arrecadadas. serão devidamente classificadas e
comabilizadas no SIAFI no mês em que ocorrer o respectivo ingresso.
Art. 6974. Todos os atos e fatos relativos a pagamento ou transferência de recursos finaDceiros para
outra esfera de governo ou entidade privada, registrados no SIAFI, conterão obrigatoriamente referência ao
programa de trabalho correspondente ao respectivo Crédito orçamentário no detalhamento existente na,
,lei
,hl<l
orçamentária.
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§ Parágrale "Ri881 2 A Secretaria do Tesouro Nacional elaborará consolidação, até 12 de janeiro de
2000. de todas as modificações ocorridas no plano de contas, na tabela de eventos e no manual do - SIMI,

atualizando-a bimestralmente no próprio sistema.

§ 22 Cada transferência, movimentação financeira ou pagamento efetivado no âmbito do
SIAFI somente poderá referir-se a uma única nota de empenho, de lançamento ou de movimentação.
Art. '#i75. O excesso de arrecadação proveniente de receita de aplicação financeira, bem como de
retomo ou de amortização de empréstimos concedidos, dos órgãos, fundos, autarquias e fundações, ressalvados os
fundos e os recursos previstos na Lei n2 9.530, de 10 de dezembro de 1997, será aplicada prioritariamente na
concessão de novos empréstimos e financiamentos e no pagamento de juros e amortização de sua própria divida.
na forma

~

Art. '7+76. A prestação de contas anual do Presidente da República incluirá relatório de execução
com o detalhamento apresentado pela lei orçamentária anual.

Parágrafo único. Da prestação de contas anual constará necessariamente informação quantitativa
sobre o cumprimento das metas físicas previstas na lei orçamentária anual.
Art. +;'77. O Poder Executivo deverá elaborar e publicar cronograma anual de pagamentos

mensais. consolidando as despesas classificadas em "Outfas TFSRSfeFêReias CSFFefltes'\ "OUtras Despesas
Correntes", "Investimentos" c "Inversões Financeiras" e "Outfas TraRsfeFêReias ~e Capital" à conta de recursos do
Tesouro. por órgão, agrupando-se fontes vinculadas e não vinculadas.
Parágrafo único. O cronograma de que trata este artigo, e suas alterações. deverá explicitar os
valores relativos aos restos a pagar de 1999 e aqueles fixados na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, e
os valores liberados para movimentação e empenho.
Art. n78. À exceção do pagamento de eventuais reajustes gerais concedidos aos servidores
públicos federais, despesas decorrentes de convocação extraordinária do Congresso Nacional, ou de vantagens
autorizadas por lei a partir de 12 de julho de 1999, a execução de despesas não previstas nos limites estabelecidos
na forma do art. 82, § I', inciso I, desta Lei, somente poderá ocorrer após a abertura de créditos adicionais para
.
fazer face a tais despesas.
Art. :)479. Os projetos de lei de créditos adicionais terão como prazo para encaminhamento ao
Congresso Nacional a data, improrrogável, de 31 de outubro de 2000.
Art. +,>80. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa, que viabilizem a
execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamemária.
Parágrafo único. A contabilidade registrará os atos e fatos relati~os à gestão orçamentáriofinanceira efetivamente ocorridos, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da inobservância
do caput deste artigo.
Art. 81. Os créditos adicionais solicitados, nos prazos fixados pelo Poder Executivo, pelos
órgãos abrangidos pelo disposto no caput do art. 8', que dependerem de prévia autorização legislativa, serilo
encaminhados ao Congresso Nacional no prazo máximo de trinta dias, a contar da data de encaminhamento
do pedido, indicadas pelos respectivo órgãos as fontes de cancelamento.
Parágrafo único. O órgão competente justificará, no prazo de até trinta dias do recebimento
das solicitações de que trata o caplll deste artigo, as razões do indeferimento.
Art. -M82. Para fins de apreciação da proposta orçamentáriá e do acompanhamento e da
fiscalização orçamentária a que se refere o art. 166, § 12, inciso li, da Constituição Federal, será assegurado, ao

órg,ão responsável. o acesso irrestrito, para fins de consulta. ao:
I - Sistema Integrado de Administração Financeira do Ooverno Federal- SIAFI;

li - Sistema Integrado de Dados Orçamentários - SiDOR;
iII - ao Sistema de Análise Oerencial de Arrecadação - ANOELA, respeitado o sigilo fiscal do

contribuinte;
IV - Sistema de Gerenciamento de Convênios - SIGECONV;
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ALV - Sistemas de Gerenciamento da Receita e Despesa da Previdência Social;
VI - Sistema de Informação das Estatais - SIEST; e
VII - Sistema de Acompanhamento do Plano Plurianual - SIAPPA.
Art. +783. O Poder Executivo, através do seu órgão central do sistema de planejamento e de
orçamento, deverá atender, no prazo máximo de dez dias úteis, contados da data de recebimento, as solicitações de
informações encaminhadas pelo Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do
Congresso Nacional. relativas a aspectos quantitativos e qualitativos de qualquer categoria de programação ou item
de receita, incluindo eventuais desvios em relação aos valores da proposta que venham a ser identificados
posteriormente ao encaminhamento do projeto de lei.
Art. +&84. Se o projeto de lei orçamentária anual não for sancionado pelo Presidente da República
até 31 de dezembro de 1999, a programação dele constante poderá ser executada, enquanto a respectiva lei não for
sancionada, até o limite' meRsal de ..... dois doze avos do total de cada dotação;. na forma da proposta remetida ao
Congresso Nacional.

§ 12 Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos
autorizada neste artigo.

§ 2 2 Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de emendas apresentadas ao projeto
de lei de orçamento no Congresso Nacional e do procedimento previsto neste artigo serão ajustados por decreto do
Poder Executivo. após sanção da lei orçamentária, por intermédia da abertura de créditos suplementares ou
especiais, mediante remanejamento de dotações, até o limite de. vinte por cento da programação objeto de
cancelamento, desde que não seja possível a reapropriação das despesas executadas.
§ 32 Excetuam-se do disposto no capUl deste artigo as ações que não estavam em execução no
exercício de 1999, bem como as dotações à conta de fontes de recursos condicionadas à aprovação de alterações na
legislação tributária e das contribuições, conforme disposto no art. 6469 desta Lei.

§ 42 Não se incluem no limite previsto no capuI deste artigo, observado o disposto no parágrafo
anterior, as dotações para atendimento de despesas com:

(- pessoal e encargos sociais;
11 - pagamento de beneficios previdenciários a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social;
III - pagamento do serviço de divida;
IV - as Operações Oficiais de Crédito, Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda;
V - o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos - PRODEA;
VI - recursos de doações:

VII - as categorias de programação financiadas com recursos externos e contrapartida no ano de
2000:
VIII - o Sistema Nacional de Defesa Civil;
IX - a atividade Crédito para a Reforma Agrária:
X - pagamento de bolsa de estudo;
XI - pagamento de beneficios de presiação continuada (Lei n" 8.742, de 7 de d~zembro de 1993) e
desenvolvimento de ações de enfrentamento à pobrez~;
,

."

XII - pagamento de abono salarial e despesas à conta de recursos diretamente arrecadados,' no
âmbito do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT;
XIII - pagamento de compromissos contratuais no exterior;
XIV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde;
XV - o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE;
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XVI - pagamento de sinistro vinculado ao Seguro de Crédito à Exportação (Lei n2 6.704, de 26 de
outubro de 1979);
XVII - transferências constitucionais e legais por repartição de receitas a Estados, Distrito Federal
e Municípios; e
XVIII - a complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, previsto no art. 60, § 32, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias - ADCT da Constituição Federal.

§ 52 Aplica-se o disposto nos arts. 12, 14, § 12, e 81)86 aos recursos liberados na forma deste artigo.
, Art. +985 Até vinte e quatro horas após o encaminhamento à sanção presidencial dos autógrafos do
projeto de lei orçamentária anual e dos projetos de lei de créditos adicionais, o Poder Legislativo enviará, em meio
magnético de processamento eletrônico, os dados e infonnações relativos aos autógrafos, indicando:
[ - em relação a cada categoria de programação e grupo de despesa dos projetos originais, o total
dos acréscimos e o total dos decréscimos, por fonte, realizados pelo Congresso Nacional;
II - as novas categorias de programação e, em relação a estas. os detalhamentos fixados no art. 4"
desta Lei, as fontes e as denominações atribuídas.
Art. 81)86. As unidades responsáveis pela execução dos créditos orçamentários aprovados
processarão o empenho da despesa, observados os limites fixados parir cada categoria de programação e respectivos
grupos de despesa. fontes de recursos, modalidades de aplicação e identificadores de uso, especificando o elemento
de despesa.
Art. 87. O projeto de lei .orçamentária de 2000 poderá consignar recursos para o Programa
de Desenvolvimento da Bacia do Rio Uruguai. '
Art. 88. O projeto de lei orçamentária poderá consignar dotações para atender à execução do
projeto de transposição de águas do rio São Francisco para o Semi-Árido Nordestino.
Art. m9. Os órgãos e entidades indicarão, até 31 de maio de 2000, em. nível de atividade, projeto
ou operação especial. e respectivos subtítulos, fontes de recursos, grupos de despesa, modalidades de aplicação e
identificadores de uso. os saldos de créditos especiais e extraordinários autorizados e abertos nos últimos quatro
meses do exercício financeiro de 1999, que poderão ser reabertos, na forma do disposto no art. 167, § 22 , da
Constituição Federal.

. '§ 12 'A reabertura de que trata este artigo será efetivada mediante decreto do Presidente da
República.

§ 2 2 Na reabertura referida no parágrafo anterior, o Poder Executivo deverá adequar a classificação
institucional. funcional-programática e por grupo de despesa da programação objeto da reabertura, vigentes em
1998. ~s cla-ssificaçÔes institucional, funciona', e pO,r programas. bem como às atividades, projetos ou operações
especiais. respectivos subtítulos e grupos de despesa' que ,tiverem absorvido as ações correspondentes.

§ 3~ Na reabertura dos créditos a que se_ refere este artigo, a fonte de recurso deverá ser
identificada como saldos de exercícios anteriores, independentemente da fonte de recurso à conta da qual os
créditos foram abertos.
'"
. Art. lR90. Até vinte equatro horas após a publicação do relatório a que se refere o art. 165, § 32, da
Con~tituição Federal, o Poder Executivo colocará à disposição' do Congresso Nacional os dados relativos à
execução orçamentária do mesmo período. por categoria de programação. detalha'dá por fontes de recursos, grupo
de despesa, modalidade de aplicação e elemento de despesas. mediante acesso amplo:
[ - ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Covemo Federal - SIAFI, para os
orçamentos fiscal e da seguridade social:
·)1)1:

11 - ao Sistema de Infonnação das Estatais - SIEST, para o orçamento de investimento.

§ 12 O relatório de que trata este artigo conterá a execução, mensal dos orçamentos fiscal e da
seguridade social, classificada segundo:
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I - grupo de despesa;

ll- fonte;
[[[ - órgão;
IV - unidade orçamentária;
V - função;
VI - subfunção; e
Vil - programa_

§ 22 Integrará o relatório de execução orçamentária quadro comparativo, discriminando para cacla
um dos níveis referidos no parágrafo anterior:
I - o valor constante da lei orçamentária anual;

ll- o valor orçado, considerando-se a lei orçamentária anual e os créditos adicionais'aprovados;
[[[ - o valor do empenhado até o mês;
IV - o valor liquidado até o mês; e
V - o valor pago até o mês,

§ 32 O relatório de execução orçamentária não conterá duplicidades, elimlnando-se os valores
correspondentes às transferências intragovernameotais.
§ ~ 4' O relatório discriminará as despesas com pessoal e encargos sociais, de modo a evidenciar
os quantitativos despendidos com vencimentos e vantagens fixas, despesas vâriáveis, encargos com pensionistas e
inativos e encargos sociais para as seguintes categorias:
I - pessoal civil da administração direta;
II - pessoal militar;
[[[ - servidores das autarquias;
IV - servidores das fundações;
V - empregados de empresas que integrem os orçamentos fiscal e da seguridade social.

§ 4' 5' Os valores a que se refere o § 22 não considerarão as despesas autorizadas ou executadas
relativas ao refinanciamento da divida da União, as quais deverão ser apresentadas separadamente,
§ ~, 6' Além da parte relativa à despesa, o relatório de que trata este artigo conterá demonstrativo
da execução das principais receitas. por rubrica. de acordo com a classificação constante do Anexo II da Lei n'
4.320. de 1964, e por fonte de recursos, incluindo o valor estimado e o arrecadado no mês, e acumulado no
exercicio. bem como infonnações sobre eventuais reestimativas.

§ &' 7' Os dados sobre as despesas encaminhados em meio magnético conterão informações
agregadas sobre a execução dos orçamentos em todos os seus estágios. até o pagamento.
§ :P! 8' O relatório da execução orçamentária correspondente ao segundo bimestre conterá
demonstrativo do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercicio anterior, discriminando União,
fundos e entidades da administração indireta.
§ 82 9' O Poder Executivo encaminhará quinzenalmente ao Congresso Nacional, por meio
eletrônico. infonnações detalhadas sobre a execução orçamentária e financeira dos convenios nos quais a União
seja parte.
§ 1).' 10. A publicação do r~latório relativo ao bimestre de novembro e dezembro de que trata o art.
165 da Constituição Federal deverá se dar no máximo até trinta dias do encerramento das operações contáb~h do
órgão central do sistema de execução financeira.
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Art. U90. Para fins de acompanhamento, controle e centralização, os órgãos da adniinistraçao
pública federal direta e indireta submeterão os processos referentes ao pagamento de precatórios à apreciação da
Advocacia-Geral da União. antes do atendimento da requisição -judicial, observadas as noonas e orientações a
serem baixadas por aquela unidade.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no capUl deste artigo, o Advogado-Geral da União
poderá incumbir os órgãos jurídicos das autarquias e fundações públicas, que lhe são vinculados, do exame dos
processos pertinentes aos precatórios de conta dessas entidades.
Art, 91. O Tribunal de Contas da União enviará à Comissão Mista Permanente prevista no
art. 166, § I' da Constituição, até 30 dias após o encaminhamento da proposta orçamentária pelo Poder
Executivo:
I - relação das obras em execução com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da
seguridade social, nas quais tenham sido identificados indicios de irregularidades graves ou de danos ao
Erário, incluídas ou não na proposta orçamentária, devendo, nesses casos, serem indicados a classificação
institucional, funcional e programática correspondente, o órgão executor, a localização da obra, os indícios
verificados e as providências adotadas nos processos;

11 - informações gerenciais sobre a execução fisico~financeira dos subtítulos mais relevantes,
constantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, selecionaâos, especialmente, de acordo com critérios
que levem em consideração o valor liquidado no exercício de 1998 e o fixado em 1999, a regionalização do
gasto. sem prejuízo das solicitações do Congresso Nacional.'
§ I' A lei orçamentária anual poderá contemplar subtítulos relativos a obras mencionadas no
Inciso I deste artigo com execução orçamentária suspensa até a adoção de medidas saneadoras pelo órgão
responsável, sujeitas à apreciação do Congresso Nacional e da Comissão referida no caput deste artigo.

§ 2' O Tribunal encaminhará à Comissão referida no capul deste artigo, sempre que
necessário, relatórios de atualização das informações constantes da relação mencionada no inciso I deste
artigo.
Art. &492. Não será aprovado projeto de lei ou editada medida provisória que implique o aumento
das despesas orçamentárias, sem que estejam acompanhados da estimativa desse aumento e da indicação das fontes
de recursos.
AFI. g). Semenle ~ederãe ser iHserilos em resles a ~agar H" euerei.ie de 2QQQ as des~esas
empenhasa. e efetivameHle reali.adas olé 3 I de de.em"re da~"ele euereí.ie, .~a Ii~üida~ãe se leHha ,'erilieade ne
aRe e~ j385SB vir' a eeOFfer até o dia] 1 de janeiro do eHereíáis seguinte.
Parágt=afe tinias. § 1& Para Hns de aisj3este neste aflige, ssnsideram se reali2adas as aesflesas em
que a eORtraj3resta~ãe em bens, 5ervi~s5 eu elnas tenha eretivamente eeorriàa ne eHeFeíeia. e que estejam
de'lidaR,eR!. am~ar<lda§ per litules e dee.meHles .em~re"aláries de res~e.li"e .rédit", CeHfafllle estaaele.ide lIe
aFl. 63 da bei H"" 1J29, de 1964.

Art. &&. FieR vedado, RR eelebra~ãe de SOlwêRie, aaerEle, ajuste, eu iAstFümeRle eeRgêRef8. euja
ultrapasse a seffespoRdente enereísio, e emienhe ae valeres referentes a pareelas suja e)(esu~ão ea
objete Rãe Se realize e~tivamente no flréflrio enereísie a "lue se referem os eréàites er~ameRtlÍries.
eliesu~ãe

,\ri. 87. O Pede, ';"ee"li"e pederá abrir erédiles s"~lemeRíares e es~eeiai•. até e limile des
resj3eeti'/85 sal Eles das âeta~êe5 não titilizaàas ne eli:ersíaie anterior, mediaRte a utiliz89ãe des reeurS8S f3revist8s ne
aFl. 43, § I', indses I, 11 e 111, da bei R" 029, de 1964,. Re aFl. 166, § S·, da CeHslitui~ãe Federal.
viHle~er

%--1-. A aR.laçãe de dalaçães ae ~ue trata e iReise li! referide """"p/li desle aflige, !l_a limilada •
eeRle des respa.lives su"tituleS, ebjetes de eaRe_lameHle.
~. A~Ii •• SB

e dis~esle lIe § 2· de aFl. 8 I aas erédiles ."eFles Ha fafllla desle aflige.

Art.-S&93. A lei prçamentária poderá con~ignar dotações para atender aos programas e projetos
prevJ~fos no art. 5' da Lei Complel11entar n' 94,deI9,defeVereiiodel~98 e ao disposto n.o § 6' do art, 13 do
ADCT e na Lei Complementarn' 31, de 11 de outubro de 1977.
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Art. &994. O Poder Executivo publicará e distribuirá sintese da proposta e da lei orçamentária.

também iRelusi ... e em meio magnético. em linguagem clara e acessível ao cidadão em geral. autorizando sua
reprodução! incluindo o demonstrativo previsto no art. 72 , § 32 , inciso XXIX.
Art. 9495. AO projeto de lei orçamentária de para 2000 poderá prover recursos para a execução
da Lei n2 9.533, de 10 de dezembro de 1997, que autoriza o Governo Federal a dar apoio tinanceiro aos municípios
que instituírem programas de renda mínima associados à educação, bem como para promoção da Educação
Ambiental, nos termos do disposto no inciso VI do § 12 do art. 225 da Constituição.

Art. 9+96. Esta Leí entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, II de junho de 1999.;

ADENDO
APRESENTADO PELO
RELATOR
ANTES DA VOTAÇÃO NA
COMISSÃO
ADENDO AO SUBSTITUTNO APRESENTADO AO PLN N,o 2, DE 1999

CN

PLDO/2000

Negrito: acrescido ao Substitutivo do PL
Taehade: suprimido do Substitutivo do PL
"Art. 2 2 As metas e as prioridades para o exercício tinanceiro de 2000 serão especificadas no plano
plurianual relativo ao período 2000-2003, e devem observar as seguintes estratégias:
i"

VI - promover os direitos de minorias vítimas de preconceito e discriminação.

(IIL

§ 12 As denominações e unidades de medida das metas !Ia do projeto de lei orçamentária àÍ1Uàl
nortear-se-ão pelas utilizadas no projeto de lei do plano plurianual referido no caput deste artigo."
'o,,,
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"Art. 3· Para efeito desta Lei, entende-se por:

§ 2· As atividades, projetos e operações especiais serão desdobrados em subtítulos e"olusiyamente
especialmente para especificar a localização física integral ou parcial das respectivas atividades, projetos e
operações especiais, não podendo haver, por conseguinte, alteração da finalidade e da denominação das metas
estabelecidas.

§ 4· As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no projeto de lei
orçamentária por programas, atividades, projetos ou operações especiais, e respectivos subtítulos com indicação
de suas metas fisicas."

"Art. 70

0'0

§ 3· O Poder Executivo disponibilizará até 15 dias após o encaminhamento do projeto de lei
orçamentária anual, podendo ser por meios eletrônicos, demonstrativos contendo as seguintes infonnações
complementares:

xxv - memária de oáloul. da •• mplementa~ã. da Uniãa a ~lIe so refere a § JO da art. 6Q da
ADCT, óemanstrand. a atendiment. d. dispast. na art. 6' da Lei n' 9.424, de 24 de de.ombr. de 1996; memória
de cálculo da complementação da União ao Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério - FUNDEF, indicando o valor mínímo por aluno, nos termos do art. 6', §§ I' e 2', da Lei n'
9.424, de 1996."
XXXII - o impacto da assunção das obrigações decorrentes dos empréstimos compulsórios
institufdos pelo Decreto-Lei n' 2.288, de 1986, conforme determinação da MP 1.789, de 1998.
XXXIII - o detalhamento das negociações das dívidas dos estados e municípios, indicando os
valores totais envolvidos, a data e os valores de pagamentos devidos pelas unidades beneficiadas, vencidos e
vincendos, e, ainda, as datas e os valores em que foram efetivamente realizados. 11
"Art. 18. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária de 2000 deverão
levar em .Çonta a obtenção de um superávit primário de, no minimo, 2,7% (dois virgula sete por cento) do Produto
Interno Bruto - PIB, sendo 2,6% (dois v[rgula seis por cento) dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social,
constando em anexo à proposta do texto da lei a metodologia de apuração desses resultados.
§ 12 O Poder Ex~cutivo tomará as providências necessárias para o cumprimento das metas de que
trata o caput deste artigo, mediante ajuste do cronograma, bem como dos limites para movimentação e empenho._ de
que trata o art. 77 desta Lei, observado o que detennina o respectivo parágrafo único.

§ 5' No cumprimento do disposto do § l' deste artigo não poderá haver restrição para
movimentação e empenho das dotações destinadas às despesas de ações voltadas para os recursos hídricos
desenvolvidas exclusivamente nas áreas do Polígono das Secas."
"Art. 26. As receitas vinculadas e as diretamente arrecadadas por órgãos, fundos, autarquias,
inclusive as especiais, fundações institu[das e mantidas pelo Poder Público, empresas públicas, sociedades de
economia mista e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital com
direi\l'.a voto, respeitadas as disposições previstas em legislação específica, serão destinadas prioritariamente aos
custeios administrativo e operacional, inclusive pessoal e encargos sociais, bem como ao pagamento de
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amoHizaçaó, juros e encargos da dívida, e à contrapartidá das operações de crédito, excetuando-se a parcela de
vinte por cento dos recursos diretamente 31'fccadados por órgãos ou entidades voltadas para a pesquisa c
desenvolvimento científico e tecnológico e pal"a ações na área de recursos hídricos, desde que destinadas a
investimentos em suas atividades-fim."
"Art. 32. É vedada a inclusão de dotações a Utulo de "auxílios" para entidades privadas, ressalvadas
as sem fins lucrativos e desde que sejam:

IV - signatárias de contrato de gestão com a administração pública federal, não qualificadas como
organizações sociais nos termos da Lei n" 9.637, de 15 de maio de 1998;

Parágrafo único. Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas neste artigo, a inclusão
de dotações na lei orça'11entária e sua execução, Res termas de insisa IH, dependerão, ainda, da e5peeiHea~ão da
eRlidatIe bellefi.iada AS s"btít"ls .SFf.s~sAa.Rt. de :
I - publicação, pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas na concessão de auxílios,
prevendo-se cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade;

11 - destinação dos recursos exclusivamente para a ampliação, reforma, aquisição de
equipamentos e sua instalação e de material permanente, exceto no caso do inciso IV do caput;
III - que, no mfnimo, sessenta por cento dos serviços prestados pela entidade sejam gratuitos;
e
IV - identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo convênio.

H

UArt. 33. A destinação de recursos a título de Ucontribuições", a qualquer entidade, para despesas
correntes e de capital, além de atender ao que determina o art. 12, §§ 2" e 6", da Lei n" 4.320, de 1964, somente
poderá ser efetivada mediante previsão na lei orçamentária e de feFma • ~eFmitiF a identificação do beneficiário no
convênio. "

"Art. 34, As transferências de recursos da União, consignadas na lei orçamentária anual, para
estados, Distrito Federal ou municípios, a qualquer título, inclusive auxílios finalfeiros e contribuições, serão
realizadas exclusivamente mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na fonna da
legislação vigente, ressalvadas aquelas decorrentes de recursos originários da repartição de receitas previstas em
legislação especifica, de repartições de receitas tributárias, de operações de crédito externas e das destinadas a
atender a _estado de. calamidade pública legalmente reconhecidô por ato ministerial, e dependerão da comprovação

por parte da unidade beneficiada, no ato da assinatura do instrumento original, de que:
§ 32 A exigência de contrapartida fixada no parágrafo anterior não se aplica 'aos recursos
transferidos pela União:

VI - aos Municípios com até 10.000 habitantes.

§ 11. Os órgãos responsáveis pelas transferências de que trata este artigo deverão disponibilizar na
INTERNET, infonnações contendo, no mínimo, data da assinatura dos convênios, nome do convenente, objeto.
valor liberado e classificação funcional programática e econômica do respectivo crédito, em confol'midade com o
disposto na Lei n' 9.755, de 16 de dezembro de 1998.

§ 13 Os instrumentos previstos no caplll deste artigo, convênios, acordos, ajustes ou outros
congêneres, não serão exigidos para a descentralização de recursos destinados ao Programa Nacional d.e
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Alimentação Escolar e ao Programa Dinheiro Direto na Escola, desde que autorizados mediante Portaria do
Ministro. "

"Art. 39. A proposta orçamentária conterá reservas de contingência vinculadas aos orçamentos

fiscal e da seguridade social, em montante equivalente

3,

no mínimo, três c, no máximo, quatro por cento:

I - do total da receita de impostos, deduzidas as transferências previstas no art. 159 da Constituição
Federal e a parcela desta receita vinculada à Educação, no caso do orçamento fiscal;

" - da receita das contribuições previstas no caplll do art. 195 da Constituição Federal, no caso do
orçamento da seguridade social.

§ 12 Excluem-se do disposto no inciso" as receitas previstas no art. 195, da Constituição Federal,
relativas às contribuições sociais dos empregadores incidentes sobre a folha de salários e a dos trabalhadores.
§ 22 Na lei orçamentária, o percentual de que trata o capU/ deste artigo não será inferior a dois por
cento."

"Art. 44. O projeto de lei orçamentária poaerá consignará dotações para atender a eventos)
promoções e obras de infra-estrutura que visem preparar os municípios da costa do descobrimento para a
comemoração dos 500 anos do BrasiL!)

"Art. 50. A proposta orçamentária para 2000 consignará recursos para:
I - o Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente - FNCA, em atendimento ao disposto no art.
203 da Constituição Federal e no Decreto n'1.196, de 14 de julho de 1994, no mínimo equivalentes aos fixados na
lei orçamentária do exercício financeiro de 1999;
11 - a Assistência Integral a Saúde da I\'tulher ou título equivalente em, no mínimo, RS
10.000.000,00 (dez milhões de reaís)."

"Art.93. A lei orçamentária poderá consignar dotações para atender aos programas e projetos
previstos no art. 5' da Lei Complementar n2 94, de 19 de fevereiro de 1998,e ao disposto no § 6' do art. 13 do
)
ADCT e na Lei Complementar n2 31, de lide outubro de 1977.
Parágrafo único. A União garantirá recursos necessários para a criação da Universidade
Federal do Tocantins."
"Art. 96. Fica a Advocacia-Geral da União autorizada, observada a Lei Complementar n° 73,
de 1993, a contratar serviços advocatícios para promover a execuçüo jlldiciul de créditos da União, de suus
autarquias e fundações, exclusivamente com cláusula ad €xitum."

Brasília. 16 'de junho de 1999.

~

~r--....------"~-::>'

nadar LUIZ ESTEV Ãü
Relator
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RESULTADO DAS
ALTERAÇÕES OCORRIDAS
NA VOTAÇÃO DA LDO/2000
NA CMPOPF, EM 16/06/1999
ALTERACÕES DECORRENTES DE ADENDO E DESTAOUES APROVADOS PELA COMiSSÃO, EM
REUNIÃO DE 18.06,99, AO SUBSTITUTIVO APRESENTADO AO PLN N,' 2, DE 1999- CN
PLD0/2000

Negrito: acrescido ao Substitutivo do PL
Ta.hade: suprimido do Substitutivo do PL

.. Art. 22 As metas e as prioridades para o exercício financeiro de 2000 serão especificadas no plano
plurianual relativo ao periodo 2000·2003, e devem observar as seguimes estratégias:

VI - promover os direitos de minorias vítimas de preconceito e discrirninação.

§ 12 As denominações e unidades de medida das metas <ia do projeto de leLorçamentária anual
nortear·se·ào pelas utilizadas no projeto de lei do plano plurianual referido no capul deste artigo."

UArt.3Q. Para efeito,desta Lei, entende-se por:

.".I••

~J

!

§ 22 As atividades, projetos e operações especiais serão desdobrados em subtítulos
iv8IflJRle
especialmente para especificar a localização fisic. integral. ou parcial das respectivas atividad~s, proje.tq~ e
operações especiais, não podendo haver, por conseguinte. alteração da finalidade e da denominação das lIJetas
estabelecidas.
. '
. . . '0'111'
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§ 4'_ As categorias de programação de que trata esta 'Lei serão identificadas -no projetó -de lei
orçamentária por programas, atividades, projetos ou operações especiais. e respectivos subtítulos com indicação
de suas metas fisicas/'

"Art. 7° ...
§ 3' O Poder Executivo disponibilizará até 15 dias após o encaminhamento do projeto de lei
orçamentária anual, podendo ser por meios eletrônicos, demonstrativos contendo as seguintes infonnações
complementares:

xxv - meméria ào Bále"la àa eamplemoRta~ãa àa Uniãe a ~". sa reler. a § 3· àe art. ~O àa
ADCT, àomaRstraRàe a ateAàimoRte se sispaste Aa art. ~. da bei A· 9.4J4, de ~4 de de.ema,a de 1996; memória
de cálculo da complementação da União ao Fundo de Manutenção do Ensino FUljdamental e de Valorização
do Magistério - FUNDEF, indicando o valor minimo por aluno, nos termos do art. 6°, §§ 1° e 2°, da Lei nO
9.424, de 1996."
XXXII - o impacto da assunção das obrigações decorrentes dos empréstimos compulsórios
instituídos pelo Decreto-Lei n° 2.~8a, de 1986, conforme determinação da MP 1.789, de 1998.
XXXIII - o detalhamento das negociações das dívidas dos estados e municipios, indicando os
valores totais envolvidos, a data e os valores de pagamentos devidos pelas unidades beneficiadas, vencidos e

vincendos, e, aip,da, as datas e os valores em que foram efetivamente realizados."

"Art. 18. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária de 2000 deverão
levar em conta a obtenção de um superávit primário de, no minimo, 2,7% (dois vírgula sete por cento) do Produto
Interno Bruto - PlB, sendo 2,6% (dois vírgula seis por cento) dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social,
constando em anexo à proposta do texto da lei a metodologia de apuração desses resultados.

§ I' O Poder Executivo tomará as providências necessárias para o cumprimento das metas de que
trata o caput deste artigo, mediante ajuste do cronograma, bem como dos limites para movimentação e empenho, de
que trata o art. 77 desta Lei, observado o que determina o respectivo parágrafo único.
"§ 5° No cumprimento do disposto do § 1° deste artigo não poderá haver restrição para
movimentação e empenho das dotações destinadas às despesas de ações:
-I - voltadas para os recursos hidricos desenvolvidas exclusivamente nas áreas do Poligono das
Secas.

,
II- incluídas na Rede de Proteção Social"

"Art. 26. As receitas vinculadas e as diretamente arrecadadas por órgãos, fundos, autarquias,
inclusive as especiais, fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, empresas públicas, sociedades de
economia mista e dert\ais empresas em que a União, direta ou indiretamente. detenha a maioria do capital com
díreito a voto, respeitadas as disposições previstas em legislação específica, serão destinadas prioritariamente aos

custêtos' administrativo e operacional, inclusive pessoal e encargos sociais, bem como ao pagamento de
amorW!ação. jurós e encargos da dívida, e à contrapartida das operações de crédito, excetuando-se a parcela de
vinh"'por cent() dos recursos diretamente arrecadados por órgãos ou entidades voltadas para a pesquisa e
desenvolvimento científico e tecnológicq e para ações na área de recursos hídricos, desde que destinadas a

investimentos em suas atividades .. fim."
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"Art. 32. É vedada a inclusão de dotações a título de "auxílios" para entidades fJriva'dn:>, ressalvada~
as sem fins lucrativos e desde que sejam:

IV - signatárias de contrato de gestão com a administração pública federal, não qualificadas como
organizações sociais nos termos da Lei n' 9.637, de 15 de maio de 1998:
Parágrafo único. Sem prejuizo da observância das condições estabelecidas neste artigo, a inclusão

de dotações na lei orçamentária e sua execução, nas termos àe iAeis9 111. dependerão. ainda, Ela espeeifieavãe Ela
eRtidase .eRefieiasa Re s""titule eelTespeRdeRte de :

I - publicação. pelo Poder Executivo, de normas a serem observallas na concessão de auxílios.
prevendo-se cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade;
11 - destinação dos recursos exclusivamente para a ampliação~ reforma, aquisição de
equipamentos e s,ua instal~ção e de material permanente, exceto no caso do inciso IV do caput;
IH - que, no mínimo, sessenta por cento dos sen'iços prestados peja entidade sejam gratui.tos;
IV - identificação do beneficiário e do valor transferido no rcspecn\'o convênio."

"Art. 33. A destinação de recursos a titulo de ·'contribuições'. a qualquer entidade, para despesas
correntes e de capital, além de atender ao que detennina o art. I:!, §§ 2 Q e 6~. da Lei nQ 4.320, de 1964, somente
poderá ser efetivada mediante previsão na lei orçamentária e de feRfla a permitir a identificação do beneficiário no
convênio. "

"Art. 34. As transferências de recursos da União, consignadas na lei orçamentária anual, para
estados. Distrito Federal ou municípios, a qualquer título, inclusive auxílios financeiros e contribuições, serão
realizadas exclusivamente mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na forma da
legislação vigente, ressalvadas aquelas decorrentes de recursos originários da. repartição de receitas previstas em
legislação específica, de repartições de receitas tributárias, de operações de crédito externas e da's destinadas a
atender a estado de calamidade pública legalmente reconhecido por ato ministerial, e dependerão da comprovação
por parte da unidade beneficiada, no ato da assinatura do instrumento original, de que:

§ 32 A exigência de contrapartida fil<ada no parágrafo anterior nào se aplica aos recursos
transferidos pela União:

VI - aos Municípios com até 10.000 habitantes.

§ 11. Os .órgãos responsáveis pelas transferências de que trata este artigo deverão disponibilizar na
INTERNET, informações contendo, no mínimo, data da assinatura dos convênios, nome do convenente, objeto,
valor liberado e classificação funcional programática e econômica do respectivo crédito. em conformidade com o
disposto na Lei n' 9.755, de 16 de dezembro de 1998.

§ 13 Os instrumentos previstos no caput deste artigo, convênios, acordos, ajustes' ou outros
congêneres, não serão exigidos para a descentralização de recursos destinados ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar e ao Programa Dinheiro Direto na Escola, desde que autorizados mediante Portaria do
Ministério. "
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"Art. 39. A proposta orçamentária conterá reservas de contingência vinculadas aos orçamentos
fiscal e da seguridade social, em montante equivalente 3, no mínimo, três e, no má'Ximo, quatro por cento:' '
I - do total da receita de impostos, deduzidas as transferências previstas no art. 159 da Constituição
Federal e a parcela desta receita vinculada à Educação, no caso do orçamento fiscal;
II - da receita das contribuiçães previstas no caput do art. 195 da Constituição Federal, no caso do
orçamento da seguridade social.

§ 12 Excluem-se do disposto no inciso 11 as receitas previstas no art. 195, da Constituição Federal,
relativas às contribuições sociais dos empregadores incidentes sobre a folha de salários e a dos trabalhadores.

§ 22 Na lei orçamen~ia, o ~e~ntual de que trata o capul deste artigo não serft inferior a dois por
cento. "
An. 42. Da tatal de Os investimentos programados no orçamento fiscal para rodovias federais
sefàe destinados à: "8 mánime vinte fJeF sente à eSRstnufãe e J3a... im.eRta~ãe de reàevffis.;

I - Construção c Pavimentação de Rodovias não poderão exceder à vinte por cento de seu

total;

II - Conservação Preventiva Rotineira e Emergencial serão distribuídos, na proposta
orçamentária, por Estado, de forma proporcional à malha rodoviária federal pavimentada e não
pavimentada; e

m - Restauração de Rodovias serão distribuídos, na proposta orçamentária. por Estado, de
forma proporcional à malha rodoviária federal pavimentada e não pavimentada.
IV - Construção e Pavimentação de Rodovias serão distribuídos, na proposta orçamentária,
por Estado, de forma proporcional à malha rodoviária federal não pavimentada;

Parágrafo único. Não se incluem no limite fixado no inciso I ReSte deste artigo os investimentos
em rodovias para eliminação de pontos críticos e adequação de capacidade das vias .

...

.

"Art. 44. O projeto de lei orçamentária ~aderá consignará dotações para atender a eventos,
promoções e obras de infra-estrutura que visem preparar os municípios da costa do descobrimento para a
comemoração dos 500 anos do Brasil."

"Art. 48. No exercicio de 2000 serão aplicados:
I - em ações e serviços de saúde, no mínimo, recursos equivalentes aos fixados na lei orçamentária
e em seus créditos adicionais no exercício financeiro de 1999;
II - prioritariamente, no Fundo Nacional de Assistência Social - FNAB, rccursos
compatlveis com o crescimento das receitas correntes do orçamento da seguridade social.
Parágrafo ílRiea.§ 10 Sem prejuízo do atendimento do disposto no capur deste 011igo, o conjunto
das despesas classificadas nos grupos "Outras Despesas Correntes" e "Investimento", constantes da função
"Saúde'" não poderão ter seu valor reduzido.

§ 2' A distribuição dos recursos para custeio do SUB pautar-se-á, nos termos da Lci
n' 8.080, de 1990, por sua equalização per capita em todas as unidades da Federação."

"Art. 50. A proposta orçamentária para 2000 consignará recursos para:
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I - o Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente - FNCA, em atendimento ao disposto no art.
203 da Constituição Federal e no Decreto n' 1.196, de 14 de julho de 1994, no mínimo equivalentes aos fixados na
lei orçamentária do exercício financeiro de 1999;
U - a Assistência Integral à Saúde da Mulher ou título equivalente em, no mínimo, RS
10.000.000,00 (dez milhões de reais)."
"Art. 65. O projeto de lei orçamentária consignará dotações para atender a reorganização da polícia
civil e militar e do corpo de bombeiro militar do Distrito Federal.
Parágrafo único. Na implementação da reorganização de que trata este artigo poderá será
assegurada aos servidores da polícia civil do Distrito Federal a Gratificação de Operações Especiais."

"Art.93. A lei orçamentária poderá consignar dotações para atender aos programas e projetos
previstos no art. 5' da Lei Complementar n' 94, de 19 de fevereiro de 1998,8 ao disposto no § 6' do art. 13 do
ADCT e na Lei Complementar n' 31, de II de outubro de 1977.

Parágrafo único. A União garantirá recursos necessários para a criação da Universidade
Federal do Tocantins."

"Art. 96. Fica a Advocacia-Geral da União autorizada, observada a Lei Complementar n' 73,
de 1993, a contratar serviços advocatícios para promover a execução judicial de créditos da União, de suas
autarquias e fundações, exclusivamente com cláusula ad exi/um."

Brasília, 16 de junho de 1999.

~,~

Deputado LAEL ARELLA
Presiden e

,',.

Junho de 1999
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CONGRESSO' NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
PLN N' 2, DE 1999 - CN - LDO/2000 - EMENDAS POR AUTOR COM PARECER

AUTOR:

ADÃO PRETTO

Emenda: 0889
Texto:

Capitulo: VI

UF:RS

Partido: PT
Seção:

Artigo: 62

Parágrafo:

AI/naa:

Inciso:

Inclua-se ao art. 62. onde couber. o seguinte inciso:

"- Das dotações orçamentárias do Banco Nacional de DesenvoMmento EconOmlco e Social - BNDES, destinadas para
financlamenlo de atividades rurais, no mlnlmo 40% (quarenta por cento) serão aplicados em operações de investimento em
unIdades produtivas de base familiar, dlslribuldas. em proporções Iguais, em financiamentos no âmbito do programa Crédito
Especial para a Reforma Agrária - PROCERA. e no âmbito do Ptograma de FortalecImento da Agricullura FamiliarPRONAF."
Decisão: Rejeitada

AUTOR:

Parecer:

Rejeitada no mérito

AÉCIO NEVES
Capitulo:

Emenda: 1081

Partido: PSDB
Seção:

Artigo: 66

Parágrafo:

UF: MG

Inciso:

Alfnea:

Dê--se nova redação ao art. 66:

Texto:

Art. 66. A exceção das vinculações constitucionais ou estabelecidas em leis complementares, e aquelas relativas ao
crédito educativo, ficam suspensas, no exerclcio financeiro de 2000, as vinculações de receitas a fundos, órgãos ou
despesas.
DeCisão: Aprovada Parcialmente

AUTOR:

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

AGNELO QUEIROZ

Partido: PC D

UF:DF

Emenda: 1299
Capitulo: 111
SeçAo:
Artigo: 30
Parágrafo:
Inciso: IV
Atlnea:
Suprima-se o inciso IV do Art. 30, orientado para a concessão de "Subvenção" a entidade cultural diferenciada, ou seia,
Texto:
àquela que "tenha por objetivo a diwlgação da cutlura brasileira e do idioma português falado no Brasil"
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Capitulo:
Emenda: 1300
Seção:
Inclua-se no art. 46 o seguinle parágrafo:
Texto:

Rejeitada no mérito

Artigo: 46

Parágrafo:

Inciso:

Atlnea:

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por ações e serviços de saúde aqueles contidos na funçao
Saúde, desconslderando-se os gastos com Pessoal e com Assistência Médica e Odontológica a Servidores.
Decisão: Aprovada Parcialmente
Capitulo:
Emenda: 1301
SeçAo:
Texto:
Dê--se ao art. 44 a seguinte redação:

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Artigo: 44

Parágrafo:

Inciso:

AUnea:

Art. 44, No exerclcio de 2000 serão destinados recursos à complementação do Fundo de Manutenção do Ensino
Fundamental e de ValOl'izaçao do Magistério - FUNDEF, nos termos doar1, 6°, §§ 1°e~, da Lei nO 9.424. de 1996, no
montante nunca inferior a R$ 2.387,604.000,00
Declslo: Rejeitada

Parecer:

Emenda: 1302
Capitulo:
Seçlo:
Texto:
Dê--se ao art. 44 a seguinte redaçao:

Rejeitada no mérito

Artigo: 44

Parágrafo:

Inciso:

AUnea:

Art. 44. No exerclcio de 2000 serão destinados recursos à complementação do Fundo de Manutenção do Ensino
Fundamental e de Valorizaçlo do Magistério - FUNDE F, nos termos do art. 6°, §§ 1° e 2°, da Lei nO 9.424, de 1996, no valor
mlnlmo por aluno de RS 431,00,
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 1303
Capitulo: IJI
Seção: I
Artigo: 37A C
Inclua-se ao capitulo 111 o segUinte artigo, renumerando-se os demais:
Texto:

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art .... As transferências para entidades privadas sem fins lucrativos que firmarem contrato de gestão com a admlnlstraçAo
pública federal poderão ser agrupadas em dotações orçamentárias de uma única categooa de programação, conforme
definida no art. 3°, § 4°, desta Lei, classificada no grupo de despesa ~outras despesas correntes", inclulndo-se'P5 principais
metas constantes do contrato de gestão desde que a execução orçamentária seja feita no SIAFI, no detalhamento
equivalente ao da administração publica federal indireta."
Decisão: Aprovada
Observaç6o: A letra 'C' após

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

============
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SeçãO: I
Artigo: 34
Capitulo: 111
Emonda: 1304
Toxto:
Inctua-se ao artigo 34 o seguinte parágrafo. renumerando-se os demais:

Parágrafo:

Alinea:

Inciso:

"§ ." Desde que não haja impedimento de ordem técnica ou legal. n~o será cancelado o empenho referente a conVênio,
acordo. ajuste ou instrumento congênere celebrado com oUlta esfera de governo. se já houver sido liberado recurso dele
decorrente. ou se, ai~a que não tenha havido liberaçao, o convenente comprovar a existência de comprometimento ti conta
de recurso a ser transferido."

Oaclsão: Aprovada

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Emonda: 1305
Capitulo: 111
SeçAo: I
Artigo: 34
Texto:
Inclua-se ao artigo 34 o seguinte parágrafo, renumerando-se os demais:

Parágrafo:

Inciso:

AUnaa:

"§ ... Os órgãos responsáveis pelas transferências de que trata este artigo deverão publicar no Diário Oficial da União,

quando da assinatura do In~lrumento e de cada uma das liberações de recursos financeiros, extrato contendo, no mfnimo,
convenente, objeto, valor liberado e classificação funcional-programálica e econOrnlca do respectivo crédito."
Decisão: Aprovada Parcialmente
Seção: 11
Capitulo: til
Emenda: 1306
Inclua-se no artigo 39, o seguinte Inciso:
Texto:

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Artigo: 30

Parágrafo: 1°

Inciso:

AUnaa:

" ... - emissão de títulos públicos federais, destinados ao pagamento à equalização de taxa de JuroS de empréslimos e
fjnanciamentos aos programas de custeio e Investimentos agropecuários para mini pequenoS produtores e á formação de
estoques reguladores e estratégicos, determinados pelo Conselho Monetário Nacional."
DecIsão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mér~o

Seção:
ArtIgo: 7'
Emenda: 1307
Capitulo:
Incluir no § 3° do art. 7° inciso com o seguinte teor;
Texto:

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Memória de cálculo da complementaçâo União ao Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério· FUNDEF, e da estimativa do valor mlnimo por aluno, nos termos do art. SO §§ 1° e 2", da Lei nO 9.424, de 1996
Parecer: Aprovada nos termos do Subslitutivo
Decisão: Aprovada
Capitulo: 11
Seção:
Artigo: 16A C
Emenda: 130B
Inclua-se ao capitulo 11 o seguinte artigo, renumerando-se os demais:
Texto:

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art ..... As receitas provenientes de remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional serão discriminadas conforme
sejam originadas de:
I - emissão de títutos da divida pública mobiliaria federal;
11 - contribuições sociais."

Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérao

Capitulo: 11
Seção:
Artigo: 7°
Emenda: 1309
Texto:
Inclua-se ao parágrafo 3°, do art. 7°, o seguinte inciso:

Parágrafo: 3°

Inciso:

AUnaa:

...• o impacto em 1997 e 1998, e as estimativas para 1999 e 2000, no êmbitodo Ofçamento fiscal, das dividas de estados
e municlpios assumidas pela União;"

Decisão: Aprovada

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Capitulo: I1
Seção:
Artigo: 7°
Emenda: 1310
Texto:
Inclua·se ao parágrafo 3°, do art. 7°, o seguinte Inciso:

Parágrafo: 3°

Inciso:

AUnea:

... - cópia dos contratos de gestão e dos respectivos planos de trabalho de cada entidade para o atinglmento de suas
melas no exerciciode 2000, assim como dos relatórios de que trata o art. 8°, § 1°, da Lei nO 9.637, de 15 de maio de 1998."
Decisão: Rejeilada

Parecer:

Rejeitada no mérao

Emenda: 1311
Capitulo: 11
Seção:
Artigo: 7°
Inclua·se ao parágrafo 3°, do art. 7°, o seguinte inciso:
Texto:

Parágrafo: 3°

Inciso:

AUnea:

... - o resultado do Banco Cenlral realizado no exerclcio de 1998, bem como do estimado para 1999 e 2000, discriminando
o impacto das operações realizadas no âmbito do Programa de Estimulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema
Financeiro Nacional - PROER;"
Parecer: Rejeitada no mérao
Decisão: Rejeitada

--

-----

... _

...- - _ . _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Capitulo:

VIU

Seção:

Artigo: 85

Parágrafo:
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Inciso:

AUnaa:

Dê-se ao art. 85 a seguinte redação:
Art. 85. Somenle serão inscritas em Restos a Pagar as despesas que atendam cumulativamente as seguintes condições:

I • tenham sido legalmente empenhadas no exercicio, mas não pagas até 31 de dezembro. distinguindo-se as liquidadas das
nAo liquidadas;
11 • nao tendo sido liquidada, exisla contrato, convênio. ajuste. acordo ou congênere já assinado e em andamento, licitação
adjudicada ou oulro requisito previsto em lei, observados os limites e condições fixados no art. 65 desta Lei;
§ 1° Considera-se liquidada a despesa cuja contraprestação em bens, serviços ou obras tenha sido declarada como
efetivamente executada e comprovada mediante a apresentação da documentação respectiva.
§ ~ Considera-se em andamento, na forma do inciso 11, para a finalidade prevista no caput deste artigo, o conlrato,
conVênIo, ajuste ou acordo cujo objeto lenha sido alcançado em parte até o final do exerclcio, ou, em se prevendo a
execução ffsica de obras ou a entrega de bens. cujas etapas lenham sido parcialmente cumpridas.
§ 3° A Inscrição em restos a pagar far-se-á no encerramento do exerclcio financeiro e terá validade até o encerramento do
exarelclo subseqOente, quando será cancelada permanecendo, entretanto, em vigor o direito do credor por mais quatro anos.
§ 4° Serão cancelados os empenhos relativos a despesas não tiquldadas que não tenham sido inscritas em Restos a Pagar.
§ 5° No encerramento do exerclclo financeiro, o montanle das inscrições em restos a pagar ficará limitado, em relação a
cada um dos Poderes, da cada ente da Federação, ao valor resultante da soma;
1- do saldo de disponibilidade financeira do respectivo Poder. existente no último dia útil do exerclcio; e
11- do valor equivalente a cinco por cento do total das despesas correntes do respectivo Poder, efetivamente pagas no
exarefcio.
Parecer: Rejeitada no mérito
Decisão: Rejeitada
Emenda: 1313
Capitulo:
Seção;
Artigo: 69
Texto:
Inclua-se o seguinte parágrafo no art. 69 com a seguInte redação:

Parágrafo:

Inciso:

AUnea:

Art. 69 .....
§ ~ Cada transferência, movimentação financeira ou pagamento efetivado no âmbito do SIAFI somente poderá referir-se a '
uma única nota de empenho, de lançamento ou de movimentação.
Decisão: Aprovada
Capitulo:
Seção:
Emenda: 1314
Dé-se ao art. 86 a seguinte redação:

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Artigo: 86

Parágrafo:

Inciso:

Atrnea:

Texto:

Art. É vedada a realização de qualquer despesa com convênio, acordo, ajusle ou instrumento congênere, sem que tenha(rn)
sido:
I - previamente autorizado na lei do orçamenlo ou em lei de abertura de crédito adicionai;
11- definida a respectiva fonte de recursos, bem assim a unidade executora,
1114 previamente em~nhado por autoridade competente;
IV - observados os limites e as condições fixadas no art. 65 desta lei.

§ A despesa realizada em descumprimento ao disposto neste artigo será considerada como gasto não autorizado, irregular
e gravemente lesivo às finanças e à economia pública, e caberá ao Congresso Nacional sua sustação, nos termos do art. 72
da ConstituiçAo Federal.
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Capitulo: 111
Seção: 11
Artigo: 43
c
Parágrafo:
Emenda: 1316
Inclua-se o seguinte artigo no Capitulo 111, Seção 11, renumerando-se os demais:
Texto:

Inciso:

Alfnea:

...... Os fundos de Incentivos fiscais Integrarao a lei orçamentária."

Decisão: Rejeilada

Parecer:

Rejeitada no mérito

ObselVaç4o: Aleita 'C' após o campo ARTIGO Indica que houve classificaç4Meclassificaçao pelas consultorias t6cnicas.
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Capitulo: IV
Seçao:
Emenda: 1316
o art. 53 passa a vigorar com a seguinte redação:
Texto:

Artigo: 53

Parágrafo:

Jwtho de 1999
Inciso:

Allnea:

"Art. 53 . Todas as despesas relalivas à divida publica federal. mobiliaria ou contratual. e as receitas que as atenderão,
constarAo da lei orçamentária anual.
§ 10 As despesas ~ o refinanciamento da divida pública federal e a estimativa da receita proveniente da emissão de
tIIulos de responsabilidade do Tesouro Nacional para atendé-Io serão incluldas. na lei e em seus anexos. separadamente
das demais despesas com serviço da divida e das demais receitas provenlentes da emissão de liMos.
§ 20 Entende-se por refinanciamento, o pagamento do principal corrigido da dlvlda publica federal, realizado com receita
proveniente da emissAo de lItulos, e por sua amortizaçao efetiva, o seu pagamento efetuado com recursos das demais
fontes.
§ 3° As despesas com o refinanciamento da divida pública mobiliéria federal constarAo da lei em unidade orçamentéria
especifica. distinta da que contemple os encargos financeiros da União.
§ 4° A UniAo poderé incluir na unidade orçamentária a que se refere o parégrafo anterior o refinanciamento das demais
dividas públicas federais, desde que em categOria de programaçAo diferente daquela relativa ao refinanciamento da divida
mobiliéria.
§ 5° A lei orçamentária anual e seus créditos adicionais deverão contemplar ainda. em categorias de programaçAo
especificas, dotações necessérias ao atendimento das operaçOes realizadas no âmbito do Programa de Apolo à .
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas relativas à redução da presença do setor públiCO nas
n
atividades bancária e financeirs.
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente
SeçAo:
Artigo: 7°
Emenda: 131',
Capitulo: 11
Texto:
Inclua-se ao parágrafo 3°, do art. 7°, o seguinte inciso:

Parãgrafo: 3°

Inciso:

Allnea:

... - o impacto em 1997 e 1998, e as estimativas para 1999 e 2000, no âmbito do orçamento fiscal, das dividas de estados
e municípios assumidas pela União."
DeclsAo: Aprovada

Parecer:

CapitulO: VI
SeçAo:
Emenda: 1318
Texto:
Insira-se no art. 62 o seguinte parágrafo:

Aprovada nos termos do Substitutivo

ArtigO: 62

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

§ 5° A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária anual ao Congresso Nacional apresenlara, em anexo, os
valores das aplicações das agências financeiras oficiais de fomento nos dois últimos anos, a execução provável para 1999 e
as estimativas para 2000, consolidadas por agência, região e setor de atMdade.
DecisAo: Rejeitada

Parecer:

Capitulo: VI
SeçAo:
Emenda: 1319
Texto:
Insira-se, após o artigo 62 o seguinte artigo:

Rejeitada no mérito

Artigo: 62

Parilgrafo:

Inciso:

AUnea:

Art .... , Acompanhará o relatório de que traia o art. 165, § 3°, da Consutulçlo Federal demonstrativo reglpnaliza;do dos
empréstimos e financiamentos concedidos pelas agências a que se refer. este capitulo.
. .
Decisão: Aprovada

Capitulo: 111
Emenda: 1320
Texto:
Ob-se nova redação ao art. 18:

Parecer:
SeçAo:

Aprovada nos tennos do Subslitutivo

Artigo: 18

Parâ:grafo:

.. "I

Inciso:

AUnea:

HArt. 18. A elaboração da proposta da lei orçamentária de 2000 deverá levar em conta a meta de obtenção de um superávit
primário da União de 2,7% do PIS, sendo 2,6% do PIS nos orçamentos fiscal e da segurkfade social, constando em anexo
ao texto da lei a metodologia de apuraçlo desses resuHados.
§ 1° A lei orçamentària poderá flX8r metas mlnimas para o superávit primario da UnlAo e nos orçamentos ,fiscal e da
seguridade social.
, '.
§ ~ O Poder Executivo tomará as providências necessárias para o cumprimento das metas de que trata o P8.rkjrafo
anterior. medianle ajuste do cronograma, bem como dos limites para movimentação e empenho, de que trata o art. 72 desta
lei, observado o que determina o respectivo parágrafo único.
.',.
§ 3° O Decreto do Poder Execulivo que estabelecer ou modificar o cronograma de qua, trata o parágrafo anterior conterá
demonstrativo de que a programação é compallvel com as melas fixadas ná lei orçamentária.
.
" •
§ 4° O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional, no prazo de quinze dias após o encerramento de cada
. 'o" ;
trimestre, relatório de avaliação do cumprimento das metas do exerclclo, bem assim da Justificação de eventuais desvios,
com indicação das medidas corretivas.
j,'
§ 5° A ComissAo mista de que trata o art. 166, § 1° da ConstitulçAo apreciará os felatórios mentlonados no p~(ágrafo
anterior e acompanhará a evolução do resultado primário dos orçamentos fiscal e da segurldadé social e da União, durante
a execução orçamentária.
: ,~. "
Decisão: Aprovada Parcialmente

Parecer:

Aprovada parcIalmente nos termos do Substitutivo

ObselVaç,!!o: A letra 'C' após o campo ARTIGO indIca quo hOUV6 ctassificaçlolreclassificaçlo pelas con$ulton·ss técnIcas.
EI.boraçJo: COFFICD - CONORlSF

Emluio: 2h06'991J:U:17

. )~'~;'

Jtmho de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Emenda: 1321
Texto:

Capitulo: UI

Seçlo:

Artigo: 18

Quinta.feira 24 16375
Inciso:

Parágrafo:

Allnea:

Oê-se nova redação ao art. 16:

nArt. 18. A elabOl'sçto da proposto e a aprovação e a execução da lei orçamentária de 2000 deverão levar em conta a meta
de obtenção de um superávit primário da UnlAo de 2.7% do PIB, sendo 2.6% do PIS nos orçamentos fiscal e da seguridade
social. constando em anexo à proposta do texto da lei a metodologia de apuração desses resultados.
§ 16 O Poder Executivo tomarA as providências necessárias para o cumprimentadas melas de que trata o caput d,9Ste
artigo. mediania ajuste do cronograma, bem como dos limites para movimentação e empenho. de que tr~ta o art. 72 desta
lei. obSelVado o que determina o respectivo parágrafo único. .
"
/
§ 20 O Decreto do Poder Executivo que estabelecer ou modificar o cronograma de que trata o parágrafo anteriOr conterá
demonstrativo de que a programaçAo atende ao disposto' no caput deste artigo.
§ 30 O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional, no prazo de quinze dias após o encerramento de cada
trimestre, relatório de avaliação do cumprimento das metas do exercfclo, bem assim da justificação de eventuais desvios.
com indicação das medidas corretivas.
§ 40 A Comissão mista de que trata o art. 166, § 10 da Constituição apreciará os relatórios mencionados no parágrafo
anterior e acompanhará a evoluçAo do resultado primário dos orçamentos fiscal e da seguridade social e da União, durante
a execução orçamentária.
Decido: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Emenda: 1322
Capitulo:
Seçlo:
Inclua·se o seguinte artigo após o art. 10
Texto:

Artigo: 10

Parágrafo:

Inclao:

Allnea:

Nenhuma das dolações contidas nos créditos autorizados pela Sei orçamentária para o ano 2000 poderá ser utilizada, por
qualquer melo, para influenciar, direta ou Indiretamente, a apreciação de matérias legislativas em tramitação no Congresso
Nacional ou qualquer de suas Casas.

Oeclsld: Rejeitada

Parecer:

Emenda: 1323
Capitulo: 11
$8Çlo:
Texto:
Oê-se a seguinte redação ao art. 30;

Rejeitada no mérito

Artigo: 30

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

bpara efeito desta Sei. e desde que o projeto de lei do plano plurianual relativo ao perloclo 2000/2003 seja encaminhado ao
Congresso Nacional até 02 de agosto de 1999, devidamente acom~anhado dos elementos lécnlcos utilizados em seu
dlag.nóstlco, entende-se por: .....
Decido: ReJeHada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 1324
Capitulo: VIII
Suprima·se o art. 73.
Texto:
Declslo: Rejeilada

Seçllo:

Emenda: 1326
Capitulo: 11
Oê-se nova redação 80 Inciso I:
Texto:

SeçAo:

Artigo: 73
Parecer:

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Inciso: I

Allnea:

Rejeitada no mérito

Artigo: 30

Parágrafo: I

"I - Programa, o Instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos definidos pelo
plano plurianual, a ser encaminhado. em caráter improrrogável e definitivo, à apreciação ao Congresso Nacional até 31 de
julho de 1999;"
Declllo: Rejetlada
Parecer: ReJetlada no mérito
Emenda: 1326Capitulo: 11
Seçlo:
Incllia-se ao § ~ do art. JO o seguinte inciso:
Texto:

Artigo: 70

Parágrafo:

.

~

Inciso:

Allnea:

" ..... a discriminação dos projetos em andamento, a n!vaI de sUbtltulo, cuja execuçAo financeira, até 30 de junho de 1999,
ultrapasse vinte por cento de seu custo tolal estimado, informando o percentual de execução e o custo 100al acima referidos,
·~.~ooqueestabeleceoart. 24."
Declllo: Aprovada
Parecér: ('-Provada nos termos do Substitutivo

132.,

Emenda:
Cepl1ulo: VIII
SeçAo:
Inclua-se ao Capitulo Viii. o.segulnte artigo;
Texto:

Artigo;.' 30
,

c

Parigrafo:

Incllo:

Alln..:

,

"Art '" O Execulivo publlcaré até 30 dia. aPós a PUblicaçAo'dSLel órç.men(ãria para 2000 a correleçllo da. categorill de
programaçAo, a nlvel de sublltulo, ora exi$len;te com a ,nova ç.lassiflC{lção a ser adotada'para o próximo exercrclo.
ParéQrafo único. O Executivo encaminhará ao Congr~~o Na.çlonal, no_pr~o ~speciflcado, a çorrelaçlo de que treta ....
artigo por melo eletrônico."
.Ç)eclllo: Aprovada Parcialmente

.. ,P.re<;~r:_. f'.provada parcialmente nos t~rmoa ~~,ubsututiVo

j
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Emenda: 1328

TeXto:

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
Capitulo:

11

Parágrafo: ~

Seção:

Junho de 1999
AUnaa:

Inciso:

Oê--se a seguinte redação ao §~. art. 3°

"§ 20 As atividades, projetos e operações especiais serão desdobrados em sublrtulos, não pooendo haver' alteração da
finalidade e da denominaçao das melas estabelecidas.
Decisão: Aprovada Parcia!men'

Emenda: 1329
Texto:

Capitulo:

Parecer:
111

Soção: IV

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Artigo: 50

Parágrafo:

Inciso:

AUnaa:

Dê-se ao Art. 50, a mesma redação adotada pelas leis nOs 8.931/94 (lOO/95) e 9.082/95 (LDO/96), em seus arts. 47 e 30.

respectivamente, para a caracterização da abrangência do Orçamento de Investimentos, ou seja:
~Art. 50 O Orçamento de investimento, previsto no art. 165, § 5°, inciso U, da Constituição, detalharA, individualmente. por
empresa, categoria de programação e grupo de despesa, as aplicações programadas em despesas de capital, inclusive as
resultantes da aplicação do conceito estabelecido pela Lei nO 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para as participaç6es
acionárias em outras empresas."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

Seção:
Emenda: 1330
Capitulo:
Dê-se ao art. 21 a seguinte redação:
Texto:

Artigo: 21

Parágt:afo:

Inciso:

Allnea:

"Art. 21 O Poder Judiciário, sem prejulzo do envio dos precatÓfios aos Ófgãos ou entidades devedores, encaminhará fi
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, â Secretaria de Orçamento
Federal, do Ministério do Orçamento e Gestão, e aos referidos órgãos ou entidades devedoras, na parte que lheS Couberem,
até cinco dias após a sanção desta lei, por intermédio dos seus respectivos Ófgãos centrais de planejamento e orçamento,
ou equivalentes, a relação dos débitos constantes de precatórios judiciários a serem incluldos na proposta orçamentária de
2000, inclusive em meio magnético, conforme determina o art. 100, § 1°, da Constituição Federal, discriminada por órgão da
administração direta, autarquias e fundações, e por grupos de despesas, conforme detalhamento constante do a~. 4°,
especificando:
.
a) numero do processo;
b) numero do precatório;
c) data do trânsito em julgado da sentença referente ao processo de execução;
d) data da expedição do precatÓfio;
e) nome do benefiCiário; e
f} valor do precatório a ser pago.
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Daclsão: Aprovada Parcialmente
Emenda: 1331
Capitulo: 11
Seção:
Artigo: 7°
Texto:
Inclua-se ao parágrafo 3°, do art. 7°, o seguinte inciso:

Parágrafo: 3°

Inciso:

Alinea:

" ... - o impacto em 1997 e 1998, e as estimativas para 1999 e 2000, no âmbito do orçamento fiscal, da securilização das
dividas do setor rural e das dividas de estados e municípios assumidas pela UnIão;
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo ..
Decisão: Aprovada Parcialmente
Capitulo: VIII
Seção:
Emenda: 1332
Inclua-se ao artigo 76 o seguinte inciso:
Texto:

Artigo: 76

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Inciso:

Allnea:

" ... - Sistema Banco Central de Infonnaçoos - SISBACEN."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeit~da

no mérito

Emenda: 1333
Capitulo: VIII
Seção:
Artigo: 81
C
Inclua-se ao capitUlO VIII o seguinte artigo, renumerando-se os demais:
Texto:

Parágrafo:

"Art .... Até 31 de maio de 2000, serão indicados pelos órgãos e entidades, em nlvel de subprojeto e subalividade, fonte de
recursos, grupo de despesa e modalidade de aplicação, os saldos de créditos especiais e extraordinários ·autoritados nos
últimos quatro meses do exercido financeiro de 1999 que deverão ser reabertos, na forma do disposto no art. 167, § 2°, da
Constituição Federal."
Decisão: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Emenda: 1334
Capitulo: . VII
Seção:
Texto:
Inclua-se ao artigo 63. o seguinte parágrafo:

Artigo: 63

Parágrafo:

Inciso:

Alfnea:

"§ ... Os projetos de iniciativa do Poder Legislativo poderão ser aprovados sem a estimativa de renuncia de receita referida' "( ,

no caput, caso o Proer Executivo não a encaminhe em tempo hábil, quando solicitado."
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo

ObsefVaç~o: A letra 'C' após o campo ARTIGO Indica que houve classi'lcaç~oíreclassificaç~o pelas consuflorias técnicas.
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Jlillho de 1999
Capitulo:

IV

Seção:

Artigo: 54

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Inclua-se ao artigo 54. o seguinte inciso, renumerando-se os demais:

" .. , • os empréstimos e financiamentos destinados ao custeio e investimento agropecuário para mini e pequenos produtores
rurais e suas cooperativas e associações e à formação de estoques reguladores e estratégicos. obedecidos os lim~es
condiçôes estabelecidos em lei e pelo Conselho Monetário Nacional.
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 1336
Capitulo: 111
Seção: IV
Artigo: 50
Texto:
Inclua-se ao artigo 50. o seguinte parágrafo. renumerando-se os demais:

Parágrafo:

Inciso:

AI/noa:

"§ ... O orçamento de Investimento, previsto no art. 165. § 5°, Inciso 11, da Conslitulçêo Federal, delalhará, Individualmente,

por empresa, categoria de programação e grupo da despesa as aplicações programadas em despesas de cap~al. inclusive.
as resultantes da aplicação do conceito estabelecido pela lei nO 6.404. de 15 de dezembro de 1976. para as participações
aciooárias em outras empresas.
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 1337
Capitulo: 111
Seção: 111
Inclua-se ao artigo 46. o seguinte parágrafo:
Texto:

ArtigO: 46

Parágrafo:

Inciso:

Atlnea:

"Parágrafo unico. Caso haja aumento na previsão das receitas correntes constantes da proposta orçamentária para 2000.
em relação ao exerclcio anteriOr, os recursos a serem aplicados em ações e serviços de saúde de que trata o caput deste
artigo serão acrescidos do mesmo percentual da variação das referidas receitas."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda:' 1338
Capllulo: 111
Seçao: 111
Artigo: 45
Inclua·se ao artigo 45, os seguintes incisos. renumerando-se os demais:
Texto:

Parágrafo:

Inciso:

Alfnea:

.... das receitas de quaisquer órgãos, fundos e entidades, classificadas como de "Serviços de Saude" .
.,.• das receitas de contribuIções de sefVidores públicos e militares das Forças Armadas para custeio de programas ou de
fundos de assistência médica. odontológica e hospitalar;
." - das operações de crédito. transferências e doações destinadas aos órgãos. fundo e entidades que devam integrar,
exclusivamente. este orçamento."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Seção: 11
Emenda: 1339
Capitulo: 111
Texto:
Inclua·se ao artigo 41. o seguinte parágrafo:

ArtIgo: 41

Parágrafo:

IncIso:

Allnea:

~§ ...0. A licitação e contratação de obras e serviços relativos a rodovias federais será, sempre que posslvel. efetivada pelo
regIme de empreitada por preço global."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

Emenda: 1340
Capitulo: VIII
Seção:
Artigo: 74A C
Inclua'S8 ao capitulo Vil! o seguinte artigo. renumerando-se os demais:
Texto:

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art .... Os créditos adicionais solicitados pelos órgãos abrangidos pelo disposto no caput do art. 80 serão abertos no prazo
máximo de:
I· trinta dias. quando depender apenas de decreto do Pcx:fer Executivo. a contar do encaminhamento do pedido. indicadas
as fontes de cancelamento;
11· cinco dias. quando depender de prévia lei autorizativa, a contar da data da publicação desta.

§ 1° As solicitações compreendidas no inciso l! serão encaminhadas ao Congresso Nacional no prazo de até trfnta dias. a
contar da data do encaminhamento do pedido.

§ 20 O órgão competente justifICará para ,o solicitante, em caso de indeferimento da solicitação. as razões para tal."
Decisão: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

AUTOR:
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Emenda: 0138
Texto:

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
Capitulo:

SeçAo:

Artigo: 44

Parágrafo:

Junho de 1999
Inciso:

Allnea:

Onde se lê:
Art. 44 No exerclclo de 2000 serão destinados recursos necessários à complementação do Fundo de ManutençAodo Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF. nos tennos do art. SO, §§ 1° e 2°, da Lei nO 9.424 de 1996.
Leia-se:
Art. 44. No exerclcio de 2000 serão destinados recursos necessários à complementação do Fundo de Manutenção do
Ensino Fundamental e de valorização do Magistério - FUNDEF, nos termos do art. SO, §§ 1° e;20, da lei nO 9.424, de 1996,
bem como para programas de modernização, reduçao de custos operacionais e aumento da arrecadação da dIvida ativa da
UnlAo.
Parecer:

Decisão: Rejeitada

Capitulo:
Suprima-se o art. 65.

Emenda: 0139

Texto:

Seçlo:

Emenda: 0140
Texto:

Artigo: 65
Parecer:

Decisão: Aprovada
Capitulo:

Seçlo:

Rejeitada no mérito
Parágrafo:

Allnea:

Inciso:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Artigo: 8°

Parágrafo: 3°

Inciso:

Allnea:

Onde se lê:
§ :}o Aos limites estabelecidos na forma dos parágrafos anteriores, serão acrescidas as despesas decorrentes de
acréscimos das despesas da mesma espécie das mencionadas no parágrafo anterior e pertinentes ao exerclclo de 2000,
com a manutençlo de novas instalações em imóveis adquiridos ou concluldos nos exerclcíos de 1999 e 2000 e com a
modernização e coordenação do processo eleitoral do ano 2000.
Lela-se:

§ 3° Aos limites estabelecidos na forma dos parágrafos anteriores, serão acrescidas as despesas decorrentes de
acréscimos das despesas da mesma espécie das menclonadas no parágrafo anterior e pertinentes ao exerc/cio de 2000,
com a manutenção de novas InstalaçOes em imóveis adquiridos ou concluldos nos exerclclos de 1999 e 2000, e com a
modernizaçtlo e coordenação do processo eleitoral do ano 2000, bem como as que Visem a implementação de prqetos de
modernização, reduçtlo de custos operaclonals e aumento da arrecadação da divida ativa da União.
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito ~

Emenda: 0141
Capitulo:
Seção:
Artigo: 8°
Parágrafo: 1°
Inciso: 11
Allnea:
onde se lê: Com os demais grupos de despesa, o conjunto das dotações rlXadas na lei orçamentária para o exerclclo
Texto:
financeiro de 1999."
leia·se: "Com os demais grupos de despesa, o conjunto das dotações fixadas na lei orçamentária para o exerclcio financeiro
de 1999, considerando-se os acréscimos legais decorrentes dos reajustes contratualmente previstos~.;
Decisão: Rejeitada
Emenda: 0142
Incluslo:
Texto:

Parecer:
Capitulo:

Seção:

Rejeitada no mérito

Artigo: 64

Parágrafo: 4°

Inciso:

Allnea:

§ 4° - Respeitando o limite estabelecido no art. 8°, § 1°, inciso 11 desta Lei, poderá ser admitida a utilizaçlo de'reserva de
contingência para abertura de créditos adicionais Visando atender aos demais grupos de despesas.
DeclsAo: Rejeitada

Parecer:

Emenda: 0143
Capitulo:
SeçAo:
Dê-se ao art. 18 a seguinte redação:
Texto:

Rejeitada no mérito

Artigo: 16

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art. 18 - A elaboração, a aprovação e a execução da lei orçamentária de 2000 deverão levar em conta a obtenção de um
superávit primário de, no mlnlmo, 2,7% (dois vírgula sele por cento) do Produto Interno Bruto - PIB, sendo 2,6% (dois
vírgula seis por cento) dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e 0,1% (um décimo por cenlo) das empresas estalais
federais, sendo que esse ültimo deverá estar consubstanciando no Programa de Dispêndios Globais, a que se refere o art.
52 desta Lei, sem prejulzo das ações nas áreas de saüde, educação, segurança pública, reforma agrá,ia e de geração de
emprego e renda.
H

Decls1l0: Rejeitada
Emenda: 0144
Capflulo:
Texto:
Suprima-se o art. 73, verbls.
Decido: Rejeitada

Parecer: 'Rejeitada no mérito
Seçlio:

Artigo: 73
Parecer:

Parágrafo:

Aline.:

Inciso:

ReJeilada no mérito

Observação: A lefra 'C- ap6s o campo ARTIGO Indica que houva classificaç601reclassificaç60 petas consullolias l"cn/cas.
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Emenda: 0145'
Capitulo:
Texto:
Suprima-se o art. 87. verbis.

Seção:

Decisão: Aprovada

Parágrafo:

Artigo: 87

Parecer:

Incls~:-

AUnea:

Aprovada nos termos do Subslitutivo

Emenda: 0146
Capitulo:
Seção:
Artigo: 53
Texto:
Dê-se aos §§ 10 e z> do art. 53 da LOO 2000 a seguinte redação:

Parágrafo:

Inciso:

Allnaa:

§ 10 - As despesas com o refinanciamento da divida pública federal e a estimativa da receita proveniente da emissão de
mutos de responsabilidade do Tesouro Nacional para alendê-Io serão incluldas. na lei e em seus anexos, separadamente
das demais despesas com serviço da divida e das demais receitas provenientes da emissão de tllulos.
§ 2<1- Enlende-se por refinanciamento. o pagamento do principal corrigido da divida pública federal, realizado com receita
proveniente da emissão de mutos. e por sua amortização efetiva, o seu pagamento efetuado com recursos das demais
fontes,"
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Emenda: 0147
Capitulo:
Seção:
Texto:
Dê-se ao art, 18 a seguinte redação:

Artigo: 18

Parágrafo:

Inciso:

Alínea:

"Art. 18 - A elabOl'ação. a aprovação e a execuçao da lei Orçamentária de 2000 deverão levar em conla a obtenção de um
déficit operacional dez por cento inferior ao verificado em 1999. sem prejuizo das ações nas áreas de saúde. educação.
segurança pública, reforma agrária e de geração de emprego e renda."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0148
Capllulo:
Seção:
Inclua-se no art. 70 o seguinte parágrafo:
Texto:

Artigo: 70

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"§ ". - O Poder Executivo enviará ao Congresso Naclonal os p'rojelos de lei orçamentária anual e dos créditos adicionais.
com a sua despesa discriminada por elemento. também em meio eletrõnlco, com a sua despesa regionalizada."
Decisão: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Emenda~

Texto:

Capitulo: 1/
Seção:
0149
Inclua-se no Capitulo 11 o seguinte dispositivo:

Artigo: 16A

C

Parágrafo:

Inciso:

Atinea:

"As receitas provenientes de remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional serão descrimlnadas conforme sejam
originadas de:
I - emissão de tltulos' da divida pública mobiliária federal;
11 - contribuições sociais.
Decisão: Rejeitada
Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0150
Capitulo: VIII
Seção:
Artigo: 83A C
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Inclua-se no Capitulo VIII o seguinte artigo:
Texto:
Art. "" - O Tribunal de Contas da União enviará à Comissão Mista Pennanenle prevista no § 10 do art. 166 da Constituição.
até 30 de setembro de 1998:
1- relação das obras em execução com re<:ursos Ol'iundos dos orçamentOs fiscal e da seguridade social da Uniêo, nas quais
tenham sido identificados indfclos de aios praticados com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. incluldas ou não na proposta orçamenlária. indicando a
classificação Institucional e funcionai - programática. do subprojeto ou subatividade correspondente. o órgão executante. a
localização da obra, os indfclos verificados e oulros dados julgados relevantes para sua apreciação. pela Comissão;
" - Informações gerenciais sobre a execução flsico-financeira dos subprojetos mais relevantes, constantes dos orçamentos
fiscal e da segurkJade social. selecionados. especialmente. de acordo com critérios que levem em consideração o valor
liquidado no exerclcio de 1996 e autorizado em 1997. a regionalizaçao do gasto. sem prejulzo das solicitações do
Congresso Nacional.
Decisão: Aprovada Parcialmente
Emenda: 0151
Capitulo: VIII
Seçlo:
Inclua-se no Capitulo VIII o seguinte artigo:
Texto:

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Artigo: 836

C

Parigrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art .... - Fica a Advocacia Geral da Uniao autorizada. observada a lei Complementar nO 73/93, a contralar serviços
advocallclos para promover a exe<:uçao judicial de créditos da União. de suas autarquias e fundações, exclusivamente com
cláusula ad exitum.
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
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Soção:
Artigo: 83A C
Capitulo! Vil!
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Emenda: 0152
Inclua-se no Capitulo VIII o seguinte artigo:
Art ...... O Tribunal de Contas da Unh~o enviará à Comissão Mista Permanente preVlsla no art. 166 da Constituição Federal.

Texto:

até 30 dias após o encaminhamento da proposta orçamentária pelo Poder Executivo::
1- relação das obras em execução com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, nas quais tenham
sido Identificados Indlçios de atos praticados com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, incluldas ou não na proposta orçamentária, indicando a classificação
institucional e funcional programática do subprojeto ou subalividade correspondente, o órgão executante, a localização da
obra, os Ind/cios verificados e outros dados Julgados relevantes para sua apreciação, pela Comissão:
11- infonnaçOes gerenciais sobre a execução flsico financeira dos subprojetos mais relevantes, constantes dos orçamentos
fjscal e da segurktade social, selecionados, especialmente, de acordo com critérios que levem em consideração o valor
liquidado no exerc/cio de 1996 e autorizado em 1997, a regionalização do gasto, sem prejulzo das solicitações do
Congresso Nacional.
Parecer: Aprovada parcialmente nos lermos do Subslituliv9
Decisão: Aprovada Parcialmente
Seçlo:
Capitulo:
Emenda: 0153
Texto:
Inclua-se, na tOO 2000, o seguinte artigo:

Artigo: 16A

C

Parágrafo:

Inciso:

AlInea:

MArt ..... _As receitas provenlenles da remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional serão classificadas por fonte
de recursos, de acordo com suas origens, distinguindo-se ao menos a remuneração das disponibilidades originárias da
emissão de mutos da divida mobiliária".
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Seçlo:
Capitulo:
Emenda: 0154
Inclua-se, na tOO para 2000, o seguinle artigo:
Texto:

Artigo: 89

c

Parágrafo:

Inciso:

AlInea:

"Art .... - O Poder Executivo publicará e distribuirá s/ntese da proposta e da lei orçamentária, Inclusive em meio magnético,
em linguagem clara e acessivel ao cidadão em geral, autorizando sua reprodução".
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente
Seção:
Capitulo:
Emenda: 0165
Texto:
Inclua-se, na tOO 2000, o seguinte artigo:

Artigo: 17

c

Parágrafo:

Incl~o:

AUnea:

"Art ..... - Os projetos de lei de créditos adicionais destinadOs a alender despesas de pessoal serão encamInhados ao
Congresso Nacional em projeto especifico, separadamente de outros projetos de cré<mos relativos aos demais grupos de
natureza despesa."
Decisão: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos lermos do Substitutivo
Seção:
Emenda: 0166
Capitulo:
Inclua-se, na tOO 2000, o segulnle artigo:
Texto:

Artigo: 7°

c

Parágrafo: 3°

Inciso: XX

AUnea:

UArt .... _Os subprojetos/subalividades dos PrOi)ramas Comunidade Solidária e Brasil em Ação, deverão ler identificação
especifica que permita sua distinção dos demaIs programas. U
Parecer: Rejeitada no mérito
Decisão: Rejeitada
Capitulo:
SeçAo:
Emenda: 0167
Texto:
InClua-se n.o art. 82 o seguinte parágrafo:.

ArtigO: 82

Parágrafo:

Inciso:

Atrnea:

M§ ,..• O relatório 'de execução orçamentária não Conterá duplicidades; eliminando-se os valores correspondentés' às
transferências Intragovernamentals.
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo .
h

Seção:
Emenda: 0168
Capitulo:
Texto:
Dê-se ao § 2° do art. 81 a seguinte reda~;

Artigo: 81

Parágrafo:

Inciso:

AUnea:

"§ 2° - Na reabertura referida no parágrafo anterior, o POder Execut;vo deverá adequar a classifiéação instilucio!'lal; funcionalprogramática e por grupo de despesa da prOi)ramação objeto da reabertura, vigentes em 1999 às'classificações .
institucional, funcional e por programas,' bem como ~s ativi<;lades; projetos ou operações especiais, respectivos ;subtltulos e
grupos de despesa que tiverem absorvido as ações correspondentes."
Decisão: Rejeitada

Parecer: "'ReJeitada no méritó

Observaçao: A letra 'C' após o campo ARTIGO indica que houve classlficaçlolrec(assificaçao pelas consulfolias·Mcnicas.
Elabora~io:
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Capitulo:
Seçlo:
Dê-se ao § 2° do art. 78 a seguinte redação:

Emenda: 0159

Texto:
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Artigo: 78

Parágrafo: ;20

Inciso:

Allnea:

"Art. 78§ 2° • Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de emendas apresentadas ao projeto de lei de orçamento no
Congresso Nacional e do procedimento previsto neste artigo serão ajustados, após sançao da lei orçamentaria. através da
abertura de créditos adicionais, medianle remanejamento de dotações".
Decisão: Rejeitada
Emenda: 0160
Texto:

Parecer:

Capitulo:

Seçlo:

Rejeitada no mérito

Artigo: 78

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Dê-se ao art. 78 a seguinte redaçAo:

"Art. 78 - Se o Projeto de lei Orçamentária nAo for sancionado pelo Presldenleda República até 31 de dezembro de 1999, a
programação dele constante poderá ser execulada. durante o primeiro mês do exerclclo. até o limite de um doze avos do
total de cada dotaçao, na forma da proposta remetida ao Congresso Naclonal.
H

Decisão: Aprovada Parcialmente

Parecer:

Emenda: 0161
CapItulo:
Seçlo:
Incluam-se no art. 76 os seguintes Incisos:
Texto:

Aprovada parcialmente nos tennos do Substitutivo

Artigo: 76

Parágrafo:

IncIso:

Allnea:

'VII ~ Sistema de Gerenciamento de Convênios· SIGECONV;
VIII ~ Sistema Banco Centtal de Informações· SISBACEN."
Decisão: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Emenda: 0162
Capitulo:
Texto:
Suprima-se o art. 66, ''Verbls''.

Seçlo:

Decido: Aprovada

Parágrafo:

Artigo: 66

Parecer:

Capitulo:
Seçlo:
Emenda: 0163
Texto:
O art. 65 passa a vigorar com a seguinte redaçêo:

Inciso:

Allnea:

Aprovada nos tennos do Substitutivo

Artigo: 65

Panlgrafo:

Inciso:

Allnes:

"Art. 65. Havendo a necessidade de se proceder à limitaçAo do empenho das despesas fixadas no exerclclo de 2000, a
mesma poderá ser feita de forma proporcionai ao montante global das dotações no êmbito do Poder Executivo."
Decido: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Emenda: 0164
Capitulo: VI
Seçlo:
Artigo: 82
Acrescente-se ao Capitulo VI o seguinte dispositivo:
Texto:

c

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"J: vedada a uWizaçAo de recursos das agênclas financeiras oficiais de fomento, inclusive o BNDES, para concessão de
empréstimos ou financiamentos a empresas com a finalidade de Integrar o processo de privatizaçto."
Declslo: Rejeitada
Emenda: 0166
Capitulo: VI
Seçlo:
Inclua-se, no Capitulo VI, o seguinte dispositivo:
Texto:

Parecer:

Rejeitada no mérito

ArtIgo: 62

c

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

em anexo, os
valores das aplicações das agências financeiras oficiais de fomento nos dois úhimos anos, a execuçao provável para 1999 e
as estimativas para 2000, consolidadas e por agências, pOI' regllo e Estado, pOl' satOl' e por fonte de r~rsos".

"§ .... - A mensagem que encaminhar o projeto de lei OI'çamentária anual ao Congresso Nacional apresentará,

Decido: Rejeftada
Emenda: 0166
Capitulo: VI
Beçlo:
Texto:
Inclua-se no Capitulo VJ o seguinte disposHIYo:

Parecer:

RejeHada no mérito

Artigo: 62

C

Parigrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art ... " - As agências financeiras de fomento aplicaIlo no mlnimo 50% (clnqOenta por cento) dos seus recursos na
concesslo de empréstimos ou financiamentos a empresas com faturamento bruto anual nAo superior a R$ 5.000.000,00
(cinco milhOes de reais)
Declslo: Rejeitada
Emenda: 0167
Capitulo:
Beçlo:
Inclua-se, no art. 63, o seguinte parágrafo:
Texto:

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 63

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"§ ... - Os projetos de Iniciativa do Poder Legislativo poderio ser aprovados sem a estimativa de renly1cia de rece'rta referida
no caput, caso o Poder Executivo nAo a encaminhe me tempo hábil, quando solicitado."
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
ObS&Naçso: A letra ·C· após o campo ARTIGO Indica que houve cJanmc;çl<Yrec/u$ific.ç,o pel'$ consultorias t6cnlc.s.
Ellboflçlo: COFFICD • CONORlSF

Emlsslo: U06'99IS:U:20
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Seçlo:
Capitulo:
Emenda: 0168
Texto:
In'clua.se no artigo 62 o seguinte parágrafo:

Parágrafo:

Artigo: 02

JWlho de 1999
Inciso:

Atlnea:

"§ ". - A mensagem que encaminhar o Projeto de lei Orçamentêria ao Congresso Nacional apresentará. em anexo,

relativamente ao BNDES relaçAo dos vinte maiores tomadores de empréstimos da instituição, os valores desses
empréstimos e datas C\OS respectivos vencimentos,"
DeclsAo: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0169
Texto:

Capitulo:

Seçlo:

Artigo: 62

Parágrafo:

Inciso:

AUnea:

Inclua-se no artigo 62 o seguinte parágrafo:

"§ .... A mensagem que encamlnhar o Projeto de lei Orçamentária ao Congresso Nacional apresentará, em anexo,
relativamente ao aNDES a divisão percentual dos empréstimos da Instituiçao por setor e, denlro destes, a participação
relativa de cada segmento, assim entendido mini, pequeno, médio e grande.
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Capitulo:
Se;çAo:
Emenda: 0170
Inclua-se no artigo 62 o seguinte parégrafo:
Texto:

Artigo: 62

Parágrafo:

Inciso:

AUnea:

"§ ... - A mensagem que encaminhar o Projeto de lei Orçamentária ao Congresso Nacional apresentará, em anexo,
relativamente ao BNDES relaçào dos vinle maiores clientes Inadimplentes, informando as datas de vencimento dos
respectivos débitos e relatório sobre as gestOes da instituição para reavê-Ios."
-

Decisão: Rejeitada
Capitulo: VI
Seção:
Emenda: 0171
Texto:
Inclua-se no Capitulo VI o seguinte artigo:

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 62

c

P.uâgrafo:

Inciso:

Allnea:

" ... _Acompanhará o relatório de que trata o art. 165, § 3°, da Constituição federal demonstrativo reglooalizado'dos
empréstimos e financiamentos concedidos pelas agências a que se refere este ,capitulo."
Decisão: Aprovada
Emenda: 0172
Capitulo:
Seção:
Texto:
Inclua-se, no artigo citado, o seguinte parágrafo:

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo
Parágrafo:

Artigo: 63

Inciso:

Allnea:

"§ ... - Tratando-se de lei de iniciativa do Poder legislativo ou de um parlamentar, o Poder Executivo, quandO solicitado,
deverá, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, providenciar ou confirmar a estimativa correspondenle. ~

Decisão: Aprovada Parcialmente
Capitulo:
Seção:
Emenda: 0173
Inclua-se no art. 55 o seguinte parágrafo:
Texto:

Parecer:

Aprovada parcialmente nos lermos do Substitutivo

Artigo: 62

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

'M.55 ................................. .
§ 3° - Os bancos de desenvoMmento federais e seus agentes financeiros adotarão polllicas de fomento destinada; a
privilegiar os segmentos das micro, pequenas e médias empresas, de forma que, no minimo, sessenta e cinco pOf cenlo do
total de seus recursos sejam a elas concedidas."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
"

Emenda: 0174
Capitulo:
Seção:
Texto:
Inclua-se no artigo 54 o seguinle inciso:

Artigo: 54

Parágrafo:

Inciso:

AUnea:

..... - Os empréstimos e financiamentos destinados ao custeIo e investimento agropecuário para mini e pequ~nps produtores
rurais e suas cooperativas e associações e à formação e estoques reguladores e estratégicos', obedecidos os limites e
condi~s estabelecidas e'!l.lei e pelo Conselho Monetário Nacjonal;
Decisão: Rejeitada
pareéer: Rejeitada no mérito
',I.'

ObseNação.' A feira ·C· após o campo ARTIGO (ndica que houve Classificação/reclassificação pelas consultcrias técl)icas.
ElabonaçAo: COFF/CD,. CONORlSF

EmillAo: 1106 9915:1.f:l0
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Capitulo:
Seção:
Incluanrse, ao art. 53, os seguintes parágrafos:

Emenda: 0176

Texto:
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Artigo: 53

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"§
A UnIão poderá incluir na unidade orçamentária a que se refere o parágrafo anterior o refinanciamento das demais
dIvidas públicas federais, desde que em categoria de programação diferente daquela relativa ao refinanciamento da divida
mobiliária.
o ••

-

"§ " .• A lei orçamentária anual e seus créditos adicionais deverão contemplar alnda. em categorias de programação
especificas, dotações necessárias ao atendimento das operaçOes realizadas no âmbito do Programa de Apolo ã
Reestruturaçao e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas relativas à reduçao da presença do setor público nas
atividades bancária e financeira."
Decisão: Aprovada Parcialmente

Emenda: 0176
Capitulo:
SeçAo:
Texto:
Inclua-se no art. 50 o seguinte parágrafo:

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Parágrafo:

ArtigO: 50

Inciso:

Allnea:

"§ 4 0 - O orçamento de Investimento, previsto no art. 165, § 5°, inciso 11, da Const~uJção Federal, detalhará Individualmente,
por empresa, categoria de programação e grupo da despesa as aplicações programadas em despesas de capital. inclusive,
as resuttantes da aplicação do conceito estabelecido pela lei nO 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para as participações
acionárias em outras empresas."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0177
Capitulo:
Seção:
Texto:
Inclua-se no art. 45 o seguinte inciso:

Parágrafo:

Artigo: 45

Inciso:

Aflnea:

..... - Das operações de crécmo, transferêncIas, doações e receitas classirrcadas como de "Serviços de Saúde" destinadas
aos órgãos, fundo e entidade Que devam integrar, exclusivamente, este orçamento."
Decisão: Rejeitada
Capitulo:
Emenda: 0178
Seção:
Dê-se a seguinte redação ao artigo 43:
Texto:

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 43

Parágrafo:

Inciso:

Alfnea:

"Art. 43 - Os fundos de incentivos fiscais integrarão a lei orçamentária".
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0179
Capitulo:
Artigo: 34
Seção:
Parágrafo:
Inciso:
Aflnea:
Inclua-se os seguinte parágrafo ao art. 34:
Texto:
"§ 20 - É obrigatória 8 contrapartida dos Estados. do Distrito Federal e dos Munlclpios, que poderá ser atendida através de
recursos financeiros ou bens e serviços economicamente mensuráveis e será estabelecida de modo compaUvel com a
capacidade financeira da respectiva unidade beneficiada, tendo como mfnimo e mãximo:
I - ao caso dos Municlpios:
a) cinco e dez por cento. para munlc/p/os com até 35.000 habitantes;
b) dez e vinte pOf cento, nos demais munlc/pios localizados nas áreas da SUDENE, da SUDAM e no Centro-Oeste;
c) dez e Quarenta por cento. para as descentralizações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, excluldos os
Municipios relacionados nas aflneas anteriores;
d) vinte e quarenta pOf cento, para as demais:
" - no caso dos Estados e do 01slrito Federal;
a) dez e vinte pex cento, se localizados nas áreas da SUDENE e da SUDAM e no Centro-Oeste e
b) vinte e Quarenta por cento, para os demais.
DeclsAo: Rejeitada
Emenda: 0180
Capitulo:
Seçto:
Dê-se ao art. 31 a seguinte redação:
Texto:

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 31

Parágrafo:

Inclao:

Allnea:

"Art. 31 - A destinação de recursos a municlplos, estados e ao Distrito Federal. inclusiVe para o atendimento às ações de .
assistência social, saude e educação, serão realizadas mediante transferências ou descentralização orçamentári;l."
Declalo: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parCialmente nos termos do Substitutivo
Emenda: 0181
Capitulo:
Seção:
Texto:
Suprima-se o inciso IV do art. 30.
CeC1510: Rejeftada
Emenda: 0182
Capitulo:
SeçAo:
Texto:
Suprima-se o inciso 11 do art. 29 da lDO 2000.
Declslo: Rejeitada

Artigo: 30
Parecer:

Inciso:

Aline.:

In~so: "

Allnea:

Rejeitada no mérito

Artigo: 29
Parecer:

Parágrafo:

Parágrafo:

Rejeitada no mérito

ObUlVaç4o: A letfa 'C' após o campo ARTIGO Indica que houve classificaç401teCIBUificaç4o pelas consultorias t6cnicas.
EI.bot.'(io: COFF/CD - CONORlSF
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Emenda: 0183
Capitulo:
Seçlo:
Artigo: 28
piirágrafo: ÚNI
Inciso:
Texto:
Suprima-se o parágrafo único do art. 28 da LOO 2000;
Decido: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo

Emenda: 0184
Texto:

Capltuloi

Seçlo:

Parágrafo: ÚNI

Artigo: 27

Allnea:

Inciso:

Allnea:

Oê-se nova redação ao art. 70 suprim!ndo-se o seu parágrafo único:

"Art. 27. Os recursos para compor a contrapartida de empréstimos inlernos e externos e para o pagamento de sinal,
amortização, juros e outros encargos. observados os cronogramas financeiros das respectivas operações, não poderio ter
destinaçlo diversa das referidas finalidades.
Declllo: Rejeitada
Parecer: RejeHada no mérito
Emenda: 0186
Capitulo:
Seç.Ao:
Texto:
Dê-se ao § 30 do art. 25 a seguinte redação:

Artigo: 25

c

Parágrafo:

Inciso:

AliO":

N§ 30 Os serviços de consultoria somente serão contratados para execução de atividades que comprovadamente não
possam ser deselll'enhadas por servidores da Administração Federal, sendo a autorização para tal publicada no Diário
p

Oficiai."
Decllto: Aprovada

Parecer:

Aprovada nos termos do Substrtulivo

Emenda: 0186
Capitulo:
SeçAo:
Artigo: 20
Dê-se ao parágrafo único do art, 20 a seguinte redação:
Texto:

Parágrafo:

In·crso:

Atlnea:

"Parágrafo único - Os recursos alocados na lei orçamentária, com a destinação prevista neste artigo, não poderão ser
cancelados para a abertura de créditos adicionais com outra finalidade,"
Declslo: Rejeitada
Seção:
Capitulo:
Emenda: 0187
Dê-se ao caput do art. 21 a seguinte redação:
Texto:

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 21

Parágrafo:

Inciso:

Alinea:

"O Poder Judiciário, sem prejulzo do envio dos precatórios aos órgaos ou entidades devedores, encaminhará à ComissAo
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, e à Secretaria de Orçamento Federal, do
Ministério do Orçamento e Gestao, e aos referidos órgãos ou entidades devedores, na parte que lhes couberem, quinze dias
após a sanção desta lei, por Intermédio dos seus respectivos órgãos centrais de planejamento e orçamento. ou
equivalentes, a relação dos débitos constantes de precatórios judiciários a serem Incluldos a proposta orçamentária 2000,
conforme determina o art. 100, § 1°. da Constituição Federal, discriminada por Ól'gao da administração direta. autarquias e
fundações. e por grupo de despesas, conforme detalhamento constante do art. 4°. especificando."
Decido: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Emenda: 0188
Capitulo: 111
Seção:
Texto:
Inclua-se na LDO 2000 o seguinte artigo:

Artigo: 34

c

Parágrafo:

Inciso:

Alinea:

"Art, '" Não será cancelado o empenho referente a convênio. acordo. ajuste ou Instrumento congênere celebrado com outra
esfera de governo se o convenente comprovar a existência de comprometimento à conta de recurso a ser transferida",
Decisão: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Emenda: 0189
Capitulo: IH
Seçlo: 111
Artigo: 48A
Inclua-se na Seção 111. do Capitulo 111, a seguinte redação:
Texto:

C

Parllgrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art. '" ~ A lei orçamentária anual contemplará dotações para o Fundo Nacional de Assistência Social para atender o
disposto no art. 203, V, da Constituição e na lei nO 8.742, de 07 de dezembro de 1993".
Declalo: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0190
Capitulo: 111
Seção: 111
Artigo: 46
Texto:
Inclua-se. na lDO 2000, no Capitulo acima, o seguinte artigo:

c

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art. " .. O orçamento da seguridade social destinará no mlnlmo 30% (trinta por cento) de todos os seus recursos para a
função 'saúde e saneamento·...
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0191
Capitulo: 111
Seção: 111
Artigo: 48A
Texto:
Inclua-se. na lDO 2000. no capitulo acima, o seguinte artigo:

C

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art .... - O orçamento da seguridade social destinará no minimo 5% (cinco por cento) de todos os seus recursos para o
programa ·assistência·...
Decido: Aprovada Parcialmente

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Observaç!o: A letra 'C' após o campo ARTIGO indica que houve classificaç!o!rec/assificaç60 pelas consultorias técnicas.
Ellbontlo: COFF/CD - CONORlSF
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Emenda: 0192
Capitulo: 111
Seção:
Texto:
Inclua-se, na LDO 2000, o seguinte artigo:

Artigo: 17

c

Parágra(o:
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Inciso:

Allriea:

"Art. A abertura de créditos adicionais que tenham como sustentação o superávit financeiro do exerclcio anterior deverá
obedecer a vinculação das respectivas fontes de recursos".
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0193
Texto:

Capitulo:

111

Seção:

Artigo: 48

c

Parágrafo:

Inciso:

AUnaa:

Inclua-seno Caprtul0 111 o seguinte dispositivo:

" ." - As ações voltadas para a criança e o adolescente no âmbito do Ministério da Justiça. deverão 8slar previstas na
unidade orçamentária - FNCA - 30.908.
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Emenda: 0194
Capitulo:
Seção:
Te)rto:
Dê-se ao art. 17 a seguinte redação:

Rejeitada no mérito

Artigo: 17

Parágrafo:

Inciso:

AI/nea:

"Art. 17. Os projetos de leis relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento
estabelecidos na Lei Orçamentária Anual.
Decisão: Aprovada

Parecer:

Emenda: 0195
Capitulo:
Seção:
Texto:
Dê--se ao art. 16 a seguinte redação:

Aprovada nos termos do SubstijutiVo

Artigo: 16

Parágrafo:

Alinea:

Inciso:

"Art. 16. As fontes de recursos que corresponderem às receitas provenientes da concessão e permissão e ressarcimento
pela fiscalização de bens e serviços públicos constarão na lei orçamentária com código próprio que as Identifiquem
conforme a origem da receita, discriminando-se durante a execução, no mlnimo, aquelas decorrentes da concessão ou
permissão nas áreas de telecomunicações, transportes, petróleo e eletricidade."
Parecer:

Decisão: Aprovada Parcialmente

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Capitulo:
Seção:
Artigo: 13
Emenda: 0196
Parágrafo:
Texto:
Inclua-se o seguinte § 1° no art. 13, renumerando-se o atual Parágrafo único para §~;

Inciso:

Allnea:

§ 10 - Não se aplica a exigência estabelecida no inciso 1I do § 7° do art. SO quando da definição de que trata o inciso VI deste
artigo.
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0197
Capitulo:
Seção:
Artigo: 12
Dê--se a seguinte redação aos incisos I e 11 do art, 12;
Texto:

Parágrafo:

Inciso: I

Allnea:

"I - decreto do Presidente da República para as fontes;
11- ato administrativo próprio do dirigente máximo de cada órgão a que estiver subOl'dinada a unidade orçamentária."

Decisão: Aprovada Parcialmente

Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Emenda: 0198
Capitulo:
Seçao:
Texto:
Oê-se ao § 1° do art, 8° a seguinte redação:

Artigo: 8°

Parágrafo: 1°

Inciso:

, Allnea:

"1° ...• Na elaboração de suas propostas, as instituiçOes mencionadas no "capu!" deste artigo terão como parâmetro de
suas despesas globais os limites estabelecidos conjuntamente com os limites do Poder Executivo, nos termos dos arts. 99,
§ 1° e 127, § 3°, da Constituição Federal e observada a disponibilidade de receita da União,"
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Emenda: 0199
Capitulo:
Seçto:
Acrescente-se no § 30 do art. 7° o item seguinte:
Texto:

Rejeitada no mérito

ArtigO: 7°

Parágrafo: 30

Inciso:

Allnea:

n ... _ as fontes e a memória de cálculo dos recursos destinados ao Fundo Especial de DesenvoMmento e Aperfeiçoamento
das Atividades de Fiscalizaç.Ao - FUNDAF."

Oeclsao: Rejeitada
Emenda: 0200
Capitulo:
Texto:
Inclua-se no § 3° do art.

Parecer:
Seçao:
Inciso:

Rejeitada no mérito

Arttgo: 7°

Parágrafo: 3°

Inciso:

"'Unea:

'{O o seguinte

"XXV - o impacto em 1997 e 1998, as estimativas para 1999 e 2000, no êmbitodo orçamento fiscal. )da securilização das
dividas do setor rural e das dívidas de estados e municlpios assumidas pela União;"
Doclsão: Aprovada Parcialmente

Parecer:

Aprovada parclalmente nos termos do Substitutivo

ObseNsçso: A lelfa ·C· após o campo ARTIGO indica que hOuve classificaçSoIreclassificaçSo pelU consultorias t6cnlcS$.
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Seção:
Capitulo:
Inclua-se no § 3° do art. 7° o seguinte inciso:

. emênda: 02M

Texto:

Jllllho de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
Artigo: 7°

Parágrafo: 3°

Inciso:

Allnea:

...... cópia dos contratos de gestão previstos no art. 31 e dos respectivos planos de trabalho de cada enUdada para o
sUngimento de suas metas no exerelcio de 2000. assim como os relatórios de que trata o art 6°, § 1°, da lei nO 9.637, de 15
de maio de 1998",
Parecer:

DecisãO: Rejeitada

Rejeitada no mérito

Emenda: 0202
Capitulo:
Seç.lo:
Artigo: 7°
ParAgrafo: 3°·
Incllo:
Allnas:
Texto:
Inclua-se no § 3° do art. 7° o seguinte inciso:
" • os critérios adotados na proposta para a reglooalização dos gastos nas áreas de assistência social, educação. desporto,
habitação, saneamento, saúde e transporte".
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Capitulo:
Seçto:
Inclua.se o seguinte inciso no § 3° do art. 7°;

Emenda: 0203

Texto:

Rejeitada no mérito

Artigo: 7°

Parágrafo: 3°

Inciso:

AUnea:

" ~ a memória de cli\culo da estimativa das despesas com amortização e com juros e encargos da divida pública mobililiria
federal interna e externa em 2000 indicando as taxas de juros, os desligios e outros encargos e os prazos médios de
emissão, considerados para cada tipo e série de títulos, evidenciando, ainda, os montantes de juro.<\ e amortização, pagos
ao banco Central e ao público, respectivamente."
Decisão: Aprovada Parcfalmente

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Seção:
Capitulo: 11
Artigo: 7°
Emenda: 0204
Parágrafo: 3°
Inciso:
Alfnea:
Inclua.se no § 3° do art. 7° o seguinte inciso:
Texto:
demonstrativo da estimativa do "Resultado do Banco Centrar' no exercfcio de 2000, discriminando o impacto das
operações realizadas no AmMo do Programa de Estimulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro
Nacional ~ PROER".
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente
U

Emenda: 0205
Capitulo:
Seção:
Texto:
Inclua-se no § 3° do art. 7° o seguinte Inciso:

Artigo: 7°

Parágrafo: 3°

Inciso:

AUnea:

" A consolidação dos gastos nos Grupos de Natureza de Despesa (GNO) "investimentos", "inversOes financeiras" e" outras
despesas de capitar' programados nos orçamentos fiscal, da seguridade sociat e de investimentos. por órgão e por Unidade
da Federação, eliminadas as transferêncIas intragovernamentais. explicitando-se os critérios utilizados na regionalização.
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Seção:
Capitulo:
Emenda: 0206
Inclua-se no § 3° do art. 7° o seguinte Inciso:
Texto:
"os recursos destinados à contrapartida
por órgão e categoria de programaçao.
Decisão: Rejeitada

n~clonal

Seção:
Emenda: 0207
Capitulo:
Texto:
Inclua·se no § 3° do art. 7° o seguinte inciso:

Artigo: 7°

Parágrafo: 3°

Inciso:

Alinea:

de empréstimos externos, nos Ofçamentos fiscal e da seguridade social.
Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 7°

Parágrafo: 3°

Inciso:

AUnea:

" O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional extrato Indicando, por unklade Ofçamenlária e funcionai
programática. as informações para se ter conhecimento do real valOf de todas as conlrapartidas a cargo da União, Inclusive
contratante e contratado, valor total, prazo, finalidade. termos do contrato e percentual ou valor da contrapartida".
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Seção:
ArtigO: 7°
Emenda: 0208
Capitulo:
Texto:
Dê-se ao inciso XI do § 3°, do art. 7°, a seguinte redação;

Parágrafo: 3°

Inciso: XI

AUnea:

..... - a evolução da receita nos (rês últimos anos. a execução provável para 1999 e a estimada para 2000, bem como a
memÓfia de cálculo dos principais itens de receitas, inclusive as financeiras, destacando as premissas básicas de seu
comportamento no exerclcio de 1998."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

ObservaçAo: A letra 'C' após o campo ARTIGO indica que houve classificaçAoIreclasslficaçso pelas consuflorias técnfcas.
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Seção:
Capitulo:
Inclua-se no § 3° do art. 7° o seguinte inciso:

Artigo: 7°

Emenda: 0209

Texto:

Parágrafo: 3°

Quinta-feira 24 16387
Inciso:

AUnaa:

" a evolução da receita e da despesa do Tesouro Nacional. contendo a realização nos últimos três anos, a execução
provável, para 1999 e a programação para 2000, seguindo categorias econ6micas e grupos de. despesa, incluindo as
premissas básicas de comportamento dos principais itens".
Decisão:

Rejeitada

Emenda: 0210
Texto:

Parecer:

Capitulo:

Rejeftada no mérito

Artigo: 7°

Seção:

Parágrafo: 3°

Inciso:

Allnea:

Inclua-se no § 3° do art. 7° o seguinte inciso:

Art. 7° - O prqeto de lei orçamentária anual que o Poder Executivo encaminhará ao Congresso nacional e a respectiva lei
serao constituldos de:

§3'- .................................... ..
- Comparativo da estimaliva de gaslo com pessoal e encargos sociais em 2000 e 1999 e o efetivamente realizado em 1998,
1997, 1996 e 1995, relativamente às despesas com juros e encargos da divida interna e com o estoque da divida interna, e
com a receita liquida de impostos, seguindo os parâmetros previstos na Lei Complementar nO B2, de 27 de março de 1995."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Artigo: 7°

Emenda: 0211
Capitulo:
Seção:
Texto:
Inclua-se no § 3° do art. 7° o seguinte Inciso:

Parágrafo: 3°

Inciso:

Allnea:

" - as contrapartidas consoantes da proposta orçamentária, por unidade orçamentária e classificação funcionai
programática, com base em informações fornecidas pelos Ófgãos setoriais, inclusive contratante e contratado, valor total,
prazo e finalidade."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0212
CapitUlO:
Seçao:
Artigo: 7°
Inclua-se, no § 3° do art. 7° o seguinte dispositivo:
Texto:

Parágrafo: 3°

Inciso:

Atfnea:

" ...• Despesa já efetuada ou a ser a'lnda efetuada pelo Governo Federal relativamente às comemoraç6es dos SOO anos do
descobrimento do Brasil e o plano de aplicação desses recursos."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0213
Capitulo:
Seção:
Acrescenle-se o seguinte inciso ao § 3° do art. 7°;
Texto:

Artigo: 7°

Parágrafo: 3°

Inciso:

Allnea:

" ... - o percentual de execuçao flslca e financeira até 30 de junho de 1999 das obras cujo custo total estimado ultrapasse
Ués milhões de reaIs, inclufdas ou não na proposta orçamentária, paralisadas ou nao, indicando a classificação institucional
e funcionai-programática correspondente. o custo total atualizado, o custo estimado para sua conclusão e a etapa em que
se encontra a obra. do ponto de vista de sua licitação ou contratação.
Decisão: Aprovada Parcialmente

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Emenda: 0214
Capitulo:
Seçao:
Artigo: 7°
Texto:
Incluam-se os seguintes incisos no § 3° do art. 7°:

Parãgrafo: 3°

Inciso:

Aflnea:

" ...• a estlmativa do "Resultado do Banco Central" no exerc/clo de 199B. discriminando o Impacto das operações realizadas
no âmbito do programa de Estimulo â Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional - PROER;
." - a compatibilidade das metas presentes na proposta orçamentária com as constantes do Anexo desta lei e com as
previstas no Plano Plurianual para o per/odo 1996 a 1999, correlacionando-as com as categorias de programação
orçamentária;
". - as contrapartidas constantes da proposta orçamentária, por unidade orçamentária e classifICação funcionalprogramática, com bas'e em informações fornecidas pelos Ófgaos setoriais, Inclusive contratante e contratado, vator total.
prazo e finalidade".
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: Q216
Capitulo:
Seçlo:
Dê-se ao § 30 do art. 70 a seguinte redação:
Texto:

Artigo: 7'

Parágrafo: 3°

Inciso:

Allnea:

" § 30 - Acompanharão o projeto de lei orçamentária anual demonstrativos contendo as seguintes Informações
complementares."
Declsao: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

Obssrvaçdo: A letra ·C· após o campo ARTIGO Indica que hOuve c/assificaç60heclassificaç40 pelas consultorias técnicas.
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Capitulo:
SeçAo:
Inclua-se no § 2<1 do art. 7° o seguinte Inciso:

Emenda: ,02.16.
Texto:

Artigo: 7°

Jtmho de 1999

Parágrafo: 2°

Inciso:

AHnea:

" ... - a discriminação dos subprojetos em andamento, cuja execução financeira, até 30 de junho de 1999. ultrapasse vinte
por cento do seu custo total estimado, Informando o percentual de execução e o custo lotai acima referidos. observado o
que estabelece o art.
Parecer: Aprovada nos termos do Subslitulivo
Decisão: Aprovada

'4.

Emenda: 0217
Texto:

Capitulo:

Seçl.o:

Artigo: 7°

Parágrafo: 2°

Inciso: 111

Alfnea:

Dê-se a seguinte redaçlio ao inciso 111, do § 2° do art. 7°:

"111- avaliaÇ-ao das necessidades de financiamento do selor público federal, explicitando receitas e despesas, bem como
Indicando os resultados primário e operaclonallmpflcilos no projeto de lei orçamentária naual para 2000, os estimados para
1999 e os observados em 1998, evidenciando, ainda, a metodologia do cálculo de todos os itens computados nas
necessidades de financiamento, com referência especifica ao cálculo dos "juros reais por competência".
Decisão: Aprovada

Parecer:

Capitulo:
Seção:
Emenda: 0218
Texto:
Inclua-se no § ~ do art. 7° p seguinte inciso:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Artigo: 7°

Parágrafo:

2.0'

Inciso:

Atinea:

.. - a avaliaçao das ações, previstas na proposta orçamentária. destinadas ao atingimento do disposto no art. 165, 7°, da
constituição Federal, de reduçao dos desequiUbrios espaciais e sociais do Pais, como expresso no Plano Plurianual para o
perlodo 1996 a 1999, demonstrado peio aumento, em relação a 1999, da participação relativa dos investimentos nos
estados e regiões com bases econOmicas mais frágeis, bem assim as ações e metas não alcançadas peio referido Plano e
os motivos que Impediram o seu cumprimento.
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Capitulo:
SeçAo:
Artigo: 7°
Emenda: 0219
Inclua·se Inciso no art. 7°, com a seguinte redaçao:
Texto:

Parágrafo:

Inciso:

Atinea:

" • demonstrativo da compatibilidade da proposta orçamentária com as prioridades e metas constantas do Anexo desta lei,
correlacionando-as com as categorias de programaçao orçamentária."
Declsao: Rejeitada

Parecer:

Capitulo:
Seção:
Emenda: 0220
Texto:
Dé-se ao inciso 111 do art. 7° a seguinte redação:

Rejeitada no mérito

Artigo: 7°

Parágrafo:

Inciso: 111

Alinea:

"111 - anexos individualizados dos orçamentos fiscal e da seguridade social. discriminando a receita e a despesas na forma
definida nesta lei".
Decisão: Rejeitada

AUTOR:

Parecer:

Rejeitada no mérito

ALBERTO MOURÃO

Partido: PMDB

UF: SP

Emenda: 0036
Capitulo: 111
Seção:
Artigo: 25
Parágrafo:
Inciso: Vil
Allnea:
Dé-se nova redação ao inciso VII do art. 25, incluindo-se a expressão "ações e apoio para a melhoria de transporte e
Texto:
sistema viãrio primário nas regiões metropolitanas", ficando o Inciso com a seguinte redação:
VII- ações trplcas dos Estados, do Distrito Federal e dos municlpios. ressalvadas as ações compreendidas nos arts. 23,
inciso VIII, inclusive para aquisição de patrulhas mecanizadas, 3D, incisos VI e VII. 200, 204, inciso I, e 225, § 1°, inciso 111,
da Constitu.ição Federal, ações e apoio para a melhoria de transporte e sistema viãrlo primário nas regiões melropoManas
em lei especifica, ou constantes do Plano Plurianual, financiadas lotai ou parcialmente pela Uniao ou por agênCia ofiçial de
fomento e que se encontrem inacabadas. com mais de cinqOenta por cento de execução, desde que já lenham aquelas
entidades adimptido mais de setenta por cento da contrapartida;
Decisão: Aprovada

AUTOR:

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

ALMIR sA

Partido: PPB

Emenda: 0326
Capitulo: 111
Seção: 11
Artigo: 39
Dé-se ao inciso 11, do § 1° do Art. 39, a seguinte redação:
Texto:

Parágrafo: 1°

UF:RR

Inciso: 11

Allnea:

"Art. 39 ......................... .

§ 1° ........................ .
11- emissão de Tltulos Públicos Federais destinados ao pagamento de equalização de taxas de juros;"
Decisão: Rejeitada

Obsef\lação: A letra 'C' após

Parecer:

Rejeitada no mérito

,', .
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Artigo: 39
Parágrafo: 2°
Inciso:"
Capitulo: IH
Seção: 11
MoeJirlQue-se a expressão "exclusivamente", conslanle do § ~ do art. 39, para "prioritariamente".

AUnaa:

Emenda: 0327

Texto:

Parecer:

Decisão: Rejeitada

Rejeitada no mérito

Inciso:

Parágrafo:

Emenda: 0328
Capitulo: 111
Seção: IV
ArtlgQ: 54
Texto:
Inclua-se novo Inciso X ao Art. 54. com a segulnle redação:

Allnea:

"Art. 54 ...............................
X • os empréstimos e financiamentos destinados ao custeio e investimento agropecuário para mini e pequenos produtores
rurais e suas cooperativas e associaçOes e à formação de estoques reguladores e estratégicos obedecidos os limrtes e
condições estabelecidos em lei e pelo consel~O Monetário Nacional."
Decido: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

Capitulo: IV
Seção:
Artigo: 54
Parágrafo:
Inciso: IV
Emenda: 0329
Alfnea:
Texto:
Qê-se nova redação ao inciso IV do art. 54 do Capitulo IV;
"Art. 54 .............. ..
IV - a equalização de taxas de juros de financiamento de programas a cargo da unidade orçamenlária Operações Oficiais de
Crédilo· Recursos sob a Supervisão do Ministério da Fazenda, devendo conter cláusula de alualizaçAo cambial, quando for
o caso, e de Inalienabilidade, até o vencimento."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Capitulo:
Emenda: 0330
Suprima-se o Art. 66.
Texto:
Decisão: Aprovada

Seção:

Artigo: 66
Parecer:

Parágrafo:

Inciso:

AUnea:

Aprovada nos lermos do Subslitutivo

SeÇ!o:
Parágrafo:
Inciso:
Emenda: 0331
Capitulo: VIII
Artigo: 76
Allnea:
Inclua-se parágrafo único ao Art. 76, com a seguinte redação:
Texto:
"Art. 76 .............. ..
parágrafo únIco. O Sistema Integrado de Admlnistraçao Financeira do Governo Federal, SlAfl, a que se refere o inciso I,
deverá disponibilizar, para consulta, os montantes de pagamentos relativos aos empenhos liquidados, por sublltulo, can a
sua respectiva ordem bancária indMdualizada."
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decido: Aprovada Parcialmente
Capitulo: VIII
Seçêo:
Artigo: 85
Emenda: 0332
Texto:
Suprima-se os Arts. 85 e 86, e dê-se ao Art. 87 a seguinte redaçêo:

c

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art. 87. O Pooer Executivo pooerá abrir créditos adicionais. até O lim·lle do saldo da dotaçãO empenhada e não liquidada alé
31 de dezembro, objeto de convênio, acordo, ajuste, ou inslrumento congênere correspondente. desde que mantida a
mesma categoria de programação.
Parágrafo Único. A aplicação dodisposlo neste artigo constituir-se-á em excepcionalidade a ser justificada na abertura do
crédito, considerando-se que o instrumento que dá origem a efetivação do empenho lenha sido formalizado dentro de prazo
compaUvel com a sua execuçãO no exerclcio.
Decisão: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
M

-----

Emenda: 0397
Capitulo: 111
Seção: I
Artigo: 26
Parágrafo: ÚNI
Inclua-se parágrafo único ao Art. 26, da Seção I. do Capitulo 111, com a seguinle redação:
Texto:

Inciso:

Allnea:

"Art. 26 ...................... .

parágrafo único. Exdui-se a utilização de recursos diretamente arrecadados, em até vinte por cento do total, desde que em
atendimento a investimentos das atividades·fins desses órgaos ou entidades e. exclusivamente, em pesquisa e
desenvotvimenlo cientlrlco e tecnológico."
Declslto: Aprovada
Parecer: Aprovada nos tennos do Substitutivo

AUTOR:

ALOIZIO MERCADANTE

Capitulo: 111
Artigo: 39
Emenda: 1298
Seçlto: "
o caput do art. 39 passa a vigorar com a seguinte redação:
Texto:

Partido: PT
Parágrafo:

UF: SP

Inciso:

Alfnes:

"Art. 39. A programação a cargo da unidade orçamentária Operações Oficiais de Crédito· Recursos sob SupefVisão do
Minlstêrio da Fazenda conterá exclusivamente as dotações destinadas a atender a despesas com:"
Parecer: Rejeitada no mérito
Decido: Rejeitadé.

AUTOR:

AN, LA GUADAGNIN

Ob5efVaç~o: A le/r8 'C' ap65

Partido: PT

UF: SP
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Seçao: 111
Artigo: 46
Capitulo: IH
c . Parágrafo:
Inciso:
Allne~:
Inclua-se o seguinte artigo no Capitulo 111, Seção IH- Das Diretrizes Especificas do Orçamento da Seguridade Social:
"Art .• No exerclcio do ano 2000 serão aplicados, no Projeto 13.075.0426.4436 Manutenção e OperacionalizaçAo do SUS. nQ_
mlnlmo. recursos equivalentes autOl'itados em 1997 , corrigidos pela variação do IGP de 1997 mais a variaçAO de 1998 e a
variaçlode 1999 até a publicação do Parecer do Relator, acrescido do aumento real previsto da Receita Corrente da UnlAo.
O9clllo: Rejeitada
Parecer: RejeHada no mérito
Emenda: 0085

Texto:

Emenda: 0086
Capitulo: 111
SeçAo: 11
Artigo: 46
C
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Inclua-se onde couber na SeçAo 111- Das DiretriZes Especificas do Orçamento da Seguridade Social:
"Art; O orçamento da seguridade social destinará no mlnlmo 30% (trinta por cento) de todos os seus recursos para a função
SAUDE,"
Parecer: Rejeitada no mérito
Decido: Rejeitada
Emenda: 0087
Capitulo: 111
Seçlo: 11
Artigo: 46
C
Parágrafo:
IncIso:
AUnea:
Texto:
Inclua-se o seguinte artigo no Capitulo 111, Seção 111- Das Diretrizes Especificas do Orçamento da Seguridade Social:
"Art .• No exercfclo do ano 2000 serão aplicados, no Projeto 13.075.0428.4436 Manutenção e Operacionalização do SUS ou
equivalente, no mlnrmo, recursos 50% a mais do que os autorizados no orçamento de 1999.
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Seção: 111
Artigo: 46
Capflulo: 111
c
Parágrafo:
Inciso:
Emenda: 0088
Allnea:
Inclua-se onde couber na Seção 111- Das Diretrizes Especificas do Orçamento as Seguridade Social;
Texto:
"Art. - O orçamento da seguridade social destinará no mlnimo 30% (trinta por cento) de todos os seus recursoS. exceto a
con!ribulção do PISIPASEP que constitucIonalmente financia o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, par a função
SAUDE,"
Parecer: Rejeitada no mérito
Decisão: Rejeitada
Seçlo: 111
Artigo: 48A C
Parágrafo:
Inciso:
Capitulo: 111
AUnea:
Emenda: 0089
Inclua-se onde couber na Seção 111 - Das Diretrizes Especificas do Orçamento as Seguridade Social. do Capitulo 111:
Texto:
"Art. - O orçamento da seguridade social destinará o mlnimo de 5% (cinco por cento) de lod~ os seus recursos para o
Programa ASSISTêNCIA,"
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente
Emenda: 0090
Capitulo:
SeçAo:
Artigo: 34
Parágrafo:
Inciso:
Alfnea:
Inclua-se o seguinte parágrafo no artigo 34:
Texto:
"Art,34
§ - Fica ressalvado das exigência previstas no Inciso 11 os recursos destinados aos serviços assistenciais previstos na lei
Orgânica de Assistência Social.
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
OsclsAo: Aprovada
Artigo: 45
Parágrafo:
Saçlo:
Emenda: 0091
CapitulO:
Inciso:
AUnaa:
Texto:
Inclua-se no art. 45 o seguinte inciso:
"Art,45
• das receitas provenientes do imposto seletivo sobre fumo prevista na proposta de emenda constitucional nO 23, de 1999
em tramitação na Câmara dos Deputados."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0092
CapitulO: 111
SeçãO: 111
Artigo: 46
C
Parágrafo:
Inciso:
AUnea:
Texto:
Inclua-se o seguinte artigo no CapitulO 111, Seção 111- Das Diretrizes Especificas do Orçamento da Seguridade Social
"Art. No exercfclo do ano 2000, o Orçamento da Seguridade Social destinará recursos suficientes para o atendimento
Integral da saúde em tooos os assentamentos de trabalhadores (urais.
Decisão: Rejeitada

AUTOR:

ANÍBAL GOMES

Parecer:

Rejeitada no mérito

Partido: PMDB

UF:·CE

Artigo: 2°
Parágrafo: ÚNI
Inciso:
Capitulo: I
Seçao:
Emenda: 1171
AUnea:
Suprima-se o § único do art. 2°;
Texto:
("As denominações e unidades de medida das melas da lei orçamentária deverão ser as mesmas utilizadas no plano
plurianual referido no capul deste artigo")
Parecer: Aprovada parcialmente nos lermos do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente

ObselVação: Ale/ta 'C' após o campo ARTIGO Indica que houve classificação/reclassificação pelas consultorias técnicas.
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Artigo: 3°
Parágr'afo:
Emenda: 1172
Capitulo: . 11
Seção:
Inciso:
Dê-se a seguinte redaçao ao art. 3°:
Texto:
"Para efeito desta lei, e desde que o projeto de lei do plano plurianual relativo ao período 200012003 seja encaminhado ao
Congresso Nacional até 02 de agosto de 1999. devidamente acompanhado dos elementos técnicos utilizados em seu
diagnóStico, entende-se por: ....
Parecer:

Decisão: Rejeitada

Rejeitada no mérito

Parágrafo:
CapUulo: 11
Seção:
Artigo: 3°
Emenda: 1173
Texto:
Dê-se nova redação ao caput do art. 3°;
"Art. 3" Para efeito da elaboraçao do projeto de lei orçamentária. enlende-se:
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Inciso:

Alínea:

Rejeitada no mérito

Capitulo: 11
Seção:
Artigo: 3°
Parágrafo: ÚNI
Inciso:
AI/naa:
Dê-se nova redação ao § ~ do art. 3°:
"As atividades, prOletos e operações especiais serão desdobrados em subtltulos especialmente para especificar a
localização geográfica integral ou parcial das respectivas atividades, projetos e operações especiais.
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Emenda: 1174

Texto:

Emenda: 1176
Capitulo: 111
Texto:
Dê--se nova redação ao art. 18:

Seção:

Parágrafo:

Artigo: 18

Inciso:

AHnea:

Art. 18 - A elaboração (Obs.: Suprimido aprovação e execução) do projeto de lei orçamentária para o exerc/clo do ano de
2000 deverá levar em conta a obtenção de um superávit primário de. no mlnimo. 2,7% do PIB. sendo 2,6% dos Orçamentos
Fiscal e Seguridade Social e 0,1% das empresas estatais federais, sendo que este último deverá ser consubstanciado no
Programa de Dispêndios Globais a que se refere o art. 52 desta leI.
Decisão: Rejeitada

Parecer:

RejMada no mérito

Capitulo: 111
Seção:
ArtigO: 38
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Emenda: 1176
Texto:
Dé-se nova redação ao art. 38:
"A proposta orçamentária conterá reserva de contingência vinculada aos orçamentos fiscal e da seguridade social. em
montante equivalente a, no m/nlmo, quatro por cento."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Capitulo: I
Seçao:
Emenda: 1179
Oê-se nova redação ao § único do art. 2°:
Texto:

Parágrafo: ÚNI

Artigo: 2"

Inciso:

Allnea:

"As denominações e unidade de medida das metas do prOleto de lei orçamentária deverão ser as mesmas uUlizadas no
plano plurianual referido no capu! deste artigo"
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo

AUTOR:

Partido: PFL

ANTONIO JORGE

Emenda: 1373
Capitulo: VII
Seção:
Texto:
Inclua-se, ao art. 63, o seguinte parágrafo:

Artigo: 63

Parágrafo:

UF: TO

Inciso:

Alrnea:

"§ ... - Os projetos de iniciativa do Pcxfer legislativo poderão ser aprovados sem a estimativa de renúncia de receita referida
no caput, caso o Proer Execulivo nAo a encaminhe me tempo hábil, quando solicitado."
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo

Emenda: 1374
Capitulo: IV
Seção:
Artigo: 54
Texto:
Inclua-se ao artigo 54, o seguinte inciso, renumerando-se os demais:

Parágrafo:

Inciso:

AUnea:

"... - os empréstimos e financIamentos destinados ao custeio e Investimento agropecuário para mini e pequenos produtores
rurais e suas cooperativas e associações e à formaçto de estoques reguladores e estratégIcos obedecidos, os limites e
condições estabelecidos em lei e pelo Conselho Monetário Nacional."
Decido: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 1376
Capitulo: 111
Seção: IV
Artigo: 50
Texto:
Inclua-se ao artigo 50. o seguinte parágrafo, renumerando-se os demaIs:

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

~§ ... O orçamento de Investimento previsto no art. 165, § 5°, inciso 11. da Constituição Federal, detalhará, individualmente,
por empresa, calegoria de programação e grupo de despesa. as aplicações programadas em des~as de capital, Inclusive
as resuHantes da aplicação do conceito estabelecido pela lei nO 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para as participações
acionárias em oulras empresas."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

ObselVsçao: A lelra 'C' após o campo ARTIGO Indica que houve classiflcaçaOlreclassificaç!o pelas ~onsultorias técnicas.
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Artigo: 17A C
Capitulo: VIII
Seção:
Parágrafo:
Inciso:
AI/naa:
Inclua-se ao capítulo VIII o seguinte artigo. renumerando-se os demais:
"Art. Os créditos adicionais solicitados pelos órgãos abrangidos pelo disposto no capu! do art 80 serão abertos no prazo

Emenda: 1376
Texto:

o ••

mâximode:

I • Irinta dias, quando depender apenas de decreto do Poder Executivo. a contar do encaminhamento do pedido, Indicadas
as fontes de cancelaf1enlo;
11- cinco dias. Quando depender de prévia lei aulorizaliva. a contar da dala da publicação desta.
§ 10 As solicitações compreendidas no Inciso 11 serAo encaminhadas ao Congresso Nacional no prazo de até trinta dias. a
contar da data do encaminhamento do pedido.
§ ~ O órgão competente justificar. para o solicitante, em caso de indeferimento da solicitação. as razôes para tal."

Parecer:

Decido: Aprovada Parcialmente
Capitulo: VIII
Seçlo:
Emenda: 1377
Inclua-se no Capitulo VIII o seguinte artigo.
Texto:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Artigo: 89A C
demais:

Par~grafo:

Inciso:

Allnea:

renumerand~se os

"Art ..... Fica a Advocacia Geral da UniAo autorizada. obs8fVada a Lei Complementar nO 73/93. a contratar serviços
advocalfcios para promover a execução judicial de créditos da União. de suas autarquias e fundações. exclusivamente com
cláusula ad exitum.
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Emenda: 1378
Capitulo: VIII
Seção:
Artigo: 85
Texto:
Emenda SUPRESSIVA.
Suprima-se o art. 85 e renumere.se os que lhe seguem.
Decisão: Aprovada

Parecer:

Parágrafo:

Inciso:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Seçlo;
Artigo: 76
Parágrafo:
Capitulo: VIII
Emenda: 1379
Inclua-se no Art. 76 o seguinte inciso:
Texto:
", ..._Sistema Banco Central de Informações - SISBACEN."
Parecer: Rejeitada no mérito
Decido: Rejeitada
Seção:
Capitulo: 11
Emenda: 1380
Inclua-se no § 30 do a,rt. 70 o seguinte inciso:
Texto:

AUnea:

Artigo: 7'

Par~grafo:

3'

Inciso:

AUnaa:

Inciso:

AUnea:

n •••• o impacto em 1997 e 1998, as estimatiVas para 1999 e 2000, no êmbitodo orçamento fiscal, da securitizaçêo das
dividas do selOl' rural e das dividas de estados e municlpios assumidas pela UnIAo;"
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitulivo
Decisão: Aprovada Parcialmente

Emenda: 1381
Capitulo: VIII
SeçAo:
Artigo: 75
Parágrafo:
Inciso:
AUnea:
Texto:
Emenda ADITIVA
Inclua-se o seguinte artigo 75 e renumere.se os que lhe seguem:
"Art. 75. Os créditos adicionais solicitados pelos órgãos abrangidos pelo disposto no "capu'" do art. 8(> serAo abertos no
prazo máximo de:
1- 30 (trinta) dias, quando depender apenas de decreto do Poder Executivo, a contar da data do pedido;
11- 5 (cinco) dias, qU8l1do depender de prévia lei autorizaliva, a contar da data da publicaçêo desta.
§ 10 As solicitações compreendidas no Inciso" serão encaminhadas ao Congresso Nacional no prazo de alé 30 (trinta) dias,
a contar da dala do pedido.
§ 20 Em caso de Indeferimento das solicitações, o que somente ocorrerá com base em motivo insanável. o órgão
competente justificará a negativa.
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente
h

Capitulo: VIII
Seção:
Artigo: 75
Pari\grafo:
Inciso:
Emenda: 1382
Allnea:
Emenda ADITIVA.
Texto:
Inclua-se o seguinte artigo 75 e renumere.se os que lhe seguem:
"Art. 75. Os créditos adicionais solicitados pelos 6rgAOS abrangidos pelo disposto no "capu!" do art. 80 serAo abertos no
prazo máximo de 5 (cinco) dias, quando depender de prévia lei autorlzativa, a contar da data da publicaçao desta.
§ 10 As solicitações dos créditos adicionais compreendidas no caput terão encaminhadas ao Congresso Nacional no prazo
de até 30 (trinta) dias, a contar da data do pedido.
§ ~ Em caso de indeferimento das solicitações, o que somente ocorrerá com base em motivo Insanável, o órgão
competente justificará a negatiVa."
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Declsêo: Aprovada Parcialmente

ObselVaç4o: A feIra 'C' após o campo ARTIGO Indica que houve c/aSSlficaçSOIreç/asslficaçSo peTas consultonas t6cnfcas.
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Emenda: 1383
Capitulo:
SeÇão:
Artigo: 65
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Dê-se ao Art. 65 a seguinte redação:
"Art. 65. Havendo a necessidade de se proceder à limijação do empenho das despesas fixadas pata o exercicio de 2000.
para se alcançar o superávit primário referido no art. 18 desta lei, a mesma deYefá ser feita de forma proporcional ao
montante global das dotações de cada Poder e do Ministério Público da União. exclusiva as destinadas a transferências
constitucionais, ao pagamento de despesas de pessoal e encargos sociais. beneficios previdenclários. amortização e
encargos de financiamento, bem como às destinadas à Rede de Proteção Soeia!."
Decido: Aprovada

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Capitulo: VIII
Seção:
Artigo: 66
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Dê-se ao art. 66 a seguinte redação:
"Art. 66 A exceção das vinculações constitucionais ou estabelecidas em leis complementares e dos recursos provenientes
de contribuição dos servidores públicos com finalidade especifica, ficam suspensas, no exerclcio financeiro de 2000, as
vinculações de receitas a fundos, órgãos ou despesas."
Decisão: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Emenda: 1384

Texto:

Emenda: 1385
Capitulo: VIII
Seção:
Artigo: 72
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Inclua-se o seguinte § ~ no art. 72, renumerando o atual Parágrafo Único para § 1°:
Texto:
"Art. 72 ...
§ 1'...
§ 2° - O cronograma relativo aos órgãos abrangidos pelo disposto no Art. 8° desta lei, detalhado por grupo de despesa, será
elaborado consoante as informações prestadas por estes órgãos, devendo os recursos financeiros correspondentes serem
liberados no prazo previsto no art. 168 da Constituição Federal."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Emenda: 1386
Capitulo: VIII
Texto:
Emenda MODIFICATIVA:

Seção:

Rejeitada no mérito

Artigo: 73

Parágrafo:

Inciso:

AI/nea:

Dê-se ao art. 73 a seguinte redação:
"Ar!. 73. A execução da despesa com pessoal e encargos sociais que exceder o gasto efetivo com a folha de pagamento de
abril de 1999, projetada para o exerclclo, Incluldos os acrêscimos legais, o disposto na Constituição Federal, as alterações
de planos de carreira, as admissões na forma do art. 59 desta Lei e os eventuais reajustes gerais a serem concedidos aos
servidores pÚblicos federais, somente poderá ocorrer após a abertura de crédito adiclooal para fazer face a tal execução."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 1387
Capitulo: VIII
Texto:
Suprima-se o artigo'73

Seção:

Decisão: Rejeitada

Artigo: 73
Parecer:

Parecer:

Inciso:

AI/nea:

Inciso:

AI/nea:

Rejeitada no mérito

Emenda: 1388
Capitulo: VJII
Seção:
Artigo: 73
Texto:
Suprima-se o art. 73 e renumere...se os que lhe seguem.
Decisão: Rejeilada

Parágrafo:

Parágrafo:

Rejeitada no mérito

Emenda: 1389
Capitulo: ltI
Seção: IV
Artigo: 50
Parágrafo:
Inciso:
Atrnea:
Texto:
Dê-se ao Art. 50, a mesma redação adotada pelas Leis nOs 8.931/94 (LDO/95) e 9.082195 (LDO/96), em seus arts. 47 e 30,
respectivamente, para a caracterização da abrangência do Orçamento de Investimento, ou seja:
"Art. 50, O orçamento de investimento previsto no art. 165, § 5°, Inciso li, da Constituição, detalhará, individualmente, por
empresa, categoria de programação e grupo de despesa, as aplicações programadas em despesas de capital, inclusiVe as
resultantes da aplicação do conceito estabelecido pela Lei nO 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para as partJcipaçOes
acionárias em outras empresas.
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeffada no mérito
D

seçao:
Emenda: 1390
Capitulo: VJII
Artigo: 65
Inciso: VI
Parágrafo:
Texto:
Emenda SUPRESSIVA:
Suprima-se o art. 65 e renumere-se os que lhe seguem:
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo

Atrnea:

Emenda: 1391
Capitulo:
'Seção:
Artigo: 7°
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Incluir no § 3° do ar!. 7° inciso com o segulnle teor:
Memória de cálculo da complementação União ao Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e)1e Valorização do
Magistério· FUNDE F, e da estimativa do valor rnlnimo por aluno, nos lermos do art. 6°, §§ 1° e~, da lei nO 9.424, de 1996.
Decisão: Aprovada

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Observaç40: A lelr8 'C' após o campo ARTIGO indica que houve c'assificaç~alreclassificaçSo pelas consultorias técnicas.
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Seção:
Emenda: 1392
Capitulo:
Oé-se ao art. 44 a seguinla redação:

Artigo: 44

Parágrafo:

J'Ulho de 1999
Allnaa:

Inciso:

Texto:

Art. 44, No exercfciode 2000 serão desllnados recursos à complementatyao do Fundo de Manutenção do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magislério - FUNDEF, nos termos do art. 6°, §§ 1° e 2". da Lei nO 9.424. de 1996, no valor
mlnlmo por aluno de R$ 431.00.
Decisão: Rejeitada

Capitulo: VIII
Seção:
Emenda: 1393
Texto:
Dê-se ao art. 44 a seguinte redação:

Parecer:

Rejeitada no méríto

Artigo: 44

Parágrafo:

Inciso:

Allnaa:

Art. 44. No exerclcio de 2000 serão destinados recursos à complementação do Fundo de Manutenção do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, nos termos do art. 6°, §§ 1° e 2i', da lei nO 9.424, de 1996. no
montante nunca Inferior a RS 2.387.804.000,00
Decisão: Rejeitada

,
j

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 1394
Capitulo: VIII
Seção:
Artigo: 90A C
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Acrescente-se ao Capitulo VIII- DAS DISPOSIÇÚES FINAIS. o seguinte artigo:
Art. O Orçamento da União, para o exerclcio de 2000. conSignará dotaçOes para program~s espeélais de desenvoMmento
do Estado do Tocantins, nas áreas de saúde, educação, segurança pública, infra-estrutura de transporte. recuperação viária,
melhoria administrativa. irrigação e agrlcuHura e estruturação da Justiça, em obselVâncla ao § 6°, do Art. 13. do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
.
Decisão: Aprovada Parcialmente
Capitulo: VIII
Seção:
Emenda: 1395
Inclua-se o seguinte artigo no Capitulo VIII:
Texto:

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo'

Artigo: 63A

C

Parágrafo:

IncIso:

AI/naa:

Art.
- O Tribunal de Contas da União enviará à comissão mista permanente prevista no art. 166 da Constituição Federal.
até 30 dias após o encaminhamento da proposta orçamentária pelo Poder Executivo:
I - relação das obras em execução com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, nas quais tenham
sido identificados, indicios de atos praticados com grave Infração a norma legal ou regulamentar de nalUreza contábil,
financeira. orçamentária, operadonal e patrimonial. incluldas ou não na proposta OI'çamenlária, indicando a classfficação
Institucional e funcional-programãtica do subprojeto ou subatMdade correspondente, o órgão executor, a localização da
obra. os Indlcios verificados e outros dados julgados relevantes para sua apreciação. pela Comissão, independentemente do
trânsito em julgado do respectivo processo no âmbito do Tribunal;

11- informações gerenciais sobre a execução fls!co-financeira dos subprojetos mais relevantes, constantes dos orçamentos
fiscal e da seguridade social, selecionados, especialmente, de acordo com critérios que levem em consideração o valor
liquidado no exercfclo de 1998 e o fixado em 1999, a regIonalização do gasto. sem prejulzo das solicitações do Congresso
Nacional.
Parágrafo único. Fica facultado à comissão ml~la de que trata o art. 166 d da Constituição sustar a execução Ofçamentária
das dotações consignadas nos subprojetos e subatMdades constantes d alei orçamentária relativos a obras e serviços cuja
gestão seja pela Comissão considerada irregular.
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente
Emenda: 1396
Capitulo: VIII
Seção:
Artigo: 81
C
Texto:
Inclua·se ao capitulo VIII o seguinte artigo, renumerando-se os demais:

Parágrafo:

Inciso:

Atlnea:

"Art. 31 de maio de 2000, serão indicados pelos Ófgãos e entidades, em nlvel de subprojeto e subatividade, fonte de
recursos, grupo de despesa e modalidade de aplicação, os saldos de créditos especiais e extraordinários autorizados nos
últimos quatro meses do exerclcio financeiro de 1999 que deverão ser reabertos, na forma do disposto no art. 167, § 2°, da
Constituição Federa!."
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente

AUTOR:

ANTONIO PALOCCI

Partido: PT

UF: SP

Emenda: 0263
Capitulo: lfI
Seção: 111
Artigo: 46
C
Parágrafo:
Inciso:
Texto:
Inclua·se onde couber na Seção 111 - Das Diretrizes especificas do Orçamento as Seguridade Social:

Atlnea:

"Art. - O orçamento da seguridade social destinará no mlnimo 30% (trinta por cento) de tooos os seus recursos, exceto a
contribuição do PISlPASEP que constitucionalmente financia o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, para a função
SAÚDE."

Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

--------~---------~------------------------
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Emenda:' 0284
Capitulo: 111
Seção: 111
Artigo: 46
C
Parágrafo:
Inciso:
Texto:
Inclua·se onde couber na Seç!o 111· Das Diretrizes especificas do Orçamento as Seguridade Social:

Allnea:

"Art. - O orçamento da seguridade social destinará no mlnlmo 30% (trinta por cento) de todos os seus recursos para a
'unçao SAUDE."
Parecer: Rejeitada no mérito
Decido: Rejeitada
Emenda: 0265
Capitulo: 111
SeçAo: 111
Artigo: 46
c
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Inclua-se o segUinte artigo no Capitulo 111, Seçêo 111- Das Diretrizes EspecifICas do orçamento da Seguridade Social

Texto:

"Art .. No exerclclodo ano 2000 serão aplicados, no projeto 13.075.0428.4438 Manutenção e Operacionalização do SUS. no
mlnlmo. recursos equivalentes aos autorizados em 1997 corrigidos pela variação do IGP de 1997 mais a variação de 1998 e
a variação de 1999 até a publicaçaodo Parecer do Relator, acrescido do aumenlo real previsto da Receila Corrente da
União.

DeciSão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Seção: iii
Emenda: 0266
Capitulo: 111
Artigo: 46
c
Par.igrafo:
Inciso:
AUnea:
Texto:
Inclua-se o segUinte artigo no CapitulO 111, Seção 111- Das Diretrizes Especificas do orçamento da Seguridade Social

"Art.• No exerclclo do ano 2000 serão aplicados. no projeto 13.075.0428.4438 Manutenção e Operacionalização do SUS ou
equivalente, no mfnimo, recursos 50% a mais doque os autorizados no orçamento de 1999.
Declslo: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0267
Capitulo: 111
Seção: 111
Artigo: 48A C
Parágrafo:
Inciso:
AUnea:
Texto:
Inclua-se onde couber na Seção 111- Das Diretrizes especificas do Orçamento as Seguridade Social do Capnulo 111:
"Art. - O orçamento da seguridade social desUnará no mlnimo 5% (cinco por cento) de todos os seus recursos para o
Programa ASSIST~NCIA."
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente
Capitulo: iii
Emenda: 0268
Seção:
Inclua-se o segUinte parágrafo no artigo 34:
Texto:

Artigo: 34

Parágrafo:

Inciso:

AUnea:

"Art. 34
§ - Fica ressalvado das exigências previstas no inciso 11 os recursos destinados aos serviços assistenciais previstos na lei
OrgAnlca de Assistência Social.
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Emenda: 0269
Capitulo: 111
Seção: 111
Inclua-se no artigo 45 o seguinte inciso:
Texto:

Artigo: 45

Parágrafo:

Inciso:

AUnea:

"Art. 45
• das feceitas provenientes do imposto seletivo sobre fumo prevista na proposta de emenda constitucional nO 23:de 1999

em tramitação na CAmara dos Deputados."
Decisão: Rejeilada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0270
Capitulo: 111
Seçao: iii
Artigo: 46
C
Parágrafo:
Inciso:
AUnaa:
Texto:
Inclua-Se o seguinte artigo no CapitulO 111. SeçAo 111- Das Diretrizes Especificas do orçamento da Seguridade Social
"Art .. No exercido do ano 2000, o Orçamento da seguridade Social destinará recursos suficientes para o atendimento
integral da saúde em todos os assentamentos de trabalhadores rurais.
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

AUTOR:

ARLINDO CHINAGLIA

Partido: PT

UF: SP

Emenda: 0066
Capitulo: 111
Seção: 111
Artigo: 46
C
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Inclua·se o seguinte artigo no Capitulo 111. Seção 111 - Das Diretrizes Especificas do Orçamento da Seguridade Social:
Texto:
"Art. - No exerclcio do ano 2000 serAo aplicados, no Projeto 13.075.0428.4438 Manutençao e Operacionalização do SUS. no
mlnlmo. recursos equivalentes autorizados em 1997 ,cocrigidos pela variação do IGP de 1997 mais a variação de 1998 e a
variaçAo de 1999 até a publicação do Parecer do Relator. acrescido do aumento real previsto da Receita CorréÍlt~ da União.
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeilada no mérito
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Capitulo: 111
SeçAo: 111
Artigo: 46
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Inclua..se onde couber na Seç:io 111- Das Diretrizes Especificas do Orçamento da Seguridade Social:
"Art; O orçamento da seguridade social destinará no rnlnimo 30% (trinta por cento) de lodos os seus recursos para a função

Emenda: 0067

Texto:

SAUDE."
Parecer:

Decisão: Rejeijada

f::menda: 0068

Capitulo: 111

Seção: 111

Rejeitada no mér~o

Artigo: 46

C

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Texto:

Inclua-se o seguinte artigo no Caprtulo 111. Seção 111- Das Diretrizes Especificas doOrçamenlo da Seguridade Social:
"Art - No exercfclodo ano 2000 serAo aplicados. no Projeto 13.075.0428.4438 ManutenÇ-ao e Operaclonalização do SUS ou
equivalente, no m/nlmo, recursos 50% a mais do que os autorizados no orçamento de 1999.
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejertada no mérito
l:menda: 0069
Capitulo: 111
Seção: 111
Artigo: 46
C
Parágrafo:
Inciso:
Texto;
Inclua-se onde couber na Seção 111 ~ Das Diretrizes Especificas do Orçamento as Seguridade Social:

AI/nea:

"Art. ~ O orçamento da seguridade social deslinará no mfnimo 30% (trinta pOf cento) de todos os seus recursos, exceto a
contribuiçao do PIS/PASEP que conslilucionalmente financia o Fundo de Amparo ao TrabalhadOf. FAT, par a funçao
SAÚDE."

Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Seção: 111
Artigo: 46A C
Parágrafo:
Capitulo: 111
Allnea:
Inciso:
Emenda: 0070
Inclua-se onde couber na Seção 111 - Das Diretrizes Especificas do Orçamento as Seguridade Social, do Capitulo 111:
Texto:
"Art. - O orçamento da seguridade social destinará o mfnimo de 5% (cinco por cento) de todos os seus recursos para o
Programa ASSIST~NCIA."

Parecer:

Decisão: Aprovada Parcialmente

Aprovada parcialmente nos lermos do Substitulivo

Seção:
Artigo: 34
Parágrafo:
Inciso:
Alfnea:
Capitulo:
Emenda: 0071
Texto:
Inclua-se o seguinte parágrafo no artigo 34:
"Art. 34
§ _Fica ressalvado das exigência previstas no inciso 11 os recursos destinados aos serviços assislenci.ais previstos na lei
Orgânica de Assistência Social.
.
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Artigo: 45
Parágrafo:
Emenda: 0072
Capitulo: IH
Seção: 111
Inciso:
Alfnea:
Inclua-se no art. 45 o seguinte inciso:
Texto:
"Art.45
- das receitas provenientes do imposto seletivo sobre fumo prevista na proposta de emenda constitucional nO 23, de 1999
em tramitação na Câmara dos Deputados."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Capitulo: 111
Seção: 111
Artigo: 46
C
Parágrafo:
Inciso:
Alfnea:
Emenda: 0073
Inclua-se o seguinte artigo nO Capitulo 111, Seção 111· Das Diretrizes EspecifiCas do Orçamento da Seguridade Social
Texto:
"Art. No exerclcl0 do ano 2000. o Orçamento da Seguridade Social destinará recursos suficientes pala o atendimento
integral da saúde em todos os assentamentos de trabalhadores rurais.
Parecer: Rejeitada no mérito
Decisão: Rejeitada

AUTOR:

Partido: PTB

ARLINDO PORTO

Emenda: 0505
Capitulo: lfI
Seçêo: "
Texto:
Dê--se a seguinte redação ao artigo 39:

Artigo: 39

Parágrafo:

UF: MG

Inciso:

Allnea:

Art. 39. A programaçãO a cargo da unidade orçamentária Operações Oficiais de Crédito ~ Recursos sob SupervisAo do
Ministério da Fazenda conterá exclusivamente as dotações destinadas a atender a despesas com:
Decisão: RejeUada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0506
Capitulo: VIII
Suprima-sLJ o artigo 87:
Texto:
Decisão: Aprovada

Seçêo:

Artigo: 87
P.arecer:

Parágrafo:

Inciso:

Alfnea:

Aprovada nos termos do SUbstitutivo

Observaç.10: A letra 'C' após o campo ARTIGO indica que houve class;flcaç.1o/reclassificaç.1o pelas consultorias Mcnicas.
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Seção: I
Capitulo:" !li
Oê-se ao § 2§. Do art. 22 a seguinte redação:

Artigo: 22

Emenda: 0507
Texto:

Quinta-fdro 24 16397

ParágrafQ: 2°

"Art. 22. .............................................................. ...............................................

Inciso: •

Alhiea:

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

"§ 2°. A inclusão de recursos na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais para atender às despesas de que traia
este artigo. fica condicionada à informação das metas. observada, no que couber, à seguinte discriminação:

"I - servidores beneficiados:
"11- dependentes e outros beneficiados;
"111- inativos e pensionistas beneficiados."
Parecer:

Decisão: Aprovada Parcialmente

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Artigo: 12
Emenda: 0508
Capitulo: 11
Seção:
Dê-se ao inciso I do art. 12 do projeto a seguinte redação:
Texto:

Parágrafo:

Inciso: I

ABnaa:

"Art. 12. ................................................................................ .................... .
"1- publicadas por meia de decreto. para as fontes. exceto as de que trata o § 20 • Do art. 64. Desta lei. relativamente às
alterações integral ou parcial rejeitadas."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

--------------------------------Capitulo: ti
Seção:
Emenda: 0509
Dê-se ao inciso \I do art, 12 a seguinte redação:
Texto:

ArtigO: 12

----------------

Parágrafo:

Inciso: 1\

Alinea:

"Art. 12. ............................................................ .

"11 - publicada por melo de alo administrativo do próprio dirigente máximo de cada órgão a que estiver subordinada a
unidade orçamentária, para as modalidades de aplicação, desde'que demonstrada a inviabilidade técnica, operacional ou
econômIca da execução do crédito na modalidade prevista na lei orçamentária."
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada
Artigo: 30

Emenda: 0510
Capitulo: 111
Seção: I
Suprima-se do art. 30 do prqeto o inciso IV.
Texto:

Parecer:

Decisão: Rejeitada

Parágrafo:

Inciso: IV

Allnea:

Inciso:

Allnea:

Rejeitada no mérito

Seção: I
Artigo: 32
Emenda: 0511
Capitulo: 111
Texto:
Acrescente-se ao art. 32 do projeto o seguinte inciso VI:

Parágrafo:

"Art. 32. ................. :........................................... .
''VI - sejam constituldas pela associação de entes públicos de direito interno, com responsabilidades definidas no ato de
constituição, que lenham por finalidade executar ações coletivas de interesse comum."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0512
Capitulo: 111
SeçãO: I
Artigo: 34
Parâgrafo: 9'l
Texto:
Acrescente-se ao art. 34 do projeto o seguinte § 9'l., reoumerando-se o atual como § 10:

Inciso:

Allnea:

"Art. 34 ......................................................................................

"§ go. O Poder Execulivo atualizará a condição das normas às transferências de recursos de que traIa este artigo, no prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da data de pub~caçao desta lei."
Decisão: .Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitulivo
Emenda: 0513
Capitulo: Viii
Texto:
Suprima-se o artigo 65.

Seção:

Parecer:

Decisão: Aprovada
Emenda: ,0514
Capitulo: VIII
Texto:
Suprima-se o artigo 66.
Decisão: Aprovada

Artigo: 65

Seção:

tnclso:

Atlnea:

Aprovada nos termos do Substitutivo

ArtIgo: 66
Parecer:

Parágrafo:

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Observaçao: A lelra 'C' após o campo ARTIGO Indica que houve clasSificsç401teclassificaçao pelas consul/on'ss técnicas.
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Emenda: 0515

Texto:

Capitulo:

VIII

Seção:

Artigo: 8JA

C

Parágrafo:

Jllllho de 1999
Inciso:

Allnea:

Inclua-se o seguinte artigo:

Art. - O Tribunal de Contas da União enviará à comissão mista permanente prevista no art. 166 da ConstituiçAo Federal, até
30 dias após o encaminhamento da proposta orçamentária pelo Poder Executivo:
1- relaçllo das obras em execução com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, nas quais lenham
sido identificados Indlcios de atos praticados com grave infraçao a nonna legal ou regulamentar de natureza contábil,
financeira, orçamentária. operacional e patrimonial, Inclufdas ou não na proposta OI"çamenlária, indicando a classificaçao
insliluclonal e funcionai-programática do subproJelO ou subalMdade correspondente. o órgão execulÓI', a IOCalizaçao da
obra, os Indlclos verificados e outros dados julgados relevantes para sua apreciação, pela ComissAo:

11 ·lnformaçOes gerenciais sobre a execução fisico-fmanceira dos subprojetos mais relevantes. constantes doa orçamentos
fiscal e da seguridade social, selecionados, especificamente, de acordo com critérios que levem em consideração o vaIO!'
liquidado no exerclclo de 1998 e o fixado em 1999, a regionalização do gasto, sem prejulzodas solicitações do Congresso
Nacional.
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Subsmutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente
Capitulo: VIII
Emenda: 0516
Dê-se a seguinte ao artigo 78:
Texto:

Seção:

Artigo: 78

Paragrafo:

Inciso:

Alinea:

Art. 78 Se o projeto de lei O!'çamentária anual não for sancionado pelo Presidente da República até 31 de dezembro de
1999. a programação dele constante poderá ser executada, durante o primeiro mês do exerclcio. até o limite de um doze
avos do lolal de cada dolação, na forma da proposta remetida ao Congresso Nacional.
Parecer:

Decisão: Aprovada Parcialmente

Aprovada parcialmente nos lermos do Substitutivo

Emenda: 0857
Capitulo: 111
Seção:
Artigo: 21
Parãgrafo:
Inciso:
Aflnea:
Dê-se ao artigo 21 a seguinte redação:
Texto:
O Poder Judiciário. sem preJulzo do envio dos precatórios aos órgaDS ou entidade devedores, encamInhará à comlssAo
Misla de Planos, orçamentos Públicos e FiscalizaçãO do Congresso Nacional, à Secretaria de Orçamento Federal, do
Ministério do Orçamento e Gestao, e aos referidos ór9a9s ou entidades devedores, na parte que lhes couberem, até o dia
25 de julho de 1999. por Intermédio dos seus respectivos órgãos centrais de planejamento e orçamento, ou equlvaleme. a
relação dos débitos constantes de precatórios judiciários a serem inclufdos na proposta orçamentária de 2000, conforme
determina o art. 100, § 1°, da Constituição Federal. discriminada por órgão da adminlstraçao direta, autarquias e fundações,
e por grupo de despesas, conforme detalhamento constante do art. 4°, especificando: a) número do processo; b) número do
precatÓfio; c) data do transito em julgadO da sentença; d) data da expedição do precatório; e) nome do beneffclário; Ovalor
do precatório a ser pago.
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente

AUTOR:

Partido: PFL

AROLDO CEDRAZ

Emenda: 0424
Texlo:

Capitulo:
Seção:
Artigo: 20
AO iNCiSO li DO ART. 2', ACRESCENTE-SE "iN FiNE" :

Parágrafo:

UF: BA

Inciso:

'Allnea:

"ressalvados recurso proporcionais para compensaçAo dos desnlveis entre as reglOes sul·sudeste e as do norta.nordeste
dopals
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente
H

Emenda: 0425
Texto:

Capitulo:

Seção:

Artigo: 20

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

AO iNCiSO iIi, DO ART. 2', ACRESCENTE-SE "iN FiNE":

"pela via da promoção da saúde e educação, reservados recursos proporcionais per capita em direção ao nivelamento das
regiões menos desenvolvidas."
Decisão: Reje'ltada
Parecer: Rejeitada no mér'lto
Emenda: 0426
Texto:

Capitulo:

Seção:

Artigo: 4°

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

ACRESCENTE-SE PARÁGRAFO ÚNiCO AO ART. 4', NA SEGUiNTE FORMA:

"Art. 4° ..................................................................................,..................... ,................... ,.. ,.............................. .
PARÁGRAO ÚNICO: As estruturas criadas a. partir do Plano Plurianual 2000-2003. serão dislribuldas por via das várias
fontes de recursos referentes neste artigo."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mér~o

.,
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Emenda: 1201
Capitulo:
~eçlo:
Inclua-se no art. 46 o seguinte parágrafo:
Texto:

ArtigO: 46

Inciso:

Parágrafo:

AUnea:

Pa~ágrafo único. Sem prejulzo do que determina o art. 35 da Lei nO 8.080, de 19 de setembro de 1999, a distribuição dos
recursos do SUS aos Estados. Distrito Federal e Mun\clpios observará os seguintes critérios:
I. cinqOenla por cento, segundo o número de habitantes;
11. Irinla e cinco por cento. na razao direta dos Indlces mais altos de desnulriçAo, de mOfbldade e
mortalidade
provocadas por doenças endêmicas:
111. Dez por cento, na razão direta dos Municlplos mais carentes em relaçAo à infra-estrutura de saneamento básico e de
água potável de boa qualidade: e
IV cinco por cento. pelos demais critérioS previstos na referida LeI.

Decisão: Aprovada Parcialmente

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Emenda: 1202
Capitulo: UI
Seçlo: 11
Artigo: 42A
Texto:
Inclua-se na Seção li, do Capitulo 111, o seguinte artigo:

C

Parllgrafo:

"",1. O Orçamento da União, para o exercido de 2000, consignará recursos para

Perenizaçlio das Bacias do Seml-Arido Brasileiro."
Decisão: Aprovada Parcialmente
Parecer:

AUTO/?:

AVENZOARARRUDA

Inciso:

AUnea:

a implementação do Programa de

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Partido: PT

UF: PB

Emenda: 0093
Capitulo: V
Seçio:
Artigo: 57
C
Parllgrafo:
Inciso:
Aflnea:
Acrescen!e.-se ao capitulo V. um artigo com 8 seguinte redaçAo:
Texto:
Art. Serão previstos recursos para a revísAo geral anual das remunerações dos servidores públicos, conforme art. 37,
Inciso X, da Constituição Federal.
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Seçlo:
Artigo: 66
c
Parágrafo:
Capitulo: IV
Inciso:
Allnas:
Emenda: 0625
Texto:
Acrescentar o artigo no capitulo IV, renumerando-se os demais, com a seguinte redação:
"Art. XX. As despesas com amortizaçêoda divida interna e externa, não poderio ultrapassar a 30% (trinta por cento) do total
das despesas",
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
'.1

Emenda: 0626
Capitulo: IV
Seçlo:
ArtigO: 66
Parágrafo:
AUnea:
Inciso:
Texto:
Inclua-se no capitulo IV. após o Art. 56, renumerando-se os demais, o seguinte Artigo:
"Art. XX. É vedada a constituição de divida Interna, a qualquer titulo, enquanto as disponibilidades financeiras do tesouro se
mantiverem acima das exigibilidades médias relativas a 01 (um) mês de gastos."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: '0627
Capitulo: IV
Seçlo:
Artigo: 55
Parigrafo:
Inciso:
Allnea:
Substituir o Art. 55 do capitulo IV, pela seguinte redação:
Texto:
~Art. 55. A emisdo de Utulo da divida publica federal externa será limitada a atender as despesas com amortização.
Inclusive o refinanciamento, os juros e oulros encargos da dlvtda extema de responsabilidade direta ou indireta do tesouro
naclona!."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0628
Capitulo: IV
Artigo: 33
Parigrafo:
S'çlo: I
Acrescentar um artigo no capitulo IV, renumerando-se os demais, com a seguinte redação:
Texto:

Inciso:

Alinea:

Art .... As despesas com juros e encargos da divida Interna nao poderio ultrapassar 5% (cinco por cento) do lotai das
despesas.
Oeclslo: Aprovada Parcialmente

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

".1

ObservsçSo: A letra ·C· apóS o campo ARTIGO IndICa que houve cl,uillcaçSoheçf,SSific,çlo pel,s CQI)$ultoriss t4cnlc,s.
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Capitulo: 11

Emenda: 0629
Texto:

Seção:

Parágrafo:

Artigo: 4°

Jwlho de 1999
Inciso:

Alln,a:'

Dé-se ao Art. 4°.a seguinte redação:
"Art. 4° Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a despesa por unidade oreamentária. segundo a
classificaÇ-ao funcional-programálica. na forma do art. 3° dessa lei, expressa por categoria de programação em seu menor
nlvel. detalhada por grupos de despesa. com suas respectivas dotações, conforme a seguir especificadO, indicando para
cada categoria, a esfe(a orçamentária, a modalidade de aplicação, a fonle de recursos e o idenlificador de uso.
§ 1° Os grupos de despesas são: 1: Pessoal e Encargos SOCiais; 2: Juros e Encargos da Olvida; 3: Outras Despesas
Correntes; 4: Investimentos; 5: Inversões Financeiras: e 6: Amortização da Olvida.
§ 20 As categorias de programação de que Irala esle artigo serão identificadas por subprojelos ou subalMdades. com

indicação das respectivas melas flslcas.
§ 3° Os subprojelos e subalividades serão agrupados em projetos e atividades. contendo a descrição dos respectivos
objelivos.

§ 4° No projeto de lel orçamentária anual será atribufdo a cada subprojeto e subatividade. para fins de processamento, um
código seqüencial.
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0630
Capitulo:
Seção:
Artigo: 7°
Parágrafo:
Inciso:
AUnaa:
Texto:
Incluir no § 3° do art. 7° inciso com O seguinte teor:
Memória de cálculo da complementação União ao Fundo de Manutenção do Ensino fundamental e de Valorização do
Magistério - FUNDEF. e da estimativa do valor mrnimo por aluno. nos lermos do art. 6°, §§ 1° e 2°, da lei n09.424, de 1996.
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos lermos do Substitutivo
Emenda: 0631
Altere-se
Texto:

Capitulo:

"

Seçao:

Artigo: 7°

Parágrafo: 3°

Inciso:

AI/nea:

a redação dos incisos IV e XX DO § 3° do Art. 7°, na forma Indicada a seguir::

IV· "... Detalhada por operações especiais" para ",., detalhada por subprojeto e subatMdade"',
XX - "discriminação, por órgão, atividade. projeto, operação especial e respectivos sublilu!os. dos recursOS destinados aos
programas ,.,;" para "discriminação, por órgão, subalMdade e subprojet<;>, dos recursos deslinados aos programas ... ;"
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Capitulo: 11
Seção:
Parágrafo:
Emenda: 0632
Artigo: 3°
Inchio:
Allnaa:
Dê-se ao Art. 30 a seguinte redação:
Texto:
"Art. 30 Os orçamentos da União para o ano 2000 serão elaborados com base na estrutura conceitual e classiflCatória
estabelecida pela Portaria nO 9, de 1974, com as alterações nesta realizadas até o final do exerclcio de 1998".
Parecer: Rejeitada no mérito
Decisão: Rejeitada

AUTOR:

BEN-HUR FERREIRA

Partido: PT

UF: MS

Emenda: 0356
Capitulo: V
Seção:
Artigo: 57
c
Parágrafo:
Inciso:
Alfnea:
Texto:
Inclua-se onde couber nO Capitulo V:
Art. O Orçamento Geral da União, para O exercido do ano 2000, destinará recursos suficientes para um reajuste mlnimo de
46,26% na despesa com pessoal.
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0357
Capitulo: 111
Inclua-se onde couber:
Texto:

Seção: 11

Artigo: MA

C

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Art ... ' O Orçamento fiscal destinará para o Programa ENSINO SUPERIOR, no exerclcio de 2000, o valo! mlnimo de R$
5.200.000.000 (cinco bilhões e duzentos milhões de reais).
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0358
Capitulo: V
Seção:
Texto:
Inclua-se onde couber no Capitulo V:

ArtIgo: 90

c

Parágrafo:

Inciso:

AUnea:

Art .. ' Para o exercido do ano 2000, o Programa de Renda Mlnima atenderá no mlnlmo dois milhões de famllias.
Parecer: Rejeitada no mérito

Decisão: Rejeitada

Emenda: 0359
Capitulo: VIII
ArtIgo: 65
Parágrafo:
Seção:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Art. 65. Havendo a necessidade de se proceder à limitação do empenho das despesas fixadas para o exercfclo de 2000,
para se alcançar o superávít primário referido no art. 18 desta lei, a mesma deverá ser feita de forma proporcionai ao .
montante global das dotações de cada Poder e do Ministério Público da União, exclusiva as destinadas a transferências
constitucionais, ao pagamento de despesas de pessoal e encargos sociais, beneficios previdenciários, a Rede de Proteção
Social e amortização e encargos de financiamento.
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos lermos do Substitutivo

Observação: A lelra 'C' após o campo ARTIGO indica que howe classificação/reclassificação palas consuf/orias técnicas.
ElaboraçAo: COFF/CD • CONORJSF
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Seção: I

Parágrafo: 10

Artigo: 34

Inciso:

Alinea:

Dê-se a seguinte reda~o ao § 1° do art. 34:

§ 1° Desde que publicados os cntérios de distribuição regional dos recursos destinados ao Programa "Comunidade
Solidária", fica o Poder Executivo. ressalvadas as vedações conslilucionais, aulonzado a dispensar, as exigências previstas
no inciso 11 do capU! deste artigo. para atendimento das ações incluldas nos bols6es de pobreza identificados como areas
prioritárias no âmbito do Programa, nas ações emergenciais na área de saúde pública e nos seCVlços assistenciais preVIstas

na lei Orgânica de Assistência Social ..
Decido: Aprovada

Capitulo: VI
Emenda: 0361
Texto:
Inclua-se onde couber:

Parecer:

Seção:

Aprovada nos termos do Substitutivo

ArtigO: 62

c

Parágrafo:

Inciso:

Alinea:

"Art. No exercido de 2000 serão aplicados no financiamento ao pequeno e micro produtor do semi-ârido nordestino. pelas
Agências Oficiais de Fomento, o mlnimo de R$ 2 bilhões de reais."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Capitulo: 111
Seção: 111
Artigo: 46
C
Parágrafo:
Inciso:
Emenda: 0362
Allnea:
Inclua-se o seguinte artigo no Capitulo 111, Seção 111- Das Diretrizes Especificas do Orçamento da Seguridade Social
Texto:
"Art. No exerclcio do ano 2000 serAo aplicados, no projeto 13.075.0428.4438 Manutenção e Operacionahzação do SUS, no
mfnimo, recursos equiva!enles aos autorizados em 1997 corrigidos pela variação do IGP de 1997 mais a variação de 1998 e
a variação de 1999 até a publicação do Parecer do Relator, acrescido do aumento real previsto da Receita Corrente da
UniAo.
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0363
Capitulo: 111
Seção: I
Artigo: 18
Parágrafo:
Inciso:
Texto:
Dê-se a seguinte redação ao artigo 18:
"Art. 18. Fica vedado a existência de déficit primário na elaboração e aprovação da lei orçamentária de 2000.
Parecer: Rejeitada no mérito
Decisão: Rejeitada

Allnea:

Emenda: 0364
Capitulo: 111
Seção: 111
Artigo: 46
C
Parágrafo:
Inciso:
Atrnea:
Texto:
Inclua-se o seguinte artigo no CapitulO 111, Seção 111· Das DIretrizes Especificas do Orçamento da Seguridade Social
"Art .. No exerclcio do ano 2000 serAo aplicados, no Projeto 13.075.0428.4436 Manutenção e Operacionalização do SUS ou
equivalente, no mlnimo, recursos 50% a mais do que os autorizados no orçamento de 1999.
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0365
Capitulo: 111
Seção: I
Artigo: 25
Texto:
Dê-se a seguinte redação ao Inciso VII do artigo 25:

Parágrafo:

Inciso: VII

ABnea:

"Art. 25

VII· ações tlpicas dos Estados, do Distrito Federal e dos Mun/clpios, ressalvadas as ações compreendidas no arts. 23,
Inclusive para aquisição de patrulhadas mecanizadas. 30, Incisos VI e VII. 200, 204, inciso I, e 225, § l Q , inciso 111, da
Constituição Federal, em lei especifica. ou constantes do Plano Plurianual-, financiadas lotai ou parcialmente pela União ou
por agência orlCial de fomento e que se encontrem inacabadas, com mais de cinqüenta por cento de execução, desde que já
tenham aquelas entidades adimplido mais de setenta por cenlo da contrapartida:
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Emenda: 0366
Capitulo: VI
Seçlo:
Artigo: 62
C
Texto:
,Inclua-se no Capitulo VI o seguInte parágrafo, renumerando os demais:

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

§ - As Agências Oficiais de Fomento aplicarão no mfn/mo 70% (setenta por cento) dos seus recursos na concessão de
empréstimos ou financiamento ti empresas cuja a receita operacionalllqukia anual seja inferior a R$ 10.000.000.00 (dez
milh6es de reais).
DeclslO: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Capitulo: VIII
Emenda: 03~7
Seção!
Dê-se a seguinte redação ao capu! do art. 78
Texto:

Artigo: 78

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art.7B. Se o projeto de lei orçamentária anual nao for sancionado pelo Presidente da República até 31 de dezembro de
1999, a programação dele constante poderá ser executada. somente durante o primeiro mês do exerllcio. até o limite de um
doze avos do total de cada dotação. na forma da proposta remetida ao Congresso Nacional."
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente
ObseIVaçlo: A lella

·c· após o campo ARTIGO Indica que houve claSSiffcaçlolreclassificaçao pelas consultorias técnicas.

Elabontlo: COFFICO • CONOMF

[mimo: 11 06'9'1 H:U:]R

11 de /8-1

16402 Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 1999

Capitulo:
Seçlo:
Artigo: 7°
Parégr.l,o: 3°
Emenda: 0368
Inciso:
Allnea: .
Inclua-se no artigo 7°, §3°, o seguinte artigo:
Texto:
"Art. 7°
§ 3° - demonstrativo da estimativa do hResultacto do Banco Centrar' no exerclcio de 1999, discriminando o Impacto das
operaçõEis realizadas no âmbito do Plograma de estimulo à Reeslruluraçao e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro
Nacional. PROER 04 exarelelo de 1996, 1997 e 1998,"
DeclsAo: Aprovada Parcialmente

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Emenda: 0369
Capitulo: 11
SeçAo:
Artigo: ]O
Inclua-se noART.lO. § 3'\ o seguInte demonstrativo:

Parágrafo: 3°

Inciso:

Alinea:

Texto:

M.7'
§ 3° - memória de cálculo do impacto em 1997 e em 1998, no âmbito do orçamento fiscal, da securilizaçãodas dividas do
setor rufal e das dIvidas de estados e municlpios assumidas pela UnUio."
Decisão: Aprovada Parcialmente

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Emenda: 0370
Capitulo: 111
SeçAo: li!
Artigo: 46
C
Parágrafo:
Inciso:
Inclua.se onde couber na Seção 111· das DIretrizes Especificas do orçamento as Seguridade Social:
Texto:

Allnea:

"Art. - O orçamento da seguridade social destinará no mlnlmo 30% (trinta por cento) de todos os seus recursos para a
função SAUDE,"
Parecer: Rejeitada no mérito
DeclsAo: Rejeitada
Emenda: 0371
Capitulo: .111
SeçAo: 111
Artigo: 46
C
Parágrafo:
Inciso:
Inclua-se onde couber na Seção 111- Das Diretrizes Especificas do Orçamento as Seguridade Social;
Texto:

Allnea:

"Art. - O orçamento da seguridade social destinará no m/nlmo 30% (trinta por cenlo) de todos os seus recursos, exceto a
contribuição do PIS/PASEP que constitucionalmente financia o FundO de Amparo ao Trabalhador - FAT, para a função
SAÚDE,"
Parecer: Rejeitada no mérito
DeclsAo: Rejeitada
SeçAo:
Capitulo:
Emenda: 0372
Texto:
Inclua-se onde couber, o seguinte artigo:

Artigo: 87A

C

Parágrafo:

Inciso:

Alfnea:

"Art. O Poder Executivo deverá solicitar até 31 de outubro de 1999, medlanle projeto de lei, a anulaç!o tolal ou parcial dos
créditos orçamentários relativos aos Investimentos que não pretenda executar no exerc/clo.
§ 1° Os créditos orçamentários de que traia este artigo, não anulados, serão abertos no exerc/cio subsequente, nos limites
de seus saldos apurados no dIa 31 de dezembro.
DecllAo: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Artigo: 10

Emenda: 0373
Capitulo:
SeçAo:
Texto:
Inclua-se o Seguinte Inciso no art. 1°

Parágrafo:

Inciso:

AI/nea:

Art. 10 - VIII - a pollUca de execuç!o orçamentária.
DeclsAo: Rejehada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 62A C
Capitulo: VI
Seçlo:
Emenda: 0374
Inciso:
Parágrafo:
Alinea:
Inclua-se onde couber o seguinte artigo:
Texto:
"Art. É vedada a utilização de recursos das agências financeiras oficiais de fomento para concessão de empréstimos ou
financiamento à empresas com a fin~lIdade de participar do processo de privatizaç!o."
Decido: Rejeitada
Emenda: 0375
Capitulo: 111
Seção:
Inclua-se onde couber o seguinte artigo:
Texto:

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 7°

C

Parágrafo: 3°

Inciso: XX

AI/nea:

Art .• Todos os subprojetos/subatividades ou Projeto/Atividade que fizerem parte do Programa Comunidade Solidária
deverAo serem identificados especificamente.
Decido: Rejeitada

Observâç.!o: A lelra

Parecer:

Rejeitada no mérito

·c· após o campo ARTIGO Indica que houve classificaç401reclassificaç40 pelas consuf/orias lécnlcas.
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Emenda: 0376
Capitulo: 111
Seção: I
Artigo: 37A C
Parágrafo:
Texto:"
Inclua.se o seguinte artigo no Capitulo 111. Seção 1- Das Diretrizes Gerais:

Allnea:

Inciso:

"Art. As transferências para entidades privadas que firmarem contrato de gestAo com a administração pública federal
poderão ser agrupadas em dotações orçamentárias de uma únIca calegOfia de programação, conforme definida no art. 6°, §
1°, desta Lei, classificada na grupo de despesa "outras despesas correntes", incluindo-se as principais metas conslantes do
contrato de geslão desde que a execução orçamentária seja feita no SIAFI, no detalhamento equivalente ao da
administração pública federaL"
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Emenda: 0377
Capitulo: 111
Seção: 111
Artigo: 46
C
Parágrafo:
Inciso:
Alfnea:
Texto:
Inclua-se o seguinte artigo no Capitulo UI, Seção 111- Das Diretrizes Especificas do Orçamento da Seguridade Social
"Art. No exerc/clo do ano 2000, o Orçamento da Seguridade Social destinará recursos suficientes para o atendimento
integral da saúde em todos os assentamentos de trabalhadores rurais.
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0378
Capitulo: 111
Seção: 111
Artigo: 4BA C
Parágrafo~
Inciso:
AUnea:
Texto:
Inclua-se onde couber na Seçao 111- Das Diretrizes Especificas do Orçamento as Seguridade Social, do Capitulo 111:
~Art. - O orçamento da seguridade social destinará o mfnlmo de 5% (cinco pOf cento) de todos os seus recursos para o
Programa ASSISTêNCIA."
Decisão: Aprovada Parcialmente

Parecer: Aprovada parcialmente nos tennos do Substitutivo

Capltulo:- 111
Seção: 111
Emenda: 0379
Artigo: 45
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Inclua-se no art. 45 o seguinte Inciso:
"Art. 45
- das receitas provenientes do Imposto seletivo sobre fumo prevista na proposta de emenda constitucional n° 23, de 1999
em tramitação na Câmara dos Deputados."
Decisão: Rejeitada

AUTOR:

Parecer:

Rejeitada no mérito

CARLOS DUNGA

Emenda: 0380
Capitulo:
Seção:
Texto:
Inclua-se onde couber o seguinte dispositivo:

Partido: PMDB
Artigo: 34

C

Parágrafo:

Inciso:

UF:PB
AUnea:

Art. A elaboraç1:io e a execuçao orçamentária. bem assim a execução financeira. dos recursos geridos no âmbito do Sistema
Único de Saúde respeitarão as normas e principias constitucionais e legais em vigor que lhes são concernentes.
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0381
Capitulo:
Seção:
Artigo: 62
Texto:
Inclua-se no art. 62, parágrafo 5°, com a seguinte redaçllo:

Parflgrafo: 50

Inciso:

AUnea:

"Art.62 ................ ..

§ 50 A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária anual ao Congresso Nacional apresentará. em anexo, os
valores das aplicações das agências financeiras oficiais de fomento nos três últimos anos, a execução provável para 1999 e

as estimativas para 2000, consolidadas por agência. regl1:io e setor de atividade.
Decisão: Rejeitada
Emenda: 0382
Capitulo:
Seção:
Texto:
Inclua-se onde couber o seguinte dispositiVo:

Parecer:

Q

Rejeitada no mérito

Artigo: 26A

C

Parágrafo:

Inciso:

AUnas:

"Art .. As receitas provenientes de remuneração das disponibilidades do Tesouro Naciooal serêo discriminadas conforme
sejam originadas de:
I ~ emissão de titulo da divida pública mobiliária federal;
11 - contribuições sociais.
Decido: Rejeitada
Emenda: 0383
Capitulo:
SeÇlo:
Suprima-se do PLDO o seu Art. 87.
Texto:
Decido: Aprovada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 87
Parecer:

Parflgrafo:

Inciso:

Alln•• :

Aprovada nos termos do Substitutivo

ObservaçS'o: A lelra 'C' apóS o campo ARTiGO Indica qua hOuve craSSificaçSo/recfBssificaçSo pelas consuftOffas técnicas.
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Seção:
Emenda: 0364
CapitUlo:
Artigo: 50A C
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Inclua-se onde couber o seguinte dispositivo:
"AlI. O orçamento de investimento das estalais indicará, por sublltufo, a fonte dos recursos, permitindo a dislinção daqueles

Toxto:

originários de recursos próprios da empresa, de recursos originários da holding e de recursos originários do Tesouro
Nacional."
Doclsào:

Parecer:

Rejeitada

Emonda: 0385
Texto:

Capitulo:

Seção:

Rejeitada no méríto

ArtigO: 65

Parilgrafo:

Inciso:

AI/naa:

Suprima-se do PLDO o seu Art. 65.

Daclsão: Aprovada

Parecer:

Emenda: 0386
Capitulo:
Seção:
Texto:
Suprima-so do PLDO o seu Alt. 66.

Artigo: 66

Parecer:

Decisão: Aprovada

Aprovada nos termos do Substitutivo
Parllgrafo:

Inciso:

Allnea:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Capituto:
Seção:
Artigo: 83A
Emenda: 0387
Inclua-se, onde couber. artigo com a seguinte redação:
Texto:

C

Parllgrafo:

Inciso:

Allnea:

"O Tribunal de Contas da União enviará à comissão mista permanente prevista no art. 166 da Constituição Federal. até 30
dias após o encaminhamento da proposta orçamentária pelo Poder Executivo:

I . relação das obras em execução com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, nas quais tenham
sido identificados indícios de atos praticados com grave Infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil.
financeira, orçamentária. operaclonal e patrimonial, Incluldas ou não na proposta Ofçamentária, Indicando a classificaçoo
institucional e funcional·programática do subprojeto ou subatMdade correspondente. o órgão executor, a IDealização da
obra, os indicios verificados e outros dados julgados relevantes para sua apreciação, pela Comlssào;
11- informações gerenciais sobre a execução flsico-financelra dos subprojetos mais relevantes, constantes dos orçamentos
fiscal e da seguridade social, selecionados, especialmente, de acordo com critérios que levem em consideração o valor
liquidado no exercido de 1997 e o fixado em 1998, a regionalização do gasto. sem prejulzo das solicitações do Congresso
Nacional."
Decisão: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

-----------------------------------------

Seção:
Artigo: 34
Parllgrafo: 7°
Emenda: 0388
Capitulo:
Inclua·se no art. 34, § 7°, com a seguinte redação, renumerando-se os demaIs:
Toxto:

Inciso:

Allnea:

"Arl.34 ............... .
§7° Não será cancelado o empenho referenle a convênio. acordo, ajuste ou instrumento congênere celebrado com outra
esfera de governo se já houver sido liberado recurso dele decorrente. 00 se, ainda que não tenha havido liberação, o
convenente comprovar a existência de comprometimento à conta de recurso a ser transferido, salvo impedimentos de ordem
legaL"
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo

Emenda: 0389
Capitulo:
Seção:
Artigo: 4°
Inclua·se no art. 4°, parágrafo 3°, onde couber, o inciso:
Texto:

Parágrafo: 3°

Inciso:

Aflnea:

". a estimativa do "Resultado do Banco Central" no exerclcio de 2000, discrimInando o impacto das operações realizadas no
âmbito do Programa de Estimulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional· PROER."
Decisão: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

--------------~~---------------------

Emenda: 0390
Capitulo:
Seção:
Artigo: 2°
Parágrafo: ~
Inciso:
Texto:
Inclua·se no art. 2~, parágrafo 2° com a seguinte redação:
"§ 2~ As priolidades e melas constantes do Anexo desta lei integrarão a proposta de lei orçamenlária anual."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

AUnea:

Rejeitada no mérito
------------------------~----

Emenda: 0391
Capitulo:
Seção:
Texto:
Suprima· se o art. 3°, renumerando-se os demais.
Decisão: Rejeitada

AUTOR:

Artigo: 3°
Parecer:

CARLOS PATROCINJO

Parágrafo:

Inciso:

Rejeitada no mérito

------

Partido: PFL

Observaçáo' A lelra 'C' após o campo ARTIGO indica que houve classiflcaçâo!feclassificaçâo pelas consullorias técnicas
Elaboração: COFf/CO .
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Emenda: 0519
Capitulo:
Seção:
Acrescente-se, onde couber. o seguinte artigo:

Artigo: 90A

C

fiârágrafo:

Inciso:

AUnea:

Texto:

"Art. A União incluirá na proposta orçamentária para o exerclcio de 2.000, recursos para atender ao disposto ao § 7° do
artigo 13 do Alo das Disposições Constitudonais Transitórias,"
Decido: Rejeitada

Parecer:

Seção:
Emenda: 0520
Capitulo:
Acrescente-se. onde couber, o seguinte artigo:

Rejeitada no mérito

Artigo: 90A

C

Parágrafo:

Allnaa:

Inciso:

Texto:

"Art. A União garantirá recursos necessários para a criação da Universidade Federal do Tocantins."
Parecer: Aprovada nos lermos do Substitutivo

Decisão: Aprovada

Capitulo:

Emenda: 0521
Texto:

Seção:

Artigo: 24A

C

Parágrafo:

Allnea:

Inciso:

Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo:
"Art. A programação dos investimentos para 2.000, orçamento fiscal e da seguridade social, obedecerá para fins de sua
distribuição, aos seguintes critérios:

I • Metade, proporcional à população de cada Estado;
11 - Metade, inversamente proporcional à renda per capila de cada Estado;
§ Excetua-se do disposto no caput do artigo a prcçramação de investimento:
a) que tenha critérios já flX8dos na Conslltulç.ão Federal;
b) destinada à restauração de rodovias e ferroVias federais;
c) destinada à segurança e defesa nacional;
d) destinada aos projetos considerados prioritários no plano plurianual
§ ~ na construção de programas de trabalho das unidades que lhe são vinculadas, os órgãos orçamentários farão observar
a determinação constitucional de apoiar a redução das desigualdades inter-regionais e a integração da ações de caráter
inter-complementar.
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

AUTOR:

DANILO DE CASTRO

Partido: PSDB

UF: MG

Emenda: 0860
Capitulo; VIII
Seção:
Artigo: 66
Parágrafo:
Inciso:
Toxto:
EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o artigo 66, do Projeto de lei N° 2 de 199, do Congresso Nacional.
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo

AHnea:

Emenda: 0861
Capitulo: VIII
Seção:
Artigo: 66
Parágrafo:
InJ;:lso:
Allnea:
Toxto:
EMENDA MODIFICATIVA
"Art. 66 - A exceção das vinculações constituclonais ou estabelecidas em leis complementares e das que interessam à
defesa naclonat, fICam suspensas, no exerclclo financeiro de 2000, as vinculações de receitas a fundos, órgãos ou
despesas".
De<:lsto: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Capitulo: 111
Emenda: 0862
Seção: 11
Artigo: 39
Parãgrafo: 1°
Inciso: 11
Dê--se ao inciso 11, do § 1° do Art. 39. a seguinte redação:
Texto:
"Art. 39 ............•...........
§ l' .....................
11· emissão de 1ltulo$ Públicos Federais destinados ao pagamento de equalização de taxas de juros."
Decido: Rejeitada

Parecer:

Alfnea:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0863
Capitulo: iii
Seçlo: I
ParágrafO:
Inciso: I
Artigo: 32
Allnea:
Dê--se ao inciso I, do Art. 32, a seguinte redação
Texto:
"Art. 32 ..................................
I- de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para o ensino especial, formação profissional rural ou
representativas da comunidade escolar das escolas públicas estaduais e municipais do ensino fundamental ou, ainda.
unidades mantidas pela Campanha Nacional de Escolas da Comunidade - CNEC;
Decido: Rejeitada
Pa,recer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0864
Capitulo: IH
Seção: 11
. Artigo: 39
Parégrafo: za
Inciso:
Texto:
Modifique-se a expressão "exclusivamente", constante do § 2° do art. 39, para "prioritar.iamente·'.
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Allnea:

Rejeitada no mérito

ObservaçSo: A lelra 'C' após o campo ARTIGO Indica que houve classificaç401raclassificaçSo pelas consu/(orias tecnicas
E;1~borlçiO: COFF/CD • CONORJSF
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Seção: I
Paraqrafo:
Inclso~ I
Capitulo: 111
Artigo: 30
A'unea:
Dê-se ao inciso J. do Art. 30, a seguinte redação:
"Art. 30 ..................................................•.......
.
I - sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita. nas áreas de assistência social. ou educação. inclui as de
formação profissional ~ural e que estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social- CNAS.
Declslo: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0865

Texto:

AUTOR:

DARCislO PERONDI

Partido: PMDB

Seçlo:
Artigo: 70
Emenda: 0222
Capitulo:
Texto:
Inclua-se o Inciso XV, ao parágrafo 1° do Art. -,o com a seguinte redação:

Parágrafo: 10

UF:RS

Inciso: XV

Allnas:

Art. 7°...
§ l' ...
XV - dos recursos destinados ao Programa de Desenvolvimento da Bacia do Rio Uruguai, e bem assim daqueles oriundos
de contrapartida de empréstimos externos;
Decido: Aprovada Parcialmente

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo .

Seção:
Artigo: 7'
Parégrafo: 1°
Emenda: 0224
Capitulo:
Inciso: XVI.'
Allnea:
Texto:
Inclua-se o Inciso XVI, a parágrafo 1° do Art. 7° com a seguinte redação:
Art. 7° ".
§1°...
,
XVI - dos recursos destinados ao Programa nacional de Créd~o Educativo no atendimento de bolsistas ou alunos carentes
de Universidades e Instituições de Ensino Superior privado dos OI"çamenlos fiscal e da seguridade social, e bem assim
aqueles destacados no âmbito das OperaçOes OfICiais de Crédtto voltados para a educação;
Declsao: Rejeitada

Parecer:

Refetlada no mérílo

Seção:
Artigo: 7°.
Parégrafo: 1°
Inciso: XVII
Emenda: 1136
Capitulo: 11
Aline.:
Texto:
Inclua-se o inciso XVII, ao parágrafo 1° do art. 7° com a seguinte redaçAo:
Art. 7°.... .
§ 1°.... ..
XVII- dos recursos destinados li saúde dos orçamentos fIScal e da seguridade social, Isolada e conjuntamenlQ, segundo as
categorias econômicas constando as tipificações e atribulos das atMdades.
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérílo
Emenda: 1137
Capitulo: 111
Seçlo: I
Artigo: 18
Parágrafo: ÚNI
Inciso:
Alinea:
Texto:
Inclua-se parágrafo único ao art. 18 da seção I, do capitulO 111. com a seguinte redação:
"Art. 18...
Parágrafo único. Exclui-se do Indlce do capu! do artigo 8S receitas vinculadas as ações de saúde. (COFINS. CPMF).
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Artigo: 46
Emenda: 1138
Capitulo: 111
Seçlo:
Dê-se nova redação aO art. 46, e Inclua parágrafo úntco:
Texto:

Parégrafo: ÚNI

Inciso:

Allnea:

.'

"Art. 46. No exarc/clo de 2000 serAo aplicados, em açOes e serviços de saúde, no m/nlmo, recursos equivalentes aos

fmos na lei orçamentária e seus créditos adicionais para o exerc/clo de 1999.
Parágrafo único - Exclui-se do caput do artigo as Operações Especiais.
DeclsAo: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substijutivo

AUTOR:

DOMICIANO CABRAL

Partido: PMDB

UF:RB

Capitulo: 111
Artigo: 44A C
Parágrafo:
Emenda: 0738
Inciso:
SeçAo: "
Texto:
Inclua-se no Cap.1II Seção 11· "Das Diretrizes Especificas do Orçamento Fiscal" artigo com o seguinte teor:

.AUnea:

Art. "A proposta orçamentária para 2000 consignará recursos para promoção da EducaçAo Ambientai, em atendimento ao
disposto no Inciso VI do § 1° do Art. 255 da Constituição Federal."
DeclsAo: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo" ,
Capitulo: 11/
Seçlo: \I
Emenda: 0739
Texto:
Acrescente-se o seguinte inciso ao Artigo 39;
IX - Financiamento do Pr6-Álcool
Decisão: Rejeitada

AUTOR:

DR. ROSINHA

Artigo: 39

Parecer:

Pará~rafo:

Inc!so:

~lInea:

<:

Rejeitada no mérito

Partido: PT

UF:PR
. "')

Observaç6o: A lefra 'C' após o campo ARTIGO Indica que houve Cltusificaçlolreclass/flcaç60 pelas consultorias IdcnIC8$.
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Emenda: 0074
Capitulo: 111
Seção: 111
Artigo: 46
C
Parágraio:
Inciso:
Alínea:
Texto:
Inclua-se o seguinte artigo no Capítulo 111, Seção 111 • Das Diretrizes Especificas do Orçamento da Seguridade Social:
"Art. - No exercicio do ano 2000 serão aplicados, no PrOjeto 13.075.0428.4438 Manutenção e Operacionalização do SUS. no
mlnimo. recursos equivalentes autorizados em 1997 • corrigidos pela variação do IGP de 1997 mais a variação de 1998 e a
varlaçAo de 1999 até a publicação do Parecer do Relator, acrescido do aumento real previsto da Receita Corrente da União.

Declslo: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0076
Capitulo: lU
Seção: 111
Artigo: 46
c Parágrafo:
Inciso:
Allnaa:
Inclua-se onde couber na Seção 111 • Das Diretrizes Especificas do Orçamento da Seguridade Social:
"Art. O orçamento da seguridade social desUnará no minimo 30% (trinta por cento) de todos os seus recursos para a função

Texto:

SAÚDE,"
Parecer:

Declalo: Rejeitada

Rejeitada no mérito

Seção: 111
c
Emenda: 0076
Capitulo: 111
Artigo: 46
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Inclua-se o seguinte artigo no Capitulo 111, Seção 111- Das Diretrizes Especificas do Orçamento da Seguridade Social:
"Art. No exerclclo do ano 2000 serão aplicados, no Projeto 13.075.0428.4438 Manutenção e Operacionalização do SUS ou
equivalente, no mlnimo, recursos 50% a mais do que os autorizados no orçamento de 1999.
P

Decido: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0077
Capitulo: 111
SeçAo: 111
Artigo: 46
C
Parágrafo:
Inciso:
Texto:
Inclua-se onde couber na Seção 111- Das Diretrizes Especificas do Orçamento as Seguridade Social:

Alinea:

"Art. '- O orçamento da seguridade social destinará no mfnimo 30% (lrinta por cento) de todos os'seus recursos, exceto a
contribulçAo do PISIPASEP que constitucionalmente financia o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, par a função

SAÚDE,"
Parecer:

DeclSlo: Rejeitada

Rejeitada no mérito

Capitulo: 111
Seçlo: 111
Artigo: 46A C
Parágrafo:
Inciso:
Emenda: 0078
AI/naa:
Inclua-se onde couber na Seção 111 - Das Diretrizes Especificas do Orçamento as Seguridade Social. do Capitulo 111:
Texto:
"Art. - O orçamento da seguridade social destinará o mlnlmo de 5% (cinco PC)( cento) de todos os seus recursos para o

Progrema ASSIST~NCIA,"

Decisão: Aprovada Parcialmente

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Emenda: 0079
Capitulo:
Seção:
Artigo: 34
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Inau&-se o seguinte parágrafo no artigo 34:
Texto:
"Art. 34
§ - Fica ressalvado das exigência previstas no inciso 1/ os recursos destinados aos serviços assistenciais previstos na lei
Orgânica de Assistência Social.
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Emenda: 0080
Capitulo:
SeçAo:
Artigo: 45Parllgrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Inclu&-se no art. 45 o seguinte inciso:
"Art,45
• das receitas provenientes do imposto seletivo sobre fumo prevista na proposta de emenda constituclonal nO 23, de 1999
em tramitação na CAmara dos Deputados."
Decido: Rejeitada

Parecer:

Rejeil~a

no mérito

Emenda: 0081
Capitulo: 111
Seção: 111
Artigo: 46
C
Parágrafo:
Inciso:
Alfnea:
Inelua-se o seguinte artigo no Capitulo 111. Seção 111- Das Diretrizes Especificas do Orçamento da Seguridade Social
Texto:
';Art. No exerclclo do ano 2000, o Orçamento da Seguridade Sódal destinará recursos suficientes pará o atendimento
integral da saMe em todos os assenlamenios de trabalhadores rurais.
Decido: ~.~,eitada

AUTOR:

PêlrtC,er: . Rej~~ad,~.~Q f'\érito.

EDISON LOBÃQ

'.:

Partido:PFL

" . . '.'

UF: MA

Emenda: 1180
Capltuto: 111
Seção: I
Artigo: 25
Panlgrafo: 2'
Incllo: I
Aline.:
ió\erlr a seguinte àllnea ao inciso I do pfÍrágrafo~:
.', '
Texto:'
"construçto de unl~ades de Nllcleo de Apolo Técnico e Trefnamento destinados ao armazenli'r'lenlo. conlervaçAo da
Urnas Eletr6nlcas."
Otclllo: Rejeitada
Parec~r: Rejeitada no mérito

ObJefVaçlo: A letra ·C· após o campo ARTIGO Indic. que houvt c/llsllic.çlMecI,umc,çlo pt/U consuI/OIi., tknlcu.

Elaboraçto: COFF/CD • CONORlSF
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Seção: I

Artigo: 25

Parágrafo:

Inciso: 1/

Allnea:

Alterar a parte fjnal do inciso 11. substituindo a expressa0 "de qualquer dos Poderes da União" pela expressão "salvo quando

imprescindiveis para o regular funcionamento dos órgãos de quaisquer dos Poderes da União, se os prejufzos
adm'lnistrativos não recomendarem o adiamento da realização da despesa em exerelclos financeiros fuluros."
Decisão:

Rejeitada

Emenda: 1182
Texto:

Parecer:

Capitulo:

/I

Seção:

Rejeitada no mérito

Artigo: 8°

Parágrafo: 1°

Inciso: 11

Allnea:

Ob-se ao inciso 11, do § 1°, a seguinte redação:

"com os demais grupos de despesa, os limites estabelecidos conjuntamente com os limites do Poder Executivo. nos termos
dos arts. 99. § 1°, e 127, § 3°, da ConstituiçãO Federal e observada a disponibilidade de receitas da Uniao."

Decisão: Rejeitada

Parecer:

Capitulo: VIII
Emenda: 1183
Suprima-se o art. 85.
Texto:
Decisão: Aprovada

Seção:

Rejeitada no mérito

Artigo: 85
Parecer:

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Aprovada nos termos do SubslHutivo

Seção:
Artigo: 78
CapitulO: VIII
Parágrafo: 40
Emenda: 1184
Inciso:
Allnea:
Incluir o seguinte Inciso ao parágrafo 4° do art. 78:
.
Texto:
"subprojetos em andamento, cuja execução financeira, até 30 de junho de 1999, ultrapasse vinte por cento do seu custo
tolal estimado."
Parecer: Rejeitada no mérito
Decisão: Rejeitada
Emenda: 1185
Capitulo:
Texto:
Suprima-se o art. 65.

VIII

Seção:

Decisão: Aprovada

Artigo: 65
Parecer:

Parágrafo:

Inciso:

. Allnea:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Emenda: 1186
Capltuto: VIII
Seção:
Artigo: 78
Parágrafo: 40
Inciso:
0
Incluir o seguinte inciso ao parágrafo 4 do art. 78:
Texto:
"Programa de Modernização e de Coordenação, Supervisão e Manutenção do Processo Eleitoral".
Parecer: Rejeitada no mérito
Decisão: Rejeitada

Aflnea:

Emenda: 1187
Capitulo: V
Seção:
Artigo: 59
Parágrafo:
Inciso:
Aflnea:
Incluir no art. 59, o seguinte parágrafo único e incisos:
Texto:
"Parágrafo único. No exercicio fjnanceiro de 2000 fica autorizada à Justiça Eleitoral:
I - a criaçãode até 140 funções comissionadas FC-08, de Chefe de Zona EIeUoral das Capitais dos Estados e Distrito
Federal, correspondentes ao quantitativo de zonas eleitorais criadas e/ou desmembradas nas Unidades da Federação, e
homologadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, até 31 de dezembro de 1997, medianle apresentação de projeto de I~;
11· a transformação de cinqüenta e quatro funções comissIonadas de Chefes de Zona Eleitoral das Capitais dos Estados e
do DIstrito Federal em FC-08.
.
Parecer: Rejeitada no mérito
Decisão: Rejeitada

AUTOR:

Partido: PSDB

EDUARDO BARBOSA

Capflulo: 111
Seção:
Emenda: 1129
Texto:
Insira·se um novo parágrafo primeIro ao art. 34:

Artigo: 34

Parágrafo:

UF:'MG

Inciso:

Allnea:

"§ 10 - Ressalvadas as vedações constitucjonals, os recursos repassados às entidades privadas não lucrativas viâ Fundo
NacIonal de AssistêncIa Social e Fundo Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescentes aos respectivos fundôs
estaduais e municipais ficam dispensados das exigências do inciso do caput deste artigo."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Seção: I
Capitulo: ,UI
Artigo: 30
Emenda: 1130
O 1° do art. 30 passa a vigorar com a seguinte redação;
Texto:

Parágrafo: 10

Inciso:

AI/nea:

"§ 10 Para habilitar·se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar
declaração de funcionamento regular, emítida no exerclclo de 2000 por três autoridades locais e comprovante de
regularidade do mandato de sua diretoria."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

AUTOR:

EDUARDO JORGE

Partido: PT

UF: SP

Observaçao: A feIra ·c· após o campo ARTIGO indica que howe classificaç401reclassificaçao pelas consultorias técnicas.
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Parágrafo:
Emenda: 0038
Capitulo: IH.
c
Inciso:
AUnaa:
Seção: 111
Artigo: 46
Texto:' .' Inclua-se o seguinte artigo no Capitulo 111. Seção 111 • Das Olretriies Especificas do Orçamento da Seguridade Social
"Art. No exerclclo do ano 2000. o Orçamento da Seguridade Social destinará recursos suficientes para o atendimento
integral da saüde em todos os assentamentos de trabalhadores rurais.
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0039
Capitulo: 111
Seção: 111
Texto:
Inclua-se no art. 45 o seguinle inciso:

Artigo: 45

Parágrafo:

Inciso:

Allnas:

"Art. 45
• das receitas provenientes do imposto selelivo sobre fumo prevista na proposta de emenda constitucional nO 23. de 1999
em tramitação na Câmara dos Deputados,"
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Artigo: 34
Parigrafo:
Emenda: 0040
Capitulo:
Seção:
Allnea:
Inciso:
Inclua-se o seguinte parâgrafo no artigo 34:
Texto:
"Art. 34
§ - Fica ressalvado das exigência previstas no inciso 11 os recursos destinados aos seNlços assistenciais previstos na lei
OrgAnlca de Assistência Soelal.
.
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada
Emenda: 0041
Capitulo: IH
Seção: 111
Artigo: 46A C
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Inclua-se onde couber na Seção 111· Das Diretrizes Especificas do Orçamento as Seguridade Social. do Capitulo 111:
Texto:
"Art .• O orçamento da seguridade social destinará o minimo de 5% (cinco por cento) de todos os seus recursos para o
Programa ASSIST~NCIA."
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Subslitulivo
Decisão: Aprovada Parcialmente

Artigo: 46
Parágrafo:
Capitulo: 111
Seção: 111
C
Inciso:
Alhiea:
Emenda: 0042
Inclua-se onde couber na Seção 111- Das Diretrizes Especificas do Orçamento as Seguridade Social:
Texto:
"Art.· O orçamento da seguridade social destinará no mlnimo 30% (trinta por cento) de todos os seus recursos, exceto a
contribuição do PISIPASEP que constitucionalmente financia o Fundo de Amparo ao Trabalhador· FAT, par a (unção
SAÚDE."
Parecer: Rejeitada no mérito
Decisão: Rejeitada
Emenda: 0043
Capitulo: 111
Seção: 111
Artigo: 46
C
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Inclua·se o seguinte artigo no CapitulO 111, Seção 111- Das Diretrizes Especificas do Orçamento da Seguridade Social:
Texto:
"Art .• No exerclcio do ano 2000 serão aplicados, no Projeto 13.075.0428.4436 Manutenção e Operaclonalização do SUS ou
equivalente. no mlniOlO, recursos 50% a mais do que os autorizados no orçamento de 1999.
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0044
Capitulo: 111
Seção: '-111
Artigo: 46
C
Paligrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Inclua-se onde couber na Seção 111 ~ Das Diretrizes Especificas do Orçamento da Seguridade Social:
"Art. O orçamento da seguridade social destinará no mlnimo 30% (trinta por cento) de todos os seus recursos para a funçao
SAÚDE."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0045
Capitulo: 111
Seção: 111
Artigo: 46
C...
Parágrafo:
Inciso:
AUnea:
Texto:
Inclua-se o seguinte artigo no Capitulo 111, Seção 111- Das Diretrizes Especificas do Orçamento da Segurktade Social:
"Art .• No exerc/clo do ano 2000 serAo aplicados, no Projeto 13.075.0428.4438 Manutenção e Operacionalização do SUS, no
mlnimo, recursos equivalentes autoriZados em 1997 • corrigidos pela variaçao do IGP de 1997 mais a variação de 1996 e a
variação de 1999 até a publicaçao do Parecer do Relator, acrescido do aumento real previsto da Receita Corrente da União.
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

ObssIVaç80; A lefra 'C' aplJs o campo ARTIGO Indica que houve ClaSSincaçao/reclesSjficaç40 pelas consultorias Mcnfces.
Ellooraçjo; COFF/CD • CONORlSF
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Artigo:
c
Parigrafo:
Capitulo:
Seção:
Inciso:
Emenda: 1140
Allnea:
Texto:
Incluir onde couber:
A - Prioridades
"Continuar o processo de fortalecimento e aperfeiçoamento do SUS aumentando sua eficácia social e a satisfação da
população brasileira concentrando esforços em:
1 - Melhoria da gesl~
a) continuar o processo de descenlraHzaçAo aos municlplos assegurando condições para urna progressiva regionalizaçAo,
em rede hierarquizada e integrada, dos serviços de atendimento, incluindo..se a organização dos fluxos de demandas:
b) modernização de processo administrativos de programação, controle e avaliação;
c) desenvolvimento dos sistemas da informaçêo;
d) atualizaçAo da NOB-96:
e) ImplemenlaçAo de poIitlca de Recursos Humanos.
2) melhoria de qualidade do atendimento:
a) aperfeiçoamento das normas de atendimento e do processo e práticas de regulamentação e Vigilância da prestaçAo de
serViços e da qualidade de Insumos e fatores:
b) organização dos serViços de urgência e emergência;
c) recomposição de valores para o pagamento de serviços e valorização dos mecanismos de pagamento em função de
coberturas e resultados (prospectivos).
3) controle de problemas especiais e atenção a grupos mais wlnerávels, com enfoque de gêneros:
a) enfermidades prevenrvels por Imunização;
b) endemias principaiS: malária, tuberculose, dengue, cólera, chagas e hansenlase especialmente;
c) DST/AIDS;
d} saúde reprodutiva, maternidade e Infância;
e) condições crônicas prevenfveis: hipertensão, diabetes, formas de câncer, etc .. ;
t} atenção especifica aos portadores de defICiência e de patologias;
g) Violência no trânsito, no lar, no ambiente de trabalho e na escola;
h) drogas, prevenção e tratamento, com ênfase na adolescência.
4) promoção e participação em saúde:
a) informação para capacitação em auto-cuidado (hábitos e comportamentos) e para a organizaçAo e participação cidadã e
comunitária;
b) fortalecimento do sistema nacional de controle social com base no funcionamento dos conselhos (Nacional, Estaduais e
Municipais) de saúde;
c) valorização dos mecanismos de cooperação e parceria dentro do Estado (entre nlvais instituições e,setores) e do Estado
com a sociedade civil.
5) continuidade do processo de expansão e fortalecimento da atenção básica (PAB e PSFIPACS) e outros programas
anexos que devem ser articulados como estratégia reestruturada do modelo de atenção vigente.
B • Financiamento:
As orientações de prioridades indicadas serão apoiadas por:
1) os recursos federais alocados ao MS no orçamento de 2000;
a) não serão inferiores em TERMOS REAIS, aos aprovados pelo Congresso para 1999 e não serâo objeto de
contingenciamentos em sua liberação e execução orçamentária e financeira;
b) os recursos indicados no item anterior serão aumentados em percentuat equivalente ao aumento p'reVisto da arrecadação
corrente (Tributos, Contribuições, Taxas, etc) da União, mais dois pontos percentuais;
c) os recursos adicionais, em termos nominais, exclufdos os gastos com pessoal, serão aplicados necessária e
explicitamente nas prioridades Indicadas.
2) Os Est9dos o DF e os Municlpios devem aumentar suas alocações para a saúde em proporções a serem negociadas
com o Governo Federal nas Instãncias intergestoras do SUS.
C . Controle Social Especifico
O Conselho Nacional de Saúde de Saúde e os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, em suas respectivas esferas e
solidariamente ente si, acompanharão a elaboração dos orçamentos dos conespondentes nlveis de governo e sua execução
para fiscalizar e controlar o cumprimento dessas orientações. Para esse efeito os Conselhos se articularam com os órgão
legislativos correspondentes (Cãmara de Vereadores, Assemblêlas legislativas e o Congresso Nacional) 8 seus órgm de
apoio e com o Ministério Público se for necessário.

Decisão: Rejeitada

AUTOR:

Parecer:

Rejeitada no mérito

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS

Partido: PFL

UF: TO

Capitulo: VIII
Emenda: 0392
Seção:
Artigo: 88
Parágrafo:
Inciso:
Atlnea:
Art. 88. A lei orçamentária consignará dotações para atender aos programas e projetos previstos no art. 5° da lei
Texto:
Complementar nO 94, de 19 de fevereiro de 1998 e ao disposto no parágrafo f50 do art. 13 das Disposições Transítórias da
Constituição Federal combinado com o que estabelece a lei Complementar nO 31, de 11 de outubro de 1977.
Decisão: Aprovada

AUTOR:

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Partido: PPB

ELISEU MOURA

UF:MA

Emenda: 0019
Capitulo: 111
Seção: I
Artigo: 32
Parágrafo:
Inciso:
Atinea:
Acrescente-se ao art. 32, o seguinte inciso:
Texto:
VI • as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, definidas nos Termos da lei nO 9.790, de 23 de março de
1999, sem fins lucrativos.
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Observação: A letra 'C' após o campo ARTIGO Indica que houve classiflcaçãolrecfassificaçâo pelas consultorias técnicas.
Elaboraçlo: COFF/CD • CONORlSF
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Seção: I

Artigo: 30

Parágrafo:

AUnaa:

Inciso:

Acrescenle·se ao art. 32, o seguinte inciso:

VI· as Organizações da Sociedade Civil de Inleresse Público, defjnidas nos Termos da Lei nO 9.790, de 23 de março de
1999, sem fins lucrativos.

Decisão: Rejeitada

AUTOR:

ReJe~ada

EWÁCIO SIMÕES
Capitulo:

no mérito

Partido: PL
Seção:

Artigo: 7°
Insira-se no art. 7Q , § 3°, atrnea "c" nos seguintes termos:

Emenda: 0272
Texto:

Parecer:

Parágrafo: 3°

UF: BA
Inciso: XIV

AUnaa:

c) das despesas regionalizadas do SUS. destacando as parcelas aUneoles a cada um dos critérios previstos no art. 35 da
lei nO 8.080. de 19 de setembro de 1990.
Parecer:

Decisão: Aprovada

Aprovada nos termos do Substitutivo

Seção: I
Artigo: 30
Capitulo: IH
Paragrafo:
Inciso: IV
AUnea:
Suprima-se o Inciso IV do Art. 30. orientado para o concessão de "Subvenção" a enlidade cultural diferenciada. ou seja.
àquela que "tenha por objetivo a divulgação da cultura brasileira e do idioma português falado no Brasil".

Emenda: 0273

Texto:

Decisão: Rejeitada

Parecer:

Reje~ada

no mérito

Emenda: 0274
Capitulo:
Seção:
Artigo: 25
Paragrafo:
Inciso: VII
AHnea:
Texto:
Dê-se ao Inciso VII. do Art. 25 a seguinte redação:
Art. 25 ......
VII- ações Upicas dos Estados. do Distrito Federal e dos Municipios ressalvadas as açOes compreendidas nos arts. 23.
incisos I a XII. inclusive para aquisição de patrulhas mecanizadas. 30, incisos VI e VII, 200, 204, inciso I e 225, § 1°. inciso
111, da Constituição Federal, em lei especifica, ou constanles do Plano Plurianual. financiadas total ou parcialmente pela
União ou por agência oficial de fomento e que se encontrem inacabadas, com mais de cinqOenta por cenlo de execução,
desde que já lenham aquelas entidades adimplido mais de setenta por cento da contrapartida;
Parecer:

Decisão: Aprovada
Capitulo:
Seção:
Emenda: 0275
Inclua-se no art. 46 o seguinte parágrafo:
Texto:

Aprovada nos lermos do Substitutivo

Artigo: 46

Parágrafo:

Inciso:

AUnea:

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por ações e serviços de saúde aqueles contidos na função
Saúde. desconsiderando-se os gastos com Pessoal e comAssistência Médica e Odontológica a Servidores.
Decisão: Aprovada Parcialmenle
Emenda: 0276
Capitulo:
Seção:
Texto:
Dê-se ao inciso 111 do art. 45. a seguinte redação:

Parecer:

Aprovada parcialmente nos tennos do Substitutivo

Artigo: 45

Paragrafo:

Inciso: 111

Allnea:

111 - das demais receitas dos órgãos. fundos e entidades que Integram, exclusivamente. este orçamento.
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Emenda: 0277
Capitulo:
Seção:
Insira-se no art. 45 o seguinte inciso:
Texto:

Rejeitada no mérito

Artigo: 45

Parágrafo:

Inciso: 111

AUnea:

v . das receitas de contribuições de servidores públicos e mit1tares da forças armadas para custeio de programas ou de
fundos de assistência médica, odonlólog\ca e hospitalar.
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0278
Capitulo:
Seção:
Artigo: 30
Paragrafo:
Inciso: 11
Texto:
Suprima-se a expressão "institucionar' do texto do inciso 11 do art. 30. que passará a ter a seguinte redação:
Art. 30......
11- sejam vinculadas a organismos internacionais de natureza filant.r6pI~ ou assistencial;
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Emenda: 0279
SeçlIo:
Capitulo:
Texto:
Suprima-se o Inciso 111 do art. 32:
Decisão: AprOVada Parcialmente

ObselVaçAo: Aleita 'C' após

Rejeitada no mérito

Artigo: 32
Parecer:

Altnea:

Parágrafo:

Inciso: 11/

AUnea:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

o campo ARTIGO indica que houve c/assificaçdoltecfassificaçAo pelas consultorias técnicas.
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Emenda: 0280
Capitulo: 11
Seção:
Artigo: 7°
Parágrafo: 1~
Inciso:
AUnea:
Texto:
Suprima-se o inciso XIV do § 1° do art. 7° e substitua-se, nos incisos VII e xli desse'parágrafo. conforme indicado a ~~uir.

as expressões:
VII· .. ,"subfunção e grupo de despesa" por "programa, subprograma e grupo de despesa";
XII- ..."funçAo, subfurçAo e programa" por "função. programa e subprograma";
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

-===~=--'---------~~~------------------_

. . _. _-.

Seção:
Capitulo: 11
Artigo: 7°
Parágrafo: 3°
Emenda: 0281
Inciso:
AUnaa:
Texto:
Attere-se a redação dos incisos IV e XX do § 3° do Art. 7°, na forma indicada a seguir:
IV· "... Delalhada por operações especiais" para li". Detalhada por subprojeto e subatividade";
XX - "discriminação, por Ófgão. atividade, projeto. operação especial e respectivos subtítulos. dos recursos destinados aos
programas ...... para "discriminação. por órgão. subaHvidade e subprojelo. dos recursos destinados aos programas ... ;"

Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Seção:
Emenda: 0282
Capitulo: 11
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Dê-se aos Arts. 4° e 5° a seguinte redação:
"Art. 4° os orçamentos fiscal e da seguridade soelal discriminarão a despesa por unidade orçamentária, segundo a
classificação funcional-programática. na forma do art. 3° desta lei, expressa por categoria de programação em seu menor
nivel. detalhada por grupos de despesa, com suas respectivas dotações. confoone a seguir especificado. indicando para
cada categoria, a esfera orçamentária, a categoria econômica. a modalidade de aplicação, a fonte de recursos e o
Identificador de uso.
§ 1° Fica institulda, adicionalmente às categorias econômIcas "Correntes" e "Capital", a categoria "Transferências",
ldenUficadas, respectivamente, pelOS códigos "3", "4" e "5"; esta última para o enquadramento de gastos públicos que não
geram contraprestação direta sob a forma de bens elou sefViços. § 2" Os grupos de despesa, na condição de elementos de
detalhamento das categorias, são 1. Pessoal e Encargos Sociais; 2. Juros e Encargos da Olvida; 3. Outras Despesas
Correntes 4.lnvestimenlos; 5. Inversões Financeiras; e 6: Amo~ização da Olvida
§ 3° As categorias de programação de que traia este artigo serão identificadas por subprojetos ou subalividades. com
indicação das respectivas metas ffslcas.
§ 4° Os subprojetos e subatMdades serão agrupados em projetos e atividades, contendo a descrição dos respectivos
objetivos
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0283
Capitulo: 11
Seçào;
Artigo: 4°
Parágrafo:
Inciso:
'Allnea:
Dê-se aos Arts. 4° e 5° a seguinte redaçAo:
Texto:
"Art. 4° os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a despesa por unidade orçamentária, segundo a
classificação funcional-programática, na fonna do art. 3° desta lei. expressa por categoria de programação em seu menor
nlvel, detalhada por grupos de despesa, com suas respectivas dotações, conforme a seguir especificado, indicando para
cada categoria, a esfera orçamentária, a categoria econômIca, a modalidade de apticaçao, a fonle de recursos e o
identificador de uso.
§ 10 Fica institufda, adicionalmente às categorias econOmicas "Correntes" e "Capital", a categoria "Transferências",
identificadas, respectivamente, pelos códigos "3", "4" e ~5"; esta última para o enquadramento de gastos públicos que nAo
geram contraprestação direta sob a forma de bens elou serviços. § 2" Os grupos de despesa, na condição de elementos de
detalhamento das categorias, são 1. Pessoal e Encargos Sociais; 2. Juros e Encargos da Olvida; 3. Outras Despesas
Correntes 4.lnveslimentos; 5. Inversões Financeiras; e 6: Amortização da Olvida
§ 3° As categorias de programação de que trata este artigo serão Identificadas por subprojetos ou subatMdades, com
indicação das respectivas metas flsicas.
§ 4° Os subprojetos e subatividades serAo agrupados em projetos e atMdades, contendo a descrição dos respectivos
objetivos.
§ 5° No projeto de lei orçamentária anual será atribuldo a cada'subprojeto e sUbalMdade, para fins de processamento, um
código seqOencial que não constará da lei orçamentária anual.
§6° O enquadramento dos subprojetos e sUbatividades, na classificação funcionai-programática deverá observar os
objetivos preclpuos dos projetos e atividades. independentemente da entidade executora.
§ 7° As modirICações propostas nos termos do art. 166, § 5°, da Constituição Federal, deverão preservar os códigos
seqOenciais da proposta original.
§ 8° Cada subprojeto somente conslará de uma única esfeia orçamentária.
§ SO As fontes de recursos e as modalidades de aplicação aprovadas na lei orçamentária e em seus créditos adicionais
poderão ser modificadas, justificadamente, para atender às necessidades de execução, desde que publicadas por meio de:
I· decreto do Presidente da República para" as fontes;
11- ato administrativO própriO do dirigente máximo de'cada órgão a'que estiver subOrdinada a unidade orçamentária, para as
modalidades de aplicação, desde que demonstrada a inviabilidade técnica operacional ou econômica da execução do
crédito, na modalidade prevista na lei orçamentária
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

AUTOR:

EURIPEDES MIRANDA

Partido: PDT

UF:RO

ObservaçiJo: A lella "C" após o campo ARTlGC? indica que h~uve ~fassificaçMj,e~/assir;caçiJ~ pelas consulfotias lécnica,S.·
Elaboração: COFF/CD - CONORlSF
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Parágrafo:

Capitulo:
Seção:
Artigo: 53
Emenda: 0349
Dé-se aos §§ 1° e ~ do art. 53 da LDO 2000 a seguinte redação:
Texto:

Inciso:

Alinea:

§ 1°· As despesas com o refinanciamento da dívida publica fede'ral e a estimativa da receila proveniente da emissão de
titulos de responsabilidade do Tesouro Nacional para atendé-Io serão induldas, na lei e em seus anexos, separadamente
das demais despesas com serviço da divida e das demais receitas provenientes da emissão de titufos.

§ 20· Entende-se por refinanciamento, o pagamento do principal corrigido da divida pública federal, realizado com receita
proveniente da emissão de títulos, e por sua amortização efetiva. o seu pagamento efetuado com re<:ursos das demais
fontes."
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada
Emenda: 0350
Capitulo:
Seção:
Texto:
Dê-se ao art. 18 a seguinte redação:

Artigo: 16

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art. 18 • A elaboração, a aprovação e a execução da lei Orçamentária de 2000 deverão levar em conta a obtenção de um
déficit operacional dez por cento inferior ao verificado em 1999. sem prejulzodas ações nas areas de saúde, educação,
segurança pública, reforma agraria e de geração de emprego e renda."
Decisão: Rejeitada
Emenda: 0351
Capitulo: 11
Seção:
Texto:
inclua-se no art. 71) Oseguinte parágrafo:

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 71)

Parágrafo:

Inciso:

AJlnea:

e

"§ ...• O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional os projetos de lei orçamentária anual dos créditos adicionais,
com a sua despesa discriminada por elemento, também em meio eletrónlco, com a sua despesa regionalizada."
Decisão: Aprovada Parcialmente
Emenda: 0352
Capitulo: 11
Seção:
Texto:
Inclua·se nO Capitulo 11 o seguinte dispositivo:

Parecer:

Aprovada parcialmente nos lermos do Substitutivo

Artigo: 16A

C

Parágrafo:

Inciso:

AHnea:

"As receitas provenientes de remuneraçao das disponibilidades do Tesouro Nacionat serão discriminadas conforme sejam
originadas de:
I - emissão de titulos da dívida pública mobiliária federal;
" - contribuições sociais.
Decisão: Rejeitada
Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0353
Capitulo: VIII
SeçAo:
Artigo: 63A C
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Inclua-se no Capitulo Vil!, o seguinte artigo:
Art........ - O Tribunal de Contas da União enviará à Comissão Mista Permanente prevista no § 10 do art. 166 da
Constituição Federal, até 30 de setembro de 1998:
I- relaçao das obras em execução com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, nas quais tenham
sido Identificados, Indlclos de atos praticados com grave Infraçao a norma legal ou regulamentar de nalUreza contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, incluldas 00 não na proposta orçamenlaria, indicando a classificação
institucional e funcional-programática do SUbprojeto ou subatMdade correspondente, o órgãO executor, a localização da
obra, os indlclos verificados e outros dados julgadOS relevantes para sua apreciação, pela Comissão;
li-Informações gerenciais sobre a execução ffslco-financeira dos subprojelos mais relevantes, constantes dos orçamentos
fiscal e da seguridade social, selecionados, especialmente, de acordo com critérios que levem em consideraçãO o valor
liquidado no exare/cio de 1996 e autorizado em 1997, a regionalização do gasto, sem prejulzo das solicitações do
Congresso Nacional.
.
Decisão: Aprovada Parcialmente
Emenda: 0354
Capitulo: VIII
Seção:
Inclua-se no Capitulo VIII o seguinte artigo:
Texto:

Parecer: Aprovada pardalmente nos termos do Substitutivo

Artigo: 638

C

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art ....• Fica a Advocacia Geral da União autorizada, observada a lei Complementar nl) 73/93, a contratar serviços
advocatfclos para promover a execuçêo judicial de créditos da União, de suas autarquias e fundações, exclusivamente com
cláusula ad exilum.
. .' , ,
Decisão: Aprovada

Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo

Observaçso: A letra ·C· após o campo ARTIGO Indica que houve c/assificaçloo~/assifiC8çlO pelas consultorias técnicas.
Elabonçlo: COFF/CD • CONORlSF
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Seção:
Capitulo:
Emenda: 0355
Texto:
Inclua-se. na lOO 2000, o seguinte artigo:

Artigo: 16A

C

Junho de 1999
Inciso:

Parágrafo:

AUnaa:

"Art ..... - As receRas provenientes da remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional serão classificadas por fonte
de recursos, de acordo com suas origens, dislinguindo-se ao menos a remuneração das disponibilidades originarias de
emisSão de tltulos daCUvida mobiliária",
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

Seção:
Capitulo:
Inclua-se. na LDO para 2000. o seguinte artigo:

Emenda: 0633

Texto:

Artigo: 89

c

Parágrafo:

AUnea:

Inciso:

"Art ...... O Poder Executivo publicará e distribuirá slolese da proposta e da lei orçamentária, Inclusive em meio magnético,
em linguagem clara e acesslvel ao cidadão em geral. autorizando sua reprodução."
DeciSão: Aprovada ParCialmente
SeçAo:
Capitulo:
Emenda: 0634
Texto:
Inctua-se, na LDO 2000, o seguinte artigo:

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Subslitutivo

Artigo: 17

c

Parágrafo: 5°

Inciso:

AUnaa:

"Art .... " Os projetos de lei de créditos adiclonals destinados a atender despesas de pessoal serão encaminhados ao
Congresso Nacional em projeto especifico, separadamente de outros projelos de créditos relalivos aos demais grupos de
natureza despesa."
Decisão: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Seção:
Emenda: 0635
Capitulo:
Texto:
Inclua-se, na LOO 2000. o seguinte artigo:

Artigo: 7°

c

Parágrafo: 3°

Inciso: XX

Alinea:

"Art ..... " Os subprojetos/subatMdades dos Programas Comunidade Solidária e Brasil em Ação, deverão ter Identificaçao
especifica que permita sua distinção dos demais programas."
Decisão: Rejeitada
Seção:
Capitulo:
Emenda: 0636
Texto:
Inclua-se no art.82 o seguinte parágrafo:

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 82

Parágrafo:

Inciso:

AI/nea:

n§ ... " O relatório de execuçAo orçamentária não conterá duplicidades, eliminando-se os valores correspondentes ás
transferências Inlragovernamentals."

Decisão: Aprovada
Capitulo:
Seção:
Emenda: 0637
Texto:
Dé-se ao § 2° do art. 81 a seguinte redação:

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Artigo: 82

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"§ ~. Na reabertura referida no parágrafo anterior, o Poder Executivo deverá adequar a classificação inslituclonal. funcionalprogramática e por grupo de despesa da programação objeto da reabertura, vigentes em 1999 ás classificações
instituclonal, funcionai e por programas, bem como ás atividades, projetos ou operações especiais, respectivos subtltulos e
grupos de despesas que tiverem absOlVido as ações correspondentes."

Decisão: Rejeitada
Emenda: 0638
Capitulo:
Seção:
Texto:
Oé-se ao § 2°do art. 78 a seguinte redação:

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 78

Parágrafo:

~

Inciso:

Allnea:

"Art. 78" § ~"Os saldos negativos evenlualmenle apurados em Virtude de emendas apresentadas ao projeto de lei de
orçamento no Congresso Nacionat e do wocedimenlo previsto neste artigo serão ajustados, após sanção da lei
orçamentária. através da abertura de créditos adicionais, mediantes remanejamento de dolaç6es
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
H.

Emenda: 0639
Capitulo:
Seção:
Oé-se ao art. 78 a seguinte redação:
Texto:

Artigo: 78

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art. 78· Se o projeto de lei Or~menlá'rja não for sancionado pero Presidente da República até 31 de dezembro de 1999, a
programação dele constante poderá ser executada, durante o primeiro mês do exerclcio, até o limite de' um doze avos do
tolal de cada dotaçao, na forma da proposta remetida ao Congresso Nacional."
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitulivo
Decisão: Aprovada Parcialmente
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Capitulo:

Seção:

Parágrafo:

Artigo: 76

Allnea:

Inciso:

In"clu'am-se no art.76 os seguintes incisos:

'VII- Sistema de Gerenciamento de Convênios - SIGECONV;
VIII- Sistema Banco Cenltal de Informações - SISBACEN."
Decisão: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do SubstitutivO
Emenda: 0641
Texto:

Capitulo: VIII

Seção:

Artigo: 65

Parágrafo:

Alinea:

Inciso:

o art. 65 passa a vigorar com a seguinte redação:
" Art. 65. Havendo a necessidade de se proceder á limitação do empenho das despesas fIXadas no exerclcio de 2000, a
mesma poderá ser feita de forma propOlcional ao montante global das dotações no ambito do Poder Executivo,"

Decisão: Aprovada Parcialmente

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do SubstitutiVo

Seção:
Capitulo: VI
Artigo: 62A
Acrescente-se ao Capitulo VI o seguinte dispositivo:

Emenda: 0642

Texto:

C

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"~vedada a utilização de recursos das agências financeiras oficiais de fomento, inclusive'o'aNDES, para concessão de
empréstimos ou financiamentos a empresas com a finalidade de Integrar o processo de prívatlzação."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

Emenda: 0643
Capitulo: 11
Seção:
Inclua,se, no Capitulo VI, o seguinte dispositivo:
Texto:

Artigo: 7°

C

Parágrafo: 2°

Inciso:

Allnea:

"§ .. ' • A mensagem que encamInhar o projeto de leI orçamentária anual ao Congresso Nacional apresentará, em anexo, os
valores das aplicações das agências financeIras oficiais de fomento nos dois últimos anos, a execução provável para 1999 e
as estimativas para 2000, consolidadas e por agências, por região e Estado, por setor e por fonte de recursos",
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada
CapitulO: VI
Seção:
Emenda: 0644
Texto:
Inclua-se no Capitulo Via seguinte dispositivo:

Artigo: 62A

C

Parágrafo:

Inciso:

AI/nea:

"Art ...... - As agências financeiras de fomento aplicarão no mlnlmo 50% (cinqOenta por cento) dos seus recursos na
concessão de empréstimos ou financiamentos a empresas com faturamento bruto anual não superior a RS 5.000.000.00
(cinCO milhões de reais)."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0645
Capitulo:
Seção:
Texto:
Inctua,se, no art. 63, o seguinte parágrafo:

Artigo: 63

Parágrafo:

Inciso:

Alinea:

"§ .... Os projetos de iniciativa do Pooer Legislativo pooerão ser aprovados sem a estimativa de renúncia de receita referida
no caput, cas.o o pooer Executivo não a encaminhe me tempo hábil, quando solicitado."
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada
Emenda: 0646
Capitulo:
Texto:
Suprima-se o art.73. verbis.
Decisão: Rejeitada

AUTOR:

Seção:

Artigo: 73
Parecer:

Parágrafo:

Inciso:

Alinea:

Rejeitada no... mérilo

FERNANDO CORUJA

Emenda: 0528
Capitulo:"
Seção:
Artigo: 7°
Texto:
Dê-se a seguinte redação ao inciso 111, do § 2° do art. 7°:

Partido: PDT
Parágrafo:

~

UF:SC

Inciso; 111

Allnea:

"111- avaliação das necessidades de financiamento do setor público federal, explicitando receitas e despesas, bom como
Indicando os resultados primiirio e operaclonallmplfcitos no projeto de lei orçamentária anual para 2000, os estimados para
1999 e os observados em 1998, evidenciando, ainda, a metodologia do cálculo de looos os itens computados nas .
necessidades de financiamento, com referência especifica ao cálculo dos "juros reais por competência."
Decisão: Aprovada Parcialmente
Parecer: AproVada parcialmente nos termos do Substitutivo
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Capitulo: 11

Artigo: 7°

Seção:

Parágrafo:

Inciso:·

AHnea:

Inclua-se no § ~ do art. 7° o seguinte inciso;

" • avaliação das açOes, previstas na proposta orçamentária. destinadas ao atingimento do disposto no art. 165, 7°, da
Constituição Federal. de redução dos desequilíbrios espaciais e sociais do Pais, como expresso no Plano Plurianual para o
perlodo 1996 a 1999, ~monslrado pelo aumento, em relaçao a 1999, da participação relativa dos investimentos nos
estados e regiões com bases econômicas mais frágeis. bem assim as açOes e metas não alcançadas pelo referido Plano e
os motivos que impediram o seu cumprimento.
Daclsão: Rejeitada

Parecer:

Seção:
Capitulo: 11
Emenda: 0530
Ott-se ao inciso 111 do art. 7° a seguinte redação:

Rejeitada no mérito

Artigo: 7°

Inciso: 111

Parágrafo:

Alrnea:

Texto:

"IH ~ anexos Individualizados dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na fonna
definida nesta LeI."
Parecer: Rejeitada no mérito
Decisão: Rejeitada
Seção:
Capitulo:
Emenda: 0531
Inclua-se no § 2<l do art. 7° o seguinte inciso:
Texto:

Artigo: 7°

Paragrafo:

~

Inciso:

AHnea:

"...• a discriminação dos subprojetos em andamento, cuja execução financeira, até 30 de junho de 1999, ultrapasse vinte
por cento do seu custo total estimado, informando o percentual de execução e o custo total acima referidos, observado o
que estabelece o art. 24."
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada
Artigo: 7°

Emenda: 0532
Capitulo: 11
Seção:
Texto:
Dê-se ao § 3° do art. 7° a seguinte redação:

Parágrafo:

Inciso:

AHnea:

"§ 3° - Acompanharão o projeto de lei orçamenlária anual demonstrativos contendo as seguintes informações

complementares."
Oeclsão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Capitulo:
Seção:
Artigo: 7°
Emenda: 0533
Texto:
Inclua-se inciso no art. 7°, com a seguinte redação:

Paragrafo:

Inciso:

Alínea:

".... demonslrativoda compatibilidade da proposta orçamentária com as prioridade e metas constantes do Anexo desta Lei,
COftelacionando-as com as categorias de programação orçamentária."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Capitulo: 11
SeçAo:
Artigo: 7°
Emenda: 0534
Incluam-se os seguintes incisos no § 3° do art. 7°:
Texto:

Paragrafo: 3°

Inciso:

Alínea:

a estimativa do "Resultado do Banco Central" no exerclcio de 1998, discriminando o impacto das operações realizadas
no âmbito do Programa de Estimulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional· PROER';
...• a compatibilidade das metas presentes na proposta orçamenlária com as constantes do anexo desta lei e com as
previstas no Plano Plurianual para o exerclclo 1996 a 1999, correlacionando-as com as categorias de programação
orçamentária;
... - as contrapartidas constantes da proposta orçamentária, por unidade orçamentária. e ctassificação funcionalprogramática, com base em informações fOfnecidas pelos órgãos setoriais. inclusive contratante e contratado, valor total,
prazo e finalidade."
Parecer: Rejeitada no mérito
Decisão: Rejeitada
n ••••

Capitulo: 11
Seção:
Emenda: 0535
Acrescente-se o seguinte inciso ao § 3° do art. 7°:
Texto:

Artigo: 7°

Parágrafo: 3°

Inciso:

Allnea:

".... o percentual de execução flsica e fjnanceira até 30 de junho de 1999 das obras cujo cuslo lolal estimado ultrapasse
três milhões de reais, incluldas ou não na proposta orçamentária, paralisadas ou não, Indicando a classificação institucIonal
e funcional-programática correspondente, o custo lotai atualizado, o custo estimado para a sua conclusão e a etapa em que
se encontra a obra, do ponto de vista de sua licitação ou contratação."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

--~-----
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Texto:

Capitulo:

Seção:

Artigo: 7°

Parágrafo:
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Alirrea:

Inciso:

Inclua·se, no § 3° do art. 7° o seguinte dispositivo:

", ... Despesa Já efetuada ou a ser ainda efetuada pelo Governo Federal relativamente às comemorações dos 500 anos do
descobrimento do Brasil e o plano de aplicação desses recursos,"
Decisão: Rejeitada

Emenda: 0537
Texto:

Parecer:

Capitulo:

/I

Seção:

Rejeitada no mérito

Artigo: 7°

Parágrafo: 3°

Inciso:

AI/nea:

Inclua-se no § 3° do art. 7° o seguinte Inciso:

..... - as contrapartidas consoantes da proposta orçamentária, por unidade orçamentária e classificação funcionaiprogramática, com base em informações fomecldas pelos órgãos setoriais, Inclusive contratanle e contratado, valor tolal,
prazo e finalidade."

Decisão: Rejeitada

Parecer:

Emenda: 0538
Capitulo: 11
Seção:
Texto:
Inclua-se no § 3° do art. 7° o seguinte inciso:

Rejeitada no mérito

Artigo: 7°

Parágrafo: 3°

Inciso:

Aflnea:

"Art. 7° - O projeto de lei orçamentária anual que o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Naçional e a respectiva lei
serão consliluldos de :
§ 3'· ........................................................... ..
- Comparativo da estimativa da gastos com pessoal e encargos sociais em 2000 e 1999 e o efetivamente realizado em
1998. 1997. 1996 e 1995, relativamente às despesas com Juros e encargos da divida Inlerna e com o estoque da divida
interna, e com a receita Uquida de impostos. segundo os parâmetros previstos na lei Complemenlar nO 82, de 27 de março

de 1995."
Parecer:

Decisão: Rejeitada
Capitulo: /I
Seção:
Emenda: 0539
Texto:
Inclua-se no § 3° do art. 7° o seguinte inciso:

Rejeitada no mérito

Artigo: 7°

Parágrafo: 3°

Inciso:

Allnoa:

"... - a evolução da receita e da despesa do Tesouro Nacional, contendo a realização nos últimos três anos. a execução

provável, para 1999 e a programação para 2000, segundo categorias econômIcas e grupos de despesa. incluindo as
premissas básicas de comportamento dos principais itens."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0540
Capitulo: 11
Seção:
Artigo: 7°
Dê-se ao inciso XI do § 3°, do art. 7°, a seguinte redação:
Texto:

Parágrafo: 3°

Inciso: XI

Allnea:

"... - a evoluçêo da receita nos três úJUmos anos, a execução provável para 1999 e a estimada para 2000, bem como a
memória de cálculo dos principais itens de receitas, inclusive as financeiras, destacando as premIssas básicas de seu
comportamento no exerclcio de 1998;"
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Emenda: 0541
Capftulo:
Seção:
Inclua-se no § 3° do art. 7° o seguinte inciso:
Texto:

Rejeitada no mérito

Artigo: 7°

Parágrafo: 3°

Alfnea:

Inciso:

"O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional extrato indicando, pai" unidade orçamentária e funcional-

programática, as informações para se ter conhecimento do real valor de todas as contrapartidas a cargo da União, inclusive
contratante e contratado, valor lotai, prazo, finalidade, termos do contrato e percentual ou valor da contrapartida."
Decisão: Rejeitada
Emenda: 0542
Capitulo:
Inclua-so no § 3° do art.
Texto:

Parecer:

]O

SeçAo:
o seguinto inciso:

Rejeitada no mérito

Artigo: 7°

Parágrafo: 3°

Inciso:

Allnea:

"...• Os recursos destinados à contrapartida nacional de empréstimos externos, nos orçamentos fiscal e da seguridade
social, por órgão o categoria de programação."
Decisão: Rejeitada
Parecer~ Rejeitada no mérito
Emenda: 0543
Capftul'J:
Inclua·se no § 3° (L· art.
Texto:

Decl,~o:

]O

Seção:
o seguinte Inciso:

Artigo: 7°

Parágrafo: 3°

Inciso:

Allnea:

" ... - A consolidação dos gastos nos Grupos de Natureza de Despesa (GND) "investimentos", "inversões financeiras" e
"outras despesas de capital" programados nos orçamentos fiscal, da seguridade social e de inveslilTllnto, por órgão e por
Unidade da Federação, eliminadas as transferências intragovernamentals, explicilando-se os critérios utilizados na
regionalização."
,. (;'i teitada
Parecer: Rejeitada no mérito
. f
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Seção:
Capitulo: 11
Emonda: 0644
Inclua-se no § 3G do 3rt 7.0 o seguinle inciso:

Artigo: 7°

Parágra1o: 3°

-- Aline,,:.

Inciso:,

Texto:

" ...• demonstrativo da estimativa do "Resultado do Banco Central" no exerclcio de 2000, discriminando o impacto das
operações realizadas no âmbito do Programa de Estfmulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro
Nacional- PROER." ~
Parecer: Rejeitada no mérito
Decisão: Rejeitada

Emenda: 0545
Texto:

Capitulo:

11

Seção:

Artigo: 7°

Parágrafo: 3°

Inciso:

Allnea:

Inclua-se o seguinte inciso § 3° do art. 7°;

"... - a memória de cálculo da estimativa das despesas com amortização e com os Juros e encargos da divida pública
mobiliária federal interna e externa em 2000 Indicando as taxas de juros, os deságios e outros encargos e os prazos médios
de emissão, considerados para cada tipo e série de lltutos, evidenciando, ainda, os montantes de juros e amortização,
pagos ao Banco Central e ao público, respeclivamenle."
Decisão: Rejeitada
Soçlio:
Capitulo: 11
Emenda: 0546
Inclua-se no § 3° do art. 7° o seguinte inclso:
Texto:

Parecer:

Rejeitada no méri;o

Artigo: 7°

Parágrafo: 3°

Inciso:

AI/noa:

"". - os critérios adotados na proposta para a regionalização dos gastos nas áreas de assistência social, educação,
desportos, habitação, saneamento, saúde e transporte."
Parecer: Rejeitada no mérito
Decisão: Rejeitada
Seção:
Capitulo:
Emenda: 0547
Inclua-se no § 3° do art. 7° o seguinte Inciso:
Texto:

Artigo: 7°

Parágrafo: 3°

Inciso:

AUnea:

" ... _cópias dos contratos de gestão previstos no art. 31 e dos respectivos planos de trabalho de cada entidade para
atingimento de suas metas no exerclcio de 2000, assim como os relatórios de que trata o art. 6°, § 1°, da Lei nO 9.637, de
15 de maio de 1998."
Parecer: Rejeitada no mérito
Decisão: Rejeitada
Emenda: 0548
Capitulo: 11
Seção:
Texto:
Inclua-se no § 3° do art. 7° o seguinte inciso:

Artigo: 7°

Parágrafo: 3°

Inciso:

Allnea:

"XXV - o impacto em 1997 e 1998, as eslimalivas para 1999 e 2000, no âmbito do orçamento fiscal, da securitização das
dividas do setor rural e das dividas de estados e munlcfpios assumidas pela União;"
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente

Capitulo: 11
Seção:
Emenda: 0549
Texto:
Acrescente-se no § 3° do art. 7° o seguinte item:

Artigo: JO

Parágrafo: 3°

Inciso:

AUnea:

"". - as fontes e a memória de cálculo dos recursos destinados ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento
das Atividades de Fiscalização - FUNDAF".
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0550
Capitulo:
Seção:
Dê-se ao § 1° do art 8° a seguinte redação:
Texto:

Artigo: 8°

Parágrafo: 1°

Inciso:

Alfnea:

"§1° - Na elaboração de suas propostas, as Instituições mencionadas no "caput" deste artigo terão como parâmelro de suas
despesas globais os limites estabelecidos conjuntamente com os limites do Poder Executivo. nos termos dos arts. 99, § 1° e
127, § 3°, da Constituição Federal e observada a disponibilidade de receita da União."

Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0551
Capitulo:
Seção:
Artigo: 12
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Dê-se a seguinte redação aos inciso I e ti do art. 12:
Texto:
"I - decreto do Presidente da República para as fontes;
ti - ato administrativo próprio do dirigente máximo de cada órgão a que estiver subordinada a unidade orçamentária."
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente
Seção:
Artigo: 13
Parágrafo:
Inciso:
Emenda: 0552
Capltuto:
Allnea:
Inclua-se o seguinte § 1° no art. 13, renumerando-se o atual Parágrafo único para § 2°:
Texto:
§ 1° - Não se aplica a exigência estabelecida no inciso 11 do § 7° do art. 6° quando da definição de que trata o Inciso VI deste
artigo.
Parecer: Rejeitada no mérito
Decisão: Rejeitada
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Texto:

Capitulo:

SeçAo:

Artigo: 16

Parágrafo:.

Quinta-feira 24 16419
Inciso:

Allnea:

Dê-se ao art. 16 a seguinte redação:
"Art. 16. As fonte de recursos que corresponderem às receitas provenientes da concessão e permissão e ressarcimento

pela fiscalização de bens e serviços publicos constarão na lei orçamentária com código próprio Que as identifiquem
confonne a origem da receita. discriminando-se durante a execução. no mínimo. aquelas decorrentes da concessão ou
permissão nas áreas de telecomunicaçOes, transportes, petróleo e eletricidade,"
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente

Emenda: 0554
Texto:

Capitulo:

Seção:

Artigo: 17

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Dê-se ao art. 17 a seguinte redação:
"Art. 17. Os projetos de leis relativos a créditos adicionais serao ~presenlados na foona e com odetalhamenlo
estabelecidos na Lei Orçamentárias anual.

Decisão: Aprovada

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Capitulo: 111
SeçAo: 111
Artigo:' 46A C
Parágrafo:
Emenda: 0555
Inciso:
Allnea:
Inclua-se no capitulo 111 o seguinte dispositivo:
Texto:
"... - As ações voltadas para a criança e o adolescente no âmbito do Ministério da Justiça, deverão estar previstas na
unidade orçamentária _ FNCA - 30.908.
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no méri10

Capitulo: 111
SeçAo:
Artigo: 74A C
Parágrafo:
Emenda: 0556
Inciso:
Allnea:
Texto:
Inclua-se, na LOO para 2000, o seguinte artigo:
Art. - A abertura de créditos adidonais que tenham cemo sustentação o superávit financeiro do exerclci,o anterior deverá
obedecer a vinculação das respectivas fontes de recursos
D

•

Decisão: Rejeitada

Parecer:

•

Rejeitada no mérito

Emenda: 0557
Capitulo: 111
Seção: 111
Artigo: 48A
Texto:
Inclua-se, na LOO 2000, no capitulo acima, o seguinte artigo:

C

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art .... - O orçamento da seguridade social destinara no mlnimo 5% ( cinco por cento) de todos o seus recursos para o
programa "assisl~cla"".
Declsã.o: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Emenda: 0558
Capitulo: 111
SeçAo: 111
Artigo: 46A
Texto:
Inclua-se, na lOO 2000, no Capitulo acima, o seguinte artigo:

C

Parágrafo:

Inciso:

Alinea:

"Art. ".- o orçamentO'da seguridade social destinara no minlmo 30% (trinta por cento) de todos o seus recursos para a
função "saúde e saneamento''''.
Decisão: Rejeilada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0559
Capitulo: 111
Seçl~: 111
Artigo: 46A C
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Inclua-se na Seção 111, do Capitulo 111, a seguInte redação:
Texto:
"Art .... - A lei orçamentária anual contemplara dotações para o fundo Nacional de Assistência Social para atender o
disposto no art. 203, V, da ConstituJçao e na Lei nO 8.742, de 07 de dezembro de 1993".
Declslo: Rejeitada

Parecer:

Rejeilada no mérito

Emenda: 0560
Capitulo: 111
Seçlo: I
Artigo: 34
C
Parágrafo: 6°A
Inciso:
Allnoa:
Texto:
Inclua-se na lOO para 2000 o seguinte artigo:
"Art .... Não sera cancelado o empenho referente a convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere celebrado com outra
esfera de governo se o convenente comprovar a existência de compr()l'T'lelimento à conta de recurso a ser transferido".
Decido: Aprovada Parclalmente
Emenda: 0561
Capitulo:
Seçlo:
Texto:
Dê-se ao capU! do art. 21 a seguinte redaçlo:

Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Artigo: 21

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"O Poder Judiciário, sem prejulzo do envio dos precatórios aos órgãos ou entidades devedores, encaminhará à ComlssAo
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalizaçao do Congresso Nacional, e à Secretaria de Orçamento Federal, do
Ministério do Orçamento e GestAo, e aos referidos órgãos ou entidades devedores, na parte que lhe couberem, quinze dias
após a sançlo desta lei, por Intermédio dos seus respectivos órgãos centrais de planejamento e orçamento, ou
equivalentes, a relaçaD dos débitos constantes de precatórios judiciários a serem inclufdos a proposta orçamentária de
_2000, conforme determina o art. 100, § 1°, da Constituição Federal, discriminada por órgão da administração direta,
autarquias e fu~dações, e por grupo de despesas, conforme detalhamento constante do an. 4°, eSPEfificando:"
Decisão: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

ObsefVsçso: A fetra ·C· após o campo ARTIGO Indica que houve cfassificaç'o/reclassificsç40 pelas consultorias técnicas.
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Emenda: 0562
Texto:

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
Capitulo:

s~çao:

Artigo: 20

Parágrafo:

Junho de 1999
Inciso:

Allnea:

Dê-se ao parágrafo único do art. 20 a seguinte redação:

"Parágrafo único· Os recursos alocados na lei orçamentária, com a destinação prevista neste artigo, não poderão ser
cancelados para a abertura de créditos OOiciooai5 com oulra finalidade."
Decisão:

Rejeitada

Emenda: 0563
Capitulo:
Seção:
Texto:
Dê-se ao § 30 do art. 25 a seguinte redação:

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 25

c

Parágrafo:

IncIso:

AI/nea:

"§ 3°. - Os serviços de consultoria somente serão contratados para execução de atividades que comprovadamente não
possam ser desempenhadas por servidores da Administração Federal, sendo a autorização para tal publicada no DIário
Oficial."
Decisão: Aprovada

Parecer:

Aprovada nos tennos do Substitutivo

Capitulo:
Seção:
Artigo: 27
Emenda: 0564
Dê-se nova redação ao art. 7° suprim!ndo-se o seu parágrafo único:

Parágrafo: ÚNI

Inciso:

Allnea:

Texto:

"Art. 27. Os recursos para compor a conllapartida de empréstimos inlernos e externos e para o pagamento de sinal,
amortização, juros e outros encargos, observados os cronogramas financeiros das respeclivas operações, não poderão ter
destinação diversa das referidas finalidades.
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Seção:
Artigo: 26
Emenda: 0565
Capitulo:
Suprima-.se o parágrafo único do art. 28 da lDO 2000:
Texto:
Declslio: Aprovada
Capitulo:
Seção:
Emenda: 0566
Suprima·se o inciso 11 do art. 29 da lDO 2000.
Texto:
Decisão: Rejeitada
Capitulo:
Seção:
Emenda: 0567
Texto:
Suprima-se o inciso IV do art. 30.
Decisão: Rejeitada
Emenda: 0568
Capitulo:
Seção:
Texto:
Dê-se ao art. 31 a seguinle redação:

Parecer:

Parágrafo: ÚNI

Parágrafo:

Inciso: 11

Aflnea:

Inciso:

Aflnea:

Inciso:

Aflnea:

Rejeitada no mérito

Artigo: 30
Parecer:

Alinea:

Aprovada nos termos do Substitutivo

ArtigO: 29
Parecor:

Inciso:

Parágrafo:

Rejeitada no mérito

ArtigO: 31

Parágrafo:

"Art. 31 • A deslinação de recursos a municlplos, eslados e ao Distrito Federal, inclusive para o atendimento às ações de
assistência social, saúde e educação, serão realizadas mediante transferências ou descentralização orçamentária. n
Decisão: Aprovada Parcialmente
Emenda: 0569
Capitulo:
Seçao:
Inclua-se o seguinte parágrafo ao ~rt. 34:
Texto:

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Artigo: 34

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"§ 2° - É obrigatória a contraparti.da dos Estados, do Distrito Federal e dos Municlpios, que poderá ser atendida através de
recursos financeiros ou bens e/serviços economicamente mensuráveis e será estabelecida de modo compatlvel com a
capacidade financeira da respectiva unidade beneficiada, tendo como mlnimo e máximo:
I- no caso dos Municlpios: ./
a) cinco e dez por cento, para municlpios com até 35.000 habitantes;
b) dez e Vinte pOl' cento, n~ demais municlpios localizados nas áreas da SUD.ENE, da SUDAM e no Cenlro-Oeste;
c) dez e quarenta por cento; para as descentralizações no âmbito do Sistema Unico de Saúde - SUS, excluldos os
municlpios relaclonados n~s allneas anteriores;
d) vinle e quarenta por cento, para as demais;
11- no caso dos ESlados/e do Distrito Federal;
a) dez e vinle pOl' cento,;se localizados nas áreas da SUDENE e da SUDAM e no Centro-Oeste; e
b) vinle e quarenta por cento, para os demais.

Decisão: Rejeitada
Emenda: 0570
Capitulo: 111
Seção: 11
Dê-se a seguinte redação ao artigo 43:
Texto:

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 43

Parágrafo:

Inciso:

Atinea:

"Art. 43 • Os fundos de incentivos fiscais integrarão a lei orçamentária."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mêrito

ObservaçAo: A feira 'C' após o campo ARTIGO Indica que houve c/asslficaçAoI(ec/assificaç~o pelas consultorias técnicas.
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Capitulo:

Seção:

Artigo: 45

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Inclua-se no art. 45 o seguinte inciso:

" - Das operações de crédito. transferências, doações e receitas classificadas como de "Serviços de Saúde" destinadas aos
órgêos, fundo e entidade que devam integrar, exclusivamente, este orçamento."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Emenda: 0572
CapItulo:
Seção:
Texto:
Inclua-se no art. 50 o seguinte parágrafo:

Rejeitada no mérito

Artigo: 50

Parágrafo:

Allnea:

Inciso:

- O orçamento de investimento, previsto no art. 165, § 5°,lnclso 11, da ConstitulçAo Federal, detalhará, individualmente.
por empresa, categoria de programação e grupo da despesa as aplicações programadas em despesas de capital, inclusive.
as resultantes da aplicação do cooceito estabelecido pela lei nO 6.404. de 15 de dezembro de 1976, para as participações
acionárias em outras empresas.~

"§ 40

Decisão: Rejeitada

Parecer:

Capitulo:
Emenda: 0573
SeçAo:
Incluam-se, no art. 53, os seguintes parágrafos:
Texto:

Rejeitada no mérito

Artigo: 53

Parágrafo:

Inciso:

Alfnea:

"§ ... - A União poderá incluir na unidade orçamentária a que se refere o parágrafo anterior o refinanciamento das demais
dIvidas públicas federais, desde que em categoria de programaçao diferente daquela relativa ao refinanciamento da divida
mobitiária.

§ ... - A lei orçamentária anual e seus créditos adicionais deverão contemplar ainda, em categorias de programação
especIficas, dotações necessárias ao atendimento das operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas relativas à redução da presença do setor público nas
atMdades bancária e financeira."
.
Decisão: Aprovada Parcialmente
capitulo:
Emenda: 0574
Seção:
Texto:
Inclua-se no artigo 54 o seguinte Inciso:

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Artigo: 54

Parágrafo:

Inciso:

Alfnea:

n,., _ Os empréstimos e financiamentos destinados ao custeio e Investimento agropecuário para mini e pequenos produtores
rurais e suas cooperativas e associações e à formação e estoques reguladores e estratégicos, obedecidos os limites e
condições estabelecidas em lei e pelo Conselho Monetário Nacional;

Decisão: Rejeitada

Parecer:

Emenda: 0576
Capitulo:
Seção:
Texto:
Inclua-se no art. 55 o seguinte parágrafo:

RejeH:ada no mérito

Artigo: 62

Parágrafo:

Inciso:

Alinea:

"Art. 55........................................... .

§ 3° - Os bancos de desenvolvimento federais e seus agentes financeiros adotarão potlticas de fomento destinadas a
prMlegíar os segmentos das micro, pequenas e médias empresas, de forma que, no mlnimo, sessenta e cinco por cento do
total de seus recursos sejam a elas concedidas."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Emenda: 0576
capitulo: IV
Seçlo:
Inclua-se, no artigo citado, o seguinte parágrafo:
Texto:

Rejeitada no mérito

Artigo: 63

Parágrafo:

Inciso:

Allnes:

"§ ,.. - Tralando-se de lei de iniciativa do Poder Legislativo ou de um parlamentar, o Poder Executivo, quando solicitado,
deverá, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, providenciar ou confirmar a estimativa correspondente."

Decisão: Aprovada Parcialmente
Emenda: 0577
Capitulo: VI
SeçAo:
Inclua-se no Capitulo VI o seguinte artigo:
Texto:

Parecer:

Aprovada parcialmente nos tennos do Substitutivo

Artigo: 62A

C

Parágrafo:

Inciso:

Allnes:

°

~, .. - Acompanhara relatório de que trata o art. 165, § 3°" da Constituição Federal demonstrativo regionalizado dos
empréstimos e financiamentos concedidos pelas agências a que se refere este capitulo,"

Decisão: Aprovada

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

ObselVaçao: A/eIra 'C' após o campo ARTIGO Indica que houve ClaSSificaç/Johecls"ificaç/JO pelas consultorias Mcnlcas.
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Emenda: 0678
Texto:

Capitulo:

Artigo: 62

Seçlo:

Junho de 1999

Parágrafo:

Inciso:

.Allnea:

Inclua-se no artigo 62 o seguinte parágrafo:

"§ .... A mensagem que encaminhar o Projeto de lei Orçamentária ao Congresso Nacional apresentará, em anexo,
relativamente ao BNDES relação dos vinle ma/Of'es clientes inadimplentes, informando 8S datas de vencimento dos
respectiVos débitos eqe/alório sobre as gestOes da instituição para reavê-Ios.~
Osclaao: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mér~o
Emenda: 0579
Texto:

Capitulo:

ArtigO: 62

Seçlo:

Parágrafo:

Inciso:

Alinea:

Inclua-s8 no artigo 62 o seguinte parágrafo:

"§ ...• A mensagem que encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária ao Congresso Nacional apresentará, em anexo,
relativamente ao aNDES B divisA0 porcentusl dos en1préslimos da Instituição por setor a, dentro destes, a particlpaçêo
relativa de cada segmento, assim entendido mini, pequeno, médio e grande.
Declalo: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Artigo: 62

Emenda: 0580
Capitulo:
Seçlo:
Inclua.se no artigo 62 o seguinte parágrafo:
Texto:

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

H§ ... _A mensagem que encaminhar o Projeto de lei Orçamentária ao Congresso Nacional apresentará, em anexo,
relativamente ao aNDES relação dos vinte maiores tomadores de empréstimos da Instituição, os valores desses
empréstimos e datas dos respectivos vencimentos."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

Seçlo:
Emenda: 0581
Capitulo:
Texto:
Inclua.se, no art. 63, o seguinte parágrafo:

Artigo: 63

Parâgrafo:

Inciso:

Alfnaa:

"§ ... - Os projetos de Iniciativa do Poder legislativo poderão ser aprovados sem a estimativa de renúncia de receita referida
no caput, caso o Poder Executivo não a encaminhe em tempo hábil, quando solicitado."
Declsao: Aprovada
Parecer: Aprovada nos lermos do Substitutivo
Artigo: 62

Emenda: 0582
Capitulo: VI
Seção:
Texto:
Inclua-se noCapftulo VI o seguinte disposiUvo:

c

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art ..... - As agências financeiras de fomento aplicarão no mlnlmo 50% (clnqOenta por cento) dos seus recursos na
concessão de empréstimos ou financiamentos a empresas com faturamento bruto anual não superior a RS 5.000.000,00
(cinco mllhOes de reais)."
Decido: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Artigo: 70

Capitulo: VI
SeçAo:
Emenda: 0583
Inclua-se, no Capitulo VI, o seguinte dispositivo:
Texto:

c

Parágrafo: ZO

Inciso:

Alinea:

"§ .... - Amensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentãria anual ao Congresso Nacional apresentará. em anexo, os
valores das aplicações das agências financeiras oficiais de fomento nos dois útlimos anos, a execuçao proVável para 1999 e
as estimativas para 2000, consolidadas e por agências, por região e Estado, por setor e por fonte de recursos".
Decisão: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Emenda: 0584
Capitulo: VI
SeçAo:
Artigo: 62
Acrescente-se ao Capitulo VI o seguinte dispositivo:
Texto:

c

Parégrafo:

Inciso:

Alinea:

"Ê vedada a utilização de recursos das agências financeiras oficiais de fomento, Inclusive o BNDES, para concessão de
empréstimos ou financiamentos a empresas com a fjnalidade de integrar o processo de privalizaçAo.n

Decisão: Rejeitada

Parecer:

Emenda: 0585
Capitulo: VIII
Seção:
o art. 65 passa a vigorar com a seguinte redação:
Texto:

Rejeitada no mérito

Artigo: 65

Parégrafo:

Inciso:

Alinea:

nArt.65. Havendo a necessidade de se proceder à limitaçao do empenho das despesas fixadas no exerclclo de 2.000, a
mesma poderá ser feita de forma proporcionai ao montante global das dotações no âmbito do Poder Executivo."
Decisão: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

ObselVaçâo: A lelra ·C· após o campo ARTIGO indica que howe c/asSi!icaçâolreclassificaçâo pelas consultorias t~nlcas.
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Capitulo:
Soçlo:
Incluam-se no art. 76 os seguintes Incisos:

Emenda: 0586

Texto:

Artigo: 76

Quinta-feira 24 16423
AI!nea:

Inciso:

Parágrafo:

"VII Sistema de Gerenciamento de Convênios· SIGECONV;
VIII - Sistema Banco Central de Informações _SISBACEN. n
a

Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Decido: Aprovada Parctalmente
Emenda: 0587

Texto:

Capitulo:

SeçAo:

DeclsAo: Aprovada

Emenda: 0588
Texto:

Artigo: 66

Inciso:

Parágrafo:

AI/nea:

Suprima-se o art. 66, "verbis",
Parecer:

Capitulo:

SeçAo:

Aprovada nos tennos do Substilutivo

Artigo: 78

Parágrafo:

Inciso:

AUnaa:

Dê-se ao art. 78 a seguinle redaçAo:

"art. 78 - Se o Projeto de Lei Orçamentária nAo for sanck>nado pelo Presidente da República até 31 de dezembro de 1999, a
programação dele constante poderá ser executada. durante o primeiro mês do exercfclo, até o limite de um doze avos do
total de cada dotaçAO, na fOffi1a da proposta remetida ao Congresso Nacional."
Decisão: Aprovada Parcialmente

Parecer:

Emenda: 0589
Capitulo:
Seçlo!
Texto:
Dé-se ao § 2° do art. 78 a seguinte redação:

Aprovada parclalmente nos termos do SUbstijutivo

ArtigO: 78

Parégraf~:

P··

Inciso:

Allnea:

"Art. 78§ p, • Os saldo negativos eventualmente apurados em virtude de emendas apresentadas ao projeto de lei de orçamento no
Congresso Nacional e do procedimento previsto neste artigo serão ajustados, após sançAo da lei orçamentária, através da
abertura de créditos adicionais, mediante remanejamento de dotaç6es",
Declslo: Rejeitada
Emenda: 0590
Texto:

Parecer:
Capitulo:

SeçAo:

Rejeftada no mérito

Artigo: 81

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Dé-se ao § 2° do art. 81 a seguinte redação:
"§ p. Na reabertura referida no parágrafo anterior, o Poder Executivo deverá-adequar a classlficaçao Institucional, funclonal·
programática e por grupo de despesa da programaçao objeto da reabertura, vigentes em 1999 às classlrlCaçÕ8s
institucional, funcional e por programas, bem como às atMeJades, projetos ou operações especiais, respectivos subtltulos e
grupos de despesa que tiverem absorvido as ações correspondentes."

DeclsAo: Rejeitada

Parecer:

Emenda: 0591
Capltul~:
SeçAo:
Texto:
Inclua-se no art. 82 o seguinte parégrafo:

Rejeitada no mérito

Artigo: 82

Parágrafo:

Inciso:

Aline.:

"§ n. - O relatório de execuçAO orçamentéria não conterá duplicldades, eliminando-se os valores correspondentes às
transferências Intragovernamentals."
Decido: Aprovada
Emenda: 0592
Texto:

Parecer:
Capitulo:

Seçlo:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Artigo: 18

Par.lgrafo:

Inciso:

Alinea:

Dê-se ao art. 18 a seguinte redaç40:
"Art. 18 - A el'aboraçAo, a aprovaçAoe a execuçao da JeI orçamentária de 2000 deverAo levar em conla a obtençao de um
superávit primário de, no mlnlmo, 2,7% (dois vlrgula sete por cento) do Produto Intemo Bruto· PIB, sendo 2,6% (dois vlrgula
seis por cento) dos Orçamentos Fiscal e da Segurk:lade Social e 0,1% (um décimo por cento) das empresas estatais
federsls, sendo que esse ultimo deverá estar consubstanciado no Programa de Dispêndios Globais, a que se refere o art. 52
desta Lei, sem prejulzo das ações nas áreas de saúde, educação, segurança publica, reforma agrária e de gersçAo de
emprego e renda."

Decido: Rejertada
Emenda: 0593
Texto:

Parecer:
Capitulo:

SoçIo:

Rejeitada no mérito

Artigo: 73

Par.lgrafo:

Inciso:

Allnea:

Inciso:

Allnes:

Suprima-se o art. 73, vert>1s.

Declslo: Rejeitada
Emenda: 0594

Parecer:
Capitulo:

SeçAo:

<

Rejeitada ",O mérito

Artigo: 87

Parágrafo:

Texto:
Suprima-se o art. 87, verbls.
Declslo: Aprovada

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Obscl'IVaçllo: A Iftra ·C·sfÍÓ$ o campo ARTIGO Indica que hoove clltssificaçlolr&cl8Uificaç,o pelas consulfotiu 14cnlc8$.
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Emenda: 05S15
Capitulo:
. Seçlo:
ArtJgo: 53
Texto:
D6-s.e aos §§ 1°, e:20. do art. 53 da LDO 2000 a seguinte redaçAo:

Par.1igrafo:

Junho de 1999
Inciso:

Allnea:

"§ 1°, • As despesas com o refinanciamento da divida pllblica federal e 8 estimativa da receita proveniente da emissão de
tltulos de responsabilidade do Tesouro Naclonal para atendê-Io serAo incluldas. na lei e em seus anexos, separadamente
das demais despesasbxn serviço da divida e das demais receitas provenientes da emissão de Utulos.
§ :20. - Enlende-s. por refinanciamento, o pagamento do principal corrigkto da divida pública federal, realizado com receita
proveniente da emissão de tltulos, e por sua amortizaçAo efetiva, o leu pagamento efetuado com recursos das demais
fontes."
DeclsAo: Aprovada

Emenda: 0596
Texto:

Pareeer: Aprovada nos termos do Substitutivo

Capitulo:

SoçIo:

Artigo: 18

Parégrafo:

Inciso:

Allnea:

Dê-se ao art. 18 a seguinte redaçAo:

"Art, 18 - A elabOlSçlO, a aprovaçAo e a execução da Lei Orçamentária de 2000 deverão levar em conta a obtençtlo de um
défICit operacional dez por cento Inferior ao verificado em 1999, sem prejulzo das ações nas áreas de saúde, educaçAo,
segurança pública, reforma agrária e de geraçAo de emprego e renda."
Declslo: RejeHada
Seçlo:
Capitulo: 11
Emenda: 0597
Inclua-se no art. 70 o seguinte parágrafo:
Texto:

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: .,.

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"§ ... - O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional os projetos de lei orçamentária anual e dos créditos adicionais,
com a sua despesa discriminada por elemento, também em melo eletrOnlco, com a sua despesa regionalizada."
Decido: RejeHada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0598
Capitulo: 11
SeçJ.o:
Inclua-se no Capitulo 11 o seguinte dispositivo:
Texto:

Artlgo:- 16A

C

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"As receitas provenientes de remun8f~u,ão das disponibilidades do Tesouro Nacional serão discriminadas confonne sejam
originadas de:
I - emissão de tltulos da dMda púbUca mobiliãria federal;
11 - contribuições sociais.
OeclsAo: Rejeitada
Parecer:
Emenda: 0699
Capitulo: VIII
Seçlo:
Texto:
Inclua-se no CapItulo VIII o seguinte artigo:

Rejeitada no mérito

Artigo: 8JA

C

Parégrafo:

Inciso:

AUnaa:

Art .... - O Tribunal de Contas da União enviara à ComlssAo Mista Permanente prevista no § 10 do art. 166 da CoostilulçAo,
até 30 de setembro de 1998:
1- relaçao das obras em execução com recursos oriundos dos Oi'çamentos fIScal e da seguridade social da União, nas quais
tenham sido identificados indlcios de atos praticados com grave InfraçAo à norma legal ou regulamentar de natureza
c6htábi1, financeira, Oi'çamentária, operacJonal e patrimonial, Incluldas ou nAo na proposta Oi'çamentária, Indicando a
classifICaÇão institucional e funclonal- programática do subprojeto ou subatlvidade correspondente, o órgão executante, a
localização da obra, os Indlcios verificados e outros dados Julgados relevantes para sua apreciação, pela ComIssAo;
11- infonnaçOes gerenciais sobre a execução flslco-financelra dos 8ubprojetos mais relevantes, constantes dos orçamentos
fiscal e da seguridade social, selecionados, especialmente, de acordo com critérios que levem em consideração o valor
liquidado no exerc!clo de 1996 e autoriZado em 1997, a reglonatizaçao do gasto, sem prejulzo das solicltaçOes do
Congresso Nacional.
Decisão: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Saçao:
Emenda: 0600
Capitulo: vm
Inclua-se no Capitulo VIII o seguinte artigo:
Texto:

Artigo: 8JA

C

Parágrafo:

Inciso:

Alinea:

"Art ..... Fica a Advocacia Geral da União autorizada, observada a Lei Complementar nO 73/93, a contratar serviços
advocallclos para promover a execução judicial de créditos da UnlAo, de suas autarquias e fundações, exclusivamente com
cláusula ad exitum.
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo

ObsefVaç6o: A letra ·C· após o campo ARTIGO Indica que houve clllssificaçSOIreclllssificllç!o pelas consultorias técnicas.
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Emenda: 0601
Capitulo: VIII
Seção:
Artigo: 83A
Texto:
Inclua-se no Capitulo VIII o seguinte artigo e incisos:

C

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art. ". - O Tribunal de Contas da UnUio enviará á comissão misla permanente prevista no art. 166 da Constituição Federal,
até 30 dias após OencamInhamento da proposta orçamentária pelo Poder Executivo:
I - relação das obras em execução com recursos oriundos dos Ofçamentos fiscal e da seguridade social, nas quais tenham
sido identificados indlclos de atos praticados com grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil,
financeira. orçamentária, operacional e patrimonial, incluldas ou nao na proposta orçamentária, Indicando a classificação
institucional e funcionai programáUca do subprojeto ou subatividade COlrespondente, o órgão executor, a localização da
obra, os indlclos verificados e outros dados julgados relevantes para sua apreciaçao, pela Comissão:
11 • Informações gerenciais sobre a execuçao flslco financeira dos subprojetos mais relevanles, constantes dos orçamentos
fiscal e da seguridade social, selecionados, eSpecialmente, de acordo com critérios que levem em consideraçao o valor
liquidado no exerclcio de 1998 e o fIXado em 1999, a regionalizaçao do gasto, sem prejulzo das solicitações do Congresso
Nacional.
Parecer: Aprovada parcialmente nos tenros do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente

Artigo: 26A

Emenda: 0602
Capitulo:
SeçAo:
Texto:
Inclua-se, na LDO 2000, o seguinte artigo:

C

Parágrafo:

Inciso:

AUnea:

"Art.... - As receitas provenientes da remuneraçAodas disponibilidades do Tesouro Nacional serão classificadas pOf fonte
de recursos, de aCOfdo com suas origens, dislinguindo-se ao menos a remuneraçao das disponibilidades originárias da
emissão de tltutos da divida mobiliária".
Decido: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 69

Emenda: 0603
Capitulo:
SeçAo:
Texto:
Inclua-se, na LDO para 2000, o seguinte artigo:

C

Parágrafo:

Inciso:

AUnea:

"Art ... , • O Poder Executivo publicará e distribuirá slnlese da proposta e da lei orçamentária, inclusive em meio magnético,
em linguagem clara e acesslvel ao cidadão em geral, autorizando sua reprodução".
Decisão: Aprovada Parcialmente

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Artigo: 17

Emenda: 0604
Capitulo:
SeçAo:
Texto:
Inclua-se, na LDO 2000, o seguinte artigo:

C

Parágrafo: 50

Inciso:

AUnea:

"Art.... - Os projetos de lei de créditos adicionais destinados a atender despesas de pessoat serão encaminhados ao
Congresso Nacional em projeto especifico, separadamente de outros projetos de créditos relativos aos demais grupos de
natureza despesa."
Decisão: Aprovada Parcialmente

Parecer:

Emenda: 0605
Capitulo:
Seção:
Texto:
Inclua-se, na LDO 2000, o seguinte artigo:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Artigo: 70

C

Inciso: XX

AUnea:

"Art .... - Os subprojetos/subatividades dos Programas Comunidade Solidária e Brasil em Ação, deverão ter Identificaçao
especifica que permita sua disllnçao dos demais programas."
Declslo: Rejeitada

Parecer:

Emenda: 0606
Capitulo:
Seção:
Texto:
Inclua-se onde couber, o seguinte artigo:

Rejeitada no mérito

Artigo: 46A

C

Parágrafo:

Inciso:

AUnea:

"Art, .... No exerclclo financeiro de 1999 o governo envielaré esforços para reduzir. no mlnlmo, em 30%, a incidência de
doenças endêmicas e Infecto-contaglosas.
h

Parágrafo único. O programa de que trata o "eaput deste artigo sem continuado. de forma a banir do BrasU as moléstias
erradicadas nos demais paisas de referência no ramo ou, caso haja ainda a ocorrência de enfermidade nesses palses, o
Indlce considerado aceitável pela Organização Mundial de Saúde,
H

Decido: Rejeitada
Emenda: 0607
Capitulo:
Seçlo:
Texto:
Inclua-se no art. 46 o seguinte parágrafo único:

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 46

Parágrafo:

Inciso:

Aline.:

"Parágrafo único. Caso haja aumento na previsão das recertas correntes constantes da proposta orçamentária para 1999,
em relação ao exerelcio anterior, os recursos a serem aplicados em ações e serviços de saúde de que traia o "eaput" deste
artigo, serao acrescidos do mesmo percentual de variaçAo das referidas receitas."
Decido: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

ObsefVaç4o: A letra 'C' após o campo ARTIGO Indica qua houv9 c/auific8çA~'assificaç40 pelas consultonas técnicas.
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Artigo: 25

Parágrafo:

Inciso: IV

AHnea:

Dê-se ao Inciso IV do art. 25 a seguinte redaçao:

Texto:

"IV - Aquisições de automóveis de representaçAQ, ressalvadas aquelas referentes a aulom6Yeis de uso do Presidente. exPresidentes e do Vi~Presidenle da República, dos Presidentes da CAmara dos Deputados, do Senado Federal e do
o ••

Supremo Tribunal F~erar.

Decido: Rejeitada

Capitulo:

Emenda: 0609
Texto:

Parecer:
SeçlIo:

Rejeitada no mérito

Artigo: 62

Par.âgrafo:

Inciso:

Allnea:

Inclua-se no artigo 62 o seguinte parágrafo:

"§ ...• A mensagem que encaminhar o projetada lei orçamentária anual ao Congresso Nacional apresentará, em anexo, os
valores das aplicaçOes das agências fl1lanoelras oficiais de fomento nos dois últimos anos, a execuçao provável para 1998 e
as estimativas para 1999, consolidadas por agência, região e setor de atividade,"
Declslo: Rejeitada

Parecer:

Saç!o: 111
Capitulo: 11
Emenda: 0610
Texto:
Inclua-se onde couber, o seguinte artigo:

Rejeitada no mérito

Artigo:, 46A

C

Paligrafo:

Inciso:

Alfnea:

"Art. " .• O Governo providenciará a alocação suficiente de recursos em programa de trabalho especlnco para atender a
despesas com pesquisa e campanhas de vacinação, como fonna de imunizar, principalmente, as crianças e Idosos, das
doenças preveniveis por melo de vacinação."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Capitulo:
SeçlIo:
Artigo: 6°
Emenda: 0611
Dê-se ao inciso IV do parágrafo único do art. 6° a seguinte redação:

Parágrafo: ÚNI

Inciso: IV

Alfnea:

Texto:

"IV - transferências para apllcaçêo em programas de financiamento nos termos do disposto nos arts. 159, inciso I, a1lnea "c".
DeclsAo: Rejeftada

AUTOR:

Parecer:

Rejeitada no mérito

Partido: PMD13

FERNANDO DINIZ

Emenda: 0437

Capitulo:

"

SeçlIo:

Artigo: 5°

Paligrafo:

UF: MG

Inciso:

Allnea:

Inciso: VIII

AHnea:

Texto:
Suprima-se o art. 6° do PLN nO 02199.
Parecer:

OeclsJo: Rejeitada
Emenda: 0438

Capitulo:

"

Saç!o:

Rejeitada no mérito

Artigo: 7°

Parágrafo: 1°

Texto:
Subslitua-se a expressA0 " ...subfunção, programa e ... ", constante do inciso VIII do § 1° do art. 7° do PlN nO 02199, pela
expressA0 "".programa, subprograma e...".
Decido: Rejeitada
Emenda: 0439

Parecer:
Capitulo:

11

SeçAo:

Rejeitada no mérito

Artigo: 7'

Parágrafo: 1°

Inciso: XII

Allnea:

Texto:
Subslitua-se a expressA0 .....subfunçAo e programa", constante do Inciso XII, do § 1°, do art. 7° do PLN nO 02199, pela
expressA0 "".programa e subprograma".
Oeclsao: Rejeitada
Emenda: 0440

Parecer:
Capitulo:

"

Seção:

Rejeitada no mérito

Artigo: 7°

Parágrafo: 1°

Inciso: XIV

Allnea:

Texto:
Substitua-se as expressOes "."atividades, projetos e operações especiaIs... '" e "...os resultados esperados ... ",
constantes do inciso XIV, do § 1°, do art. 7° do PlN nO 02199, pelas expressões " ... atMdades e projetos.,," e "".os
produtos esperados, ...".
Decisão:

Rejeitada

Emenda: 0441

Parecer:
Capitulo:

11

Seç!o:

Rejeitada no mérflo

Artigo: 7°

Parllgrafo: 1°

Inciso: XIV

Allnoa:

Texto:
Suprima-se o inciso XIV do § 1° do art. 7° do PlN nO 02199.
Declsao: Rejeitada

Observaç~o:

Parecer:

Rejeitada no mérito

A letra ·c· após o campo ARTIGO Indica que houve cfsssificsçaolreclasSlficaçao fJClas consultorias técnicas.
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Capitulo:

1\

Seção:

Artigo: 7°
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Parágrafo: 3°

Inciso: IV

Allnes:

'Texto:" .
S~bsUtua·se a expressA0 "... por operações especlais,C, ~stante do Inciso IV, do § 3°, do art. 7° do PLN nO 02i99.
pela expressão ",,,por subprojeto e subatividade•. ,,".

Decisão:

RejeitadJ

Emenda: 0443

Parecer:

Capitulo: 11

Seção:

Rejeitada no mérito

Artigo: .,.

t:tarágrafo: 3°

Inciso: XX

AUnas:

Texto:
Substitua-se a expressão ..... por órgão, atividade. projeto"operaçao especial e respectivos subutulos, ...... constante do
inciso XX. do § 3°, do art. P do PLN nO 02l99,'pela expressão "...por órgão e subprojeto ou subatMdade, ...".
Decisão:

Rejeitada

Emenda: 0444

Parecer:

CapitulO: 11

Seção:

Rejeitada no mérito

Artigo: 9'

Inciso:

Parllgrafo:

Alinea:

Texto:
Suprima-se o art. go do PLN nO 02199.
Decisão:

Parecer:

Rejeitada

Emenda: 0445

Capitulo: 11

SeçAo:

Prejudicada por conflitar com outro disposiUvoJá aprovado

Artigo: 10

Parágrafo:

Inciso:

AUnaa:

Texto:
Substitua-se 8 expressão "... a cada subliMo ... ", constante do art. 10 do PLN nO 02199, pela expressA0 "."a cada
subprojeto ou subatMdade, ...".
Pa~cer:

Decisão: Rejeitada
Emenda: 0446
Texto:

Capitulo:

11

SeçAo:

Rejeitada no mérito

Artigo: 11

Parigrafo:

Inciso:

AUnea:

Substitua-se a expressão Bprojeto", constante do art. 11 do PLN nO 02199, peta expressA0 "subprojeto".
De<:lsão: Rejeitada

Emenda: 0447

Parecer: Rejeitada no mérito
Capitulo:

1\

Seção:

Artigo: 17

Parágrafo: 1°

Inciso:

Allnea:

Texto:
Substitua-se a expressão "...das atividades, dos projetos, das operações especiais e dos respectivos subtltulos ...",
constante do § 1° do art. 17 do PLN nO 02199. pela expressa0 "".dos subproJetos ou subalMdades correspondentes, ..".
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0448

Capitulo:

11

sêçlo:

Artigo: 17

Parigrafo:

~

Inciso:

Alfnea:

Texto:
Substitua-se a expressão ..... das atividades, dos projetos, das operações especiais e dos respectivos subtltulos,,,",
constante do § 2° do art. 17 do PLN nO 02199, pela. expressA0 d,,,dos subprojetos ou subalividades ... ",
Pa~r:

Decisão: Rejeitada

Rejeitada no mérito

Emenda: 0449
S~ção: I
Parágrafo:
Inciso:
Capitulo: 111
AUnea:
Texto:
Substitua-se a expressão "... operações especificas. que constarAo...", constante no "capur do art. 20 do PLN nO 02199,
pela expressA0 ",,,subatividades especificas, nas programações a cargo...".
.
Decisão: Rejeitada
Emenda: 0460

Parecer: Rejeitada no mérito

Capitulo: 111

Seção: I

Artigo: 23

Parágrafo: ÚNI

Inciso:

Alfnea:

Texto:
Substitua-se a expressa0 "... 8 projeto e respectivos subtrtulos ...", constante do parégrafo único do art. 23 do PLN
nO 02199, pela expresSão ..... a sUbprojeto, ..".
DeclsAo: Rejeitada

Parecer:

RejeitlPa no mérito

Emenda: 0461
Capitulo: ,VIII
Seção:
Artigo: 78
Parágrafo: 3°
In41!so:
Allnea:
Substitua-se a e:q>ressão" ' .. As ações." ", cOflstante do § 3°do art. 78 do PLN nO 02199, pela expr&são"", Subprojetos e
subaIMdades ...",

Texto:

Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejettada no mérito

ObseIVsçso: A letra ·C' após o campo ARTIGO Indica que houve claulfiCaç!cVreclsssificsÇlop&lss consultOlfas t6cnlcss.
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Emenda: 0452
Capitulo: VIII
Seção:
Artigo: 78
Parágrafo: 4°
Inciso: VII
Aflnea:
Texto:
Substltua-s.e a expressão "categorias de programação financiadas", constante do Inciso VII do § 4° do art. 76 do PLN nO
02199, pela expressA0" os subprojetos e subalividades financiados .. ,",
Decido: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0453
Capftulo:(' VIII
SeçAo:
Artigo: 61
Parágrafo:
Inciso:
Alinea:
Texto:
Substitua-se a expressA0
de atividade, projeto ou operação especial, e respectivos subtllulos, ...", constanle do art. 81 do
PLN nO 02199, pela expressA0 OI". Subprojeto 8 subaIMdade.... •.
Decido: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
H ...

Emenda: 0464
Capitulo: VIII
Seção:
Artigo: 82
Parágrafo: 1°
Inciso:
Texto:
Dê-se a seguinte nova redação aos incisos do § 1° dq art. 82 do PlN nO 02199:
"Art. 82 ........................................................................................................................................................ ..
§ 1° O relatório de que trata este artigo conterá 8 execuçAO mensal dos ()(çamenlos fiscal e da seguridade social,
classificada seguindo:

Alinea:

.........:........................................................................................................................................................... .
I . funçao

V· funçao
VI· programa
VII ~ subprograma
VIII· projetos cOfrespondente às ações. priOl'itálias para o exerclclo financeiro de 2000, em consonãncla com o art. 20 desta
lei"
Oeclsao: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0455
Capitulo: VIII
SeçAo:
Artigo: 72
Parágrafo:
Inciso:
AUnaa:
Texto:
Dê-se a seguinte nOva redação ao art. 72 do PLN nO 02199.
''Art. 66 O Poder Executivo deverá elaborar e publicar cronograma anual de cotas bimestrais de desembolso financefro,
consolidando as despesas classfflcadas em" Outras Despesas Correntes", "Investimentos" e Rlnvers6es Financeiras" à
conta de recursos do Tesouro, por órgão, agrupando-se fontes vinculadas e nao vinculadas e prqetos e atMdades".
Parecer:. Aprovada parcialmente nos termos do SubstitutiVo
Decisão: Aprovada Parcialmente
,

Emenda: 0456
Capitulo: 11
SeçAo:
Artigo: 4°
C
Parágrafo:
Inciso:
Alinea:
Texto:
Suprimanrse os artigos 3°, 5°, 90 e lO, o inciso XIV do § 10 do art. 70 e os §§ 20 e 3° do art. 81 do PLN nO 02199, Incluam-se
no art. 40 do PLN cinco parágrafos com as mesmas redações dos §§ 1° a 5° do art. SO da Lei nO 9.692/98 (LOO/99),
adequando-se a numeração dos demais artigos e as remissões correspondentes, e dê-se ao caput do art. 4° do PlN a
seguinte nova redação:
"Art. 40 Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a despesa por unldacle orçamentária, segundo a
classmcação funcionai-programática, expressa por categoria de programação em seu menor nlvel, detalhada pOf grupos de
despesa com suas respectivas dotações, conforme a seguir especrficados, indicando, para cada categoria, a esfera
orçamentária. a mooalidadede aplicação, a fOflte de recursos e o Identificador de uso:

........................................................................................................................................................................."

Decisão: Rejeitada
Emenda: 0457
Capftulo: /I
SeçAo:
Texto:
Suprima-se o art. JO do PlN nO 02199.
Decisão: Rejeitada

ObsefVaç~o:

Parecer:

Reje~ada

Artigo: 3°
Parecer:

no mérito
Parágrafo:

Inciso:

AI/nea:

Rejeitada no mérito

A letra ·C· após o campo ARTfGO Indica que hOuve classificaçSolreclassilicaç~o pelas consultorias técnicas.
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Texto:

Capitulo:

11

SeçAo:

Artigo: 4°

Parágrafo:
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Inciso:

AUnas:

Dê-se a seguInte nova redação ao art. 4°;

a

"A~. 4° Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão despesa por unidade orçamentária. segUndo a

classmcaçAo funcional programática, expressa por categoria de programação em seu menor nlvel, detalhada por grupos de
despesa. conrsuas'respeclivas dotações. conforme a seguir especificados, indIcando. para ~a categoria, a esfera.,
orçamentária, a modalidade de aplicação, a fonte de recursos e o identificador de uso.

I - pessoal e encargos sociais;
11- Juros e encargos da divida, Incluindo os deságios relalivos a operações de refinanciamento da divida publica de que
trata 0' art. 53, § 1°;
111- outras despesas correntes;

IV -Inveslimentos;
V· inversOes financeiras, Incluldas quaisquer despesas-referenles à constituição ou aumento de capífal de empresas;
VI· amortização da dívida.

§ 1° As categorias de programação de que trata este artigo serão identificadas por subproIetos e subatMdades, cem
Indicação das respectivas metas ffslcas:
§ ~ Os subprojetos e subatividades serão agrupadas em projetos e atMelades, contendo a descrição dos respectivos
obJelivos".
Parecer: . Rejeitada no mérito
Decido: Rejeitada
Emenda: 0459
Capllulo: 11 E 111
Seção:
Artigo: 4°
c Pamgrafo:
Inciso:
AUnaa:
q
Texto:
Suprtmam-se os incisos 1 a 8 do "caput do art. 4°, o art. 13 e seu parágrafo único e o "capuf' do art. 31 do PLN nO 02/99 e
incluam-se, no "capu!" do ari. 4°, cinco novos incisos, com as mesmas redações dos incisos I a V do art. SO da Lei nO
9.692/98 (LDO/99); no art. 13, novos "caput" e §§ 1° e~, com as mesmas redações do art. P e seus parágrafos. da lei nO
9.692/98; e, no art. 31. novo ~capuf' com a mesma redação do "caput" do art. 25 da Lei nO 9.692/98. promovendo-se, ainda,
a correçao das remlss6es correspondentes nos demais dispositivos que se relaclonarem.;oro os modificados por esta
emenda.
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no méríto
Emenda: 0460
Texto:

Cspitulo: 11
Seção:
Artigo: 13
Pan!lgrafo:
Inciso:
AUnea:
Dê-se a seguinte nova redação ao art. 13 do PlN nO 02199:
RArt. 13 A modalidade de aplicação, referida no artigo anterior, destina-se a indicar se OS recursos
serJa aplicados diretamente pela unidade detentora do crédíto OI'çamentáIio, ou transferidos, ainda que na forma de
descentralização, a outras esferas de governo, órgãos ou entidades. de acordo com a especificação estabelecida pela
Secretaria de Orçamento Federal, do Ministério do Orçamento e Gestão, obs8lVando-se, no mlnimo, o seguinte
detalhamento:
I - 30 • governo estadual;
11· 40 - administração municipal;
111 - 50 - entidade privada sem fins lucrativos;
IV - 90 • aplicaç.ao direta; ou
V· 99· a ser definkla.
Decido: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Emenda: 0461
Capllulo: 111
Seção: I
ArtigO: 31
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Substitua-se a expressa0 ..... Mediante transferências ou descentralizaçao orçamentária...", constante do art. 31 do
Texto:
PLN n° 02199, pela expressa0 n ••• por Intermédio de transferências Intergovemamentais".
Decisão: Aprovada

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Emenda: 0462
Capitulo: 111
Seçto: I
Artigo: 34
Parágrafo:
Supnma-se a expressa0 n ... Descentralizações e... ", do texto do art. 34 PlN nO 02199.
Texto:
Decisão: Aprovada

Inciso:

Alinea:

Paf8(:er: Aprovada nos termos do Substitutivo

Emenda: 0463
Capitulo: 111
Seç1o: I
Artigo: 34
Texto:
Dê-se a seguinte nova redaçAo ao dispositivo em tela:

Pan!lgrafo:

Inciso: 111

Aline.:

"Art. 34 .....................................................................................................................................................
111 • os subprojetos ou subatMdades contempladas pelas transferências estejam inclufdas na lei orçamentária da
esfera do goYetno a Que estiver subordlnada"8. unidade beneficiada ou em créditos adicionais abertos. ou em tramitação no
LegiSlativo local, no exerclclo.
Declsao: Rejeitada

Parecer:

Rejeftada no mérito

Ob5efllsçSo: A letra 'C' apóS o campo ARTIGO Indica que houve c/aUificaçSoIrec/assificaçSo pelas COfIsultOll'as tknkls.
EllboI"IÇJo: COFF/CD - CONOR/SF

Emlulo: 1/.06·9915:U:J9
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Capitulo: 111
SeçJo: I
Artigo: 34
Parágrafo: ~
IncIso: I
Subslitua.se a expressa0 "... descentralizações ...... cooslante do texto çto dlSpositivown foco. pela expressA0
"... transferênclas... ",

Emenda: 0464

Texto:

Decisão: Aprovada

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Emenda: 0465
Capltulo~ 111
Seção: I
Artigo: 34
Parágrafo: 4°
Texto:
Suprima-se a expressão ", .. Descentralizador ou .. ; do texto do dispositivo em tela.
Declstlo: Aprovada
Emenda: 0466

Texto:

Parecer:

Allnea: c

Incllo:

Allnaa:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Capitulo: IH
SaçJo: I
Artigo: 34
Parágrafo: 4°
Incllo: 11
Allnea:
Dé-se a seguinte nova redação ao dispositivo em tela.
"li - acompanhar a execução das subatividades ou subprOfetos desenvolvidos com os leçursOS transferidos".

Decisão: Rejeitada

Parecer:
Capitulo:

Emenda: 0467

111

SaçJo: I

ReJettada no mérito

Artigo: 34

Parágrafo: 5°

Inciso:

Aline.:

Texto:
Suprlma-se a expressA0 "". OescenlralizaçOes e..... no texto do § 5' do art 34 do PlN
Parecer:

Decisão: Aprovada
Emenda: 0468
Toxto:

Capitulo:

111

Seção: I

nO 02199.

Aprovada nos termos do Substitutivo

Artigo: 34

Parágrafo: 6'

Inciso:

Allnes:

Suprima-se a expressão ..... Descenlralizadores ... " no lexto d~ § 6' do art. 34 do PlN nO 02199.

Decisão: Aprovada
Emenda: 0469

Parecer:
Capitulo:

I

SeçJo:

Aprovada nos termos do Substitutivo
Parágrafo:

Artigo: 2'

Inciso:

Allnea:

Dê-se a seguinte nova redação ao art. do PlN nO 02199:

Texto:

"Art. 2° As prioridades e metas para o exerelclo financeiro de 2000, que terão precedência na alocaçAo de recursos,
mas não constituirão limites à programação das despesas, serão especificadas no plano plurianual relativo ao perfodo
2000120003 e devem observar as seguintes estratégias".
Decisão:

Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Capitulo: 11
Seção:
Artigo: 3°
Parágrafo: 2'
Dê-se a seguinte nova redação ao § 2' do art. 3° do PlN n' 02199:

Emenda: 0470
Texto:

Inciso:

AI/nea:

Art. 3' ................................................................................................................................................. ..

........ ................................................................................................ ................................................ .
;;."

"

§ 2' As atividades, projetos e operações especiais serão desdobradas em subtltulos que identifIQuem a localização
geográfica integral ou parcial das respectivas atMdades, projetos e operações especiais e especifIquem a finalidade e
metas correspondentes, as quais, sem prejulzo de qualidade da informação e na medida do posslvel, deverão se orienlar
por aqu~las estabelecidas para os projetos, atMdades e operações especiais a que estiverem vinculadas".
Decisão:

Rejeitada

Emenda: 0471
Texto:

Parecer:
Capitulo:"

Seção:

Rejeitada no mérito
Parágrafo: 2'

Artigo: 7'

Inciso:

Allnea:

Inclua-se o seguinte novo inciso V ao § 3' do art. 7° do PlN nO 02199.
"Art. 7' ............................................................................................................... " .......... " .................... .

§ 1'................................................................................................................................................... ..

V - a discriminação dos subprojetos em andamento, cuja execução financeira, até 30 de junho de 1999, ultrapasse
vinle por cenlo do seu custo tolal eslimado, informando o percentual de execução e o custo total acima referidos".
Decisão: Aprovada

Parecer:

Aprovada nos termos do Subslitutivo

Emenda: 0472
Capitulo: 11
SeçJo:
Artigo: 70
Parágrafo: 3'
Inciso: CAP
Texto:
Oê-se a seguinte nova redação ao dispositivo em tela:
"§ 3° Acompanharão o projeto de lei orçamentária anual demonstrativos contendo as seguintes InformaçOes
complementares:"
Decisão:

Rejeitada

Emenda: 0473
Texto:

Parecer:
Capitulo:

11

Seçao:

AUnea:

Rejeitada no mérito

Artigo: 7°

Parágrafo: 3'

Inciso: CAP

Aílnea:

Substitua-se, no texto do dispositivo em tela, a expressA0 "". Disponibilizará até 15 dias após ..."
pela eJqlressão " ... Encaminhará, ImprOl'rogavelmente, até dez dias uleis após ..."

Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

ObseIVaçao: A letra ·c· após o campo ARTIGO Indica que hOuve classificaç601reclassificaçso peras consultorias tknlcas.
Elabonção: COH/CD - CONOR/SF

EmlssJo: 2/.0699/5:U:J9
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Parâgrafo: 3°
Capitulo: 1\
SeçAo:
ArtigO: 7°
Emenda: 0474
Texto:
Inclua-se o seguinte novo Inciso 111 ao § 3° do art. 1°, renumerando-se os demais:

Inciso:

Allnea:

"111- a Identificação, a nl~ de projetolalMdade. dos Investimentos programados nos três orçamentos da União, por
unkfade orçamentária, eliminadas as duplas contagens;"
Decido: Rejeitada

Emenda: 0476
Texto:

Parecer:

Capitulo:

11

Seçlo:

Rejeftada no mérito

Artigo: 7°

Par.\grafo: 3°

Inciso: 111

Alinea:

Dê-se a seguinte nova redação ao Inciso 111 do § 3° do art. -,o

"111 - o detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os diversos itens de

Investimento;"
Declslo: Rejeitada

Emenda: 0476

. Parecer:

Capitulo:

11

Seçlo:

Rejeitada no mérito

Artigo: 7°

Dê-s8 a seguinte nova redação ao inciso XIII do § 3° do art.

Texto:

Parágrafo: 3°

Inciso: XIII

Allnea:

-,o do PLN nO 02199:

"X11I- montantes das receHas diretamente arrecadadas, por unidade orçamentérla e com memória de cálculo,
separando-se as de origem financeira das de origem nllo financeira, destacando sua utilização no cálculo, separando-se as
de origem financeira das de origem nAo financeira destacando sua utilização no cálculo das necessidades de financiamento
do setor público a que se refere o Inciso 111 do § 20;Declsao: Rejeitada

Emenda: 0477
Texto:

O~se

Parecer:

Rejeitada no mérito

Capitulo: It
SeçAo:
Artigo: 12
a seguinte nova redação ao art, 12 do PLN nO 02199:

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art, 12 As fontes de recursos e as modalidades de aplicação aprovadas na lei orçamentária e em seus créditos
poderllo ser modifICadas, justificadas, Justificadamente, para atender às necessidades de execução, se publicadas p« meio
de:

I. decreto do Presidente da República, para as fontes;
11 • ato administrativo próprio do dirigente máximo de c.ada ôrgllo a que estiver subordinada a unidade orçamentária, para
as modalidades de aplicação, desde que demonstrada a In"';abilidade técnica, operacional ou econOmlca da execução do
crédito. na modalidade prevista na lei orçamentária",
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
OeclsAo: Aprovada Parcialmente

Capitulo: 11
SeçAo:
Artigo: 17
Emenda: 0478
Texto:
Oê-se a seguinte nova redaçAo ao § 10 do art, 17:

Parãgrafo: 10

Inciso:

AUnea:

"§ 10 Os projetos de lei relativos a créditos adicionais somente poderAo ser apreciados pelo Congresso Nacional se
acompanhados de exposIçõeS de motivos circunstanciadas que os justifIQuem e que indiquem as conseqüências de
cancelamentos de dotações propostos sobre a execuçAo dos subprojetos ou subatMdade para os quais elas haviam sido
anteriomlente coosignadas. M
Declslo: RejeHada

Parecer:

Capllulo: 11
SeçAo:
Artigo: 17
Oê-se a seguinte nova redaçAo ao § ~ do art, 17:

Emenda: 0479
Texto:

Rejeitada no mérito
Parágrafo:

~

Inciso:

Allnea:

"§ Z' A publicação de decretos de abertura de créditos suplementares, ao amparo de autorização constante da lei
orçamentária anual, somente poderá ocorrer se acompanhada de exposições de motivos circunstanciadas que os
justifiquem, assim corno que Indiquem os efeitos dos cancelamentos de dotações sobre a execução dos subprojetos ou
subatividades para os quais elas haviam stdo anterionnente consignadas e o atlnglmentodas correspondentes metas,M
Decido: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Capitulo: 11
SeçAo:
Artigo: 17
Parágrafo: CAP Inciso:
Allnoa:
Substitua-se'no final do caput do art, 17, a expressA0 "na lei orçamentária" pela expressA0 "para a lei orçamentária",

Emenda: 0480
Texto:

Decido: Rejeitada

) Parecer:

Rejeitada no mérito

Ob&elVaç4o: A letra "C- apóS o campo ARTIGO IndICa que houve Clusificaç'oIrec/auificaç'o pelas consultorias tknfca$.
EllbolllçlO: COFFICD • CONOR/SF

EraWlo: 1/,06''99H:U:)9
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Emenda: 04a1
Texto:

Capitulo:

11

Seçlo:

Artigo: 16A

C

Parágrafo:

JIII~lO

Inciso:

de 1999

Allnoa:

InclUB-se no Capitulo 11 o seguinte novo artigo:

"Art. As receitas prOYel1lenles da Remuneração das Disponibitidades de Caixa do Tesouro Nacional serao classificadas
de acordo com sua origem, distingulndo-se as calculadas sobre:

J - os saldos na conta do Banco Cenlral do Brasil destinada a acolher os recursos oriundos da emissão de Iftu!os da
dívida pública mobiliária federal; e

11 • os saldos das outras contas destinadas a acolher os recursos de outras origens",
O6clllo: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

Emenda: 0482
Capitulo: 11/
Seçlo:
Texto:
Suprima-se o art. 18 do PlN nO 02199.

Declslo: Rejeitada
Emenda: 0483
Capitulo: li!
SeÇlo: I
Texto:
Suprima-se o Parágrafo único do art. 19.

Declslo: Rejeitada

Artigo: 16
Parecer:

Inciso:

Allnea:

Inciso:

Alfnaa:

Rejeitada no mérito

Artigo: 19
Parecer:

Parágrafo:

Parágrafo: ÚNI

Rejeitada no mérito

Seção: I
Artigo: 24
Capitulo: 111
Parágrafo:
Emenda: 0484
Inciso:
Allnoa:
Dé-se a seguinte nova redaçao no art. 24 do PLN nO 02199;
Texto:
"Art. 24 Além da observância das prioridades e metas fIXadas nos termos do art. 20, a lei orçamentária e seus créditos
adicionais semente InclulrAo subprojetos novos se:
I. tiverem sido adequadamente contemplados todos os subptojetos em andamento;
Parágrafo único para fins de aplicaçA<> do disposto neste artigo, nao serao considerados subprqetos com tltulos
genéricos que tenham constado de leis orçamentárias anteriores e serao entendidos como subprC18tos em andamenlo
aqueles cuja execuçAo financeira, até 30 de Junho de 1999, ultrapassar vinte por cento do seu custo lolal estimado, nos
termos do demonslrativo de que traIa o inciso V, do § 20 do art. ]O desta lef'.
Decido: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Sação: I
Artigo: 26
Parágrafo: CAP
Capitulo: 111
Emenda: 0485
Texto:
Suprima·se, no Inicio do texto do capU! do art. 26, a expresSa0 "vinculadas e as".
Declsao: Rejeitada

Parecer:

Inciso:

Allnaa:

Inciso:

Alfnaa:

Rejeitada no mérito

seçao: I
Artigo: 26
Capitulo: 111
Emenda: 0486
Dé-se a seguinte nova redaçao ao art. 28 doPLN nO 02199:
Texto:

Parágrafo:

~Art. 28 Somente poderA<> ser IncMdas no projeto de lei OI'çamentáriadOlaç6es custeadas pOf recursos de operações
de crédito ou dotações para atender servJço de divida decorrente de operações de crédito, caso estas operações tenham
skto contratadas ou tido sua contrataçao aprovada, formalmente, pelo Ministério do Orçamento e Gasta0, ou pelo Ministério
da Fazenda, até 15 de Junho de 1999.
Parecer: Aprovada parclalllle11te nos lermos do Substitutivo
DecisãO: Aprovada Parcialmente

Emenda: 0487
Capitulo: 111
SeçAo: I
Artigo: 34
Texto:
Acrescente-se os seguintes novos parágrafos 10 e 11 ao art. 34.

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art. 34................................................................................................................................................... .
§ 10. O Poder Executivo consolidará as normas relativas às transferências de recursos de que trata este artigo, até
trinta dias após a sançao da lei orçamentária.
§ 11. Os órgãos responsáveis pelas transferências de que traia este artigo deverão publicar no Diário Oficiai da Unlao,
quando da assinatura do convênio ou de instrumento congénere, extrato contendO, no m/nimo, convenenle, objetivo, valor
liberado e classificação funcional programática e econOmlca do respectivo crédito".
DeclsAO: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Emenda: 0488
Capitulo: 111
Seção: /I
Artigo: 39
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Incluir a expressão "exclusivamente", após a expressa0 h ... Conterá .. " constante do art. 39 do PLN nO 02/99.
DeclsAo: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

ObseNsçao: A letra ·C· após o campo ARTIGO Indica que houve classificsçSoIreclass/ficaçso pelas consullorias técnicas
. EI.bonçio: COFF/CD • CONORlSF

EmiuAo: 2/.06,99 H:U:./O
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Emenda: 0489
Texto:

Capitulo:

UI

Seçao: \I

Artigo: 43

Parâgrafo:

Quinta-feira 24

Inciso:

Allnea:

Oê-se a seguinte nova redação ao dispositivo em tela:

"Art. 43 Para cumprimentado disposto no art. 165, § 5°, da ConstitufçãO. a programação das despesas. à conta de
quaisquer fontes. de todos os fundos, inclusive os de incentivos fiscais. deverá integrar a lei orçamentária anual."

Decisão: Rejeitada
Emenda: 0490

Texto:

Parecer:

Reieitada no mérito

Capitulo: 111
Seçao: 111
Artigo: 45
Oê-se a seguinte nova redação ao art. 45 do PlN nO 02199:

Parágrafo:

Inciso:

Alinea:

"Art. 45 O orçamento da seguridade social compreenderá as dolações destinadas a alender as ações de saúde,
previdências e assistência social, obedecerá ao disposto nos artigos 194, 195. 196. 199.200,201.203 e 212. § 4°, da
Constituição Federal, e contará com recursos provenientes:

I - das contribuições sociais previslas na Constituição Federal:

11- da contribuição para o plano de seguridade social do servidor, que será utilizada para despesas com encargos
previdenciários da União;
111- das receitas de cOntribuições de servidores públicos e militares das Forças Armadas para custeio de programas ou de
fundos de assistência médica, ooontolé9ica e hospitalar;
Oeclsao: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0491
Capitulo: IV
Seção:
Artigo: 54
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Acrescente-se ao PlN nO 02199, um novo artigo 54 com a seguinte redaçao. renumerando-se os artigos posteriores:
"Art. 54 As despesas à conta de recursos do Tesouro Nacional, referentes às operações realizadas no âmbito do
Programa de Apoto à Reestruturaçao e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas relativas a operações destinadas a
promover a redução da presença do setor público estadual nas atividades bancária e financeira e as decorrentes da
assunção e refinanciamento das dividas dos Municlp!os. deverão constar obrigatoriamente da lei orçamentária anual, em
categorias de programaçAo especificas, Inclusive para cada Estado e cada Munlclplo.
Parágrafo único. As receitas obtidas em função das operações de que trata o caput deste artigo integrarão a lei
orçamentária anual como fontes de recursos especificas."
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
08<:lsão: Aprovada Parcialmente
Emenda: 0492
Capitulo: IV
SeçAo:
Artigo: 56
Parágrafo:
Inciso:
Alinea:
Texto:
Inc[ua-se no text.o do art. 56, após a expressA0 "... Novembro de 1993," a expressão "... Que deverá constituir item de
receita, no demonstrativo de que traia o art. 7°, § 3°, XI. desta lei, e fonte de recursos especifica •...".
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0493
CapitulO: VII
SeçAo:
Artigo: 64
Parágrafo: ~
Inciso:
Substitua·se, no § do artigo 64, a expressa0 ".... até trinta dias... " pela expressa0 ..... , até oito dias
Texto:
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Allnea:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0494
Capitulo: 111
Seção:
Artigo: 64
Parágrafo: 3°
Inciso:
AUnaa:
Texto:
Acrescente-se, ao final do § 3° do art. 64, após a expressa0 " ... sançAo'" a expressãO ", desde Que não sajam
mexlificadas as destinações destes recursos constantes do refeMo projeto de ler.
08<:15ao: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0495
Capitulo: VIII
Soçlo:
Texto:
Suprima-se o art. 65 do PlN nO 02199.
08<:lsAo: Aprovada
Emenda: 0496
Capitulo: VIII
SeçAo:
Texto:
Suprima-seo art. 66 do PlN nO 02199.
Declsao: Aprovada

Artigo: 65
Parecer:

Inciso:

Alfnea:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Artigo: 66
Parecer:

Parágrafo:

Parágrafo:

Inciso:

AUnaa:

Aprovada nos tennos do Substitutivo

Obs elVeç4o: A feita ·C· após o campo ARTIGO Indica que houve clanificaçSotr9clBssf(lCaçSo pelas consultorias tknlcas.
Elaboraç1o: COFFICD - CONORlSF

Eml.ulo: 1/.'0&991$:11:./0
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Artigo: 72
Capitulo: VIII
Seção:
ParAgra!o:
Incllo:
Allnea:
Inclua·'se no texto do capul do art. 7~. após a expressA0 ", .. , do Tesouro, ..... , a expressA0""., inclusive todos aqueles
originários das contribuIções de que traia o art. 195 da Constituição Federal, .,," e dê-le a segulnJ~ nova redaçAO ao seu
Parágrafo Ilnlco:
.

Emenda: 0497

Texto:

~Parágrafo único. O cronograma de que (rala este artigo, bem com suas alterações, se hOUYer, deverA explidtar
separadamente, os valores ralalNos aos Restos a P&gBl de 1999 e aqueles fIXados na ktI orçamentária anual e em seus
créd~os adicionais ou a ela incorporados com base no § 2" do art. 167 da ConstHulçlo. assim como as parcelas a serem
liberadas, dentro de cada bimestre, r&letivas aos Restos a Pagar e aos créclhos orçamentários."
DecisãO: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parclalmeote nos termos do Substitutivo
I

Emenda: 0498
Capllulo: VIII
Texto:
Suprima-se o art. 73 do PlN

Seção:

Artlgo: 73

Incito:

ParAgra!o:

Aline.:

nO 02199,

Decisão: ReJeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Capitulo: VIII
Seção:
Emenda: 0499
Artigo: 78
ParAgra!o:
IncIso:
Allnea:
Texto:
Substitua-se a expressa0 "", Enquanto a lei nAo for sancionada •. ,,", constante do art, 78 do PLN nO 02199, peJa
expressA0 "".durante o primeiro mês do exerclclo",,".
Decisão: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Emenda: 0500
Capitulo: VIII
Seçlo:
Suprima-se o § 2<' do art. 81 do PLN nO 02199.
Texto:
Decisão: Rejeitada

Capitulo: VIII
Seção:
Emenda: 0501
Texto:
Suprima-se o § 30 do art. 81 do PLN nO 02199.
Decido: Rejeitada

Parágrafo: 2<1

Artigo: 81

Parecer:

Parágrafo: 30

Inciso:

Allneá:

InclsD:

Allnee:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0502
Capitulo: VIII
Seçlo:
Artfgo: 85
Texto:
Suprima-se o art. 65 do PLN n.o 022199, Inclusive seu parágrafo único,
Decisão: Aprovada

Allnea:

Rejeitada no mérito

Artigo: 81
Parecer:

Inciso:

Parágrafo:

PaJ9Cer: Aprovada nos termos do Substitutivo

Capllulo: VIII
Seção:
Artigo: 85
ParAgra!o:
Inciso:
Emenda: 0503
Allnea:
Texto:
Substitua-se o artigo 85 e seu parágrafo único pelo artigo 85 a seguir explicado:
"Art.85 Somente poderAo ser Inscritas em restos a pagar ao final do exerclclo de 2000 as despesas que atendam,
concomitantemente. às seguintes condições:
1- estejam empenhadas até 31 de dezembro de 2000;

li - a contraprestação em bens, serviços ou obras COT'respondente tenham OCOI'rido até 31 de dezembro de 2000 ou esteja
com uma etapa ou unidade de execução em andamento na referida data;
lil- a liquidação, nos termos do artigo 63 da Lei nO 4.320, de 17 de março de 1964. se tenha verificado no ano de 2000 ou
possa Vir a ocorrer até 31 de janeiro do exerclclo seguinte."
Decisão: Rejeitada
Parecer: RejeHada no mérito
Emenda: 0504
Capitulo: VJII
Seção:
Artigo: 86
Parág,..fo:
. Inc"lo:
Suprima-se o art. 86 do PLN n.o 02199. Inclusive seu parágrafo único.
Texto:
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos 'do Subs-tituüvo

Alio..:

Emenda: 0517
Capitulo: VIII
Seção:
Texto:
Dé-se a seguinte nova redaçAo ao artigo 86:

Aflnea:

I"

Artigo: 86

,

•

ParAgra!o:

Inciso:

"Art. 86 Fica vedado, em convênio. acordo, ajuste ou Instrumento congênere, cuja execuÇão ultrapasse dezembro de 2000,
o empenho de valores relativos a parcelas cujo InIcio de execução nAo esteja previsto para oCorrer dentro do prazo antes
referido."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Seção:
Emenda: 0518
Capitulo: VIII
Texto:
Suprima-se o art. 67 e seus parágrafos.
Decisão: Aprovada

AUTOR:

FERNANDO FERRO

Artigo: 87
Parecer:

Parágrafo:

Allnea:.!.

'"clso:

Aprovada nos termos do Substitutivo

UF:PE

Partido: PT

ObservaçSo: A letra ·C· após o campo ARTIGO indica que houve ClasslficaçSoIreclsssificaçSo pelas consul/Orías t6cnlcas.
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Emenda: 0834
Capitulo: 111
Seçlo: 111
Artigo: 48
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Oê-se a seguinte redação ao art. 48:
Art. 46. A proposta orçamenléria para 2000 consignará recursos, no mlnmo superior a 20% dos autorizados em 1999

para o Fundo Nacional para a ciiança e o Adolescente· FNCA, em atendimento ao disposto no art. 203 da Constituição
Federal e no Decreto nO 1.196, de 14 de julho da 1994.
§ • No mlnlmo 20% desses recursos deverêo ser destin~os a programas de erradicaçao do trabalho Infantil.
DecllAo: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do SubstitutiVo

Capitulo: 11
Seçlo: 11
Artigo: 7'
Parágrafo: 3°
Inciso:
Alines:
Inclua-se no parágrafo 3°, logo após a lei orçamentáfla anual, podendo ser, a expressa0: mas não exclusivamente por meios
eletrônicos.

Emenda: 0835

Texto:

Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0836
Capitulo: VIII
Seçlo:
Artigo: 6SA C
Parágrafo:
Inciso:
AUnes:
Texto:
Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo:
"Art. Os recursos dos projetoslatMelades e operaçOes especiais constantes da Rede de Proteção Social e localizados no
semi-árido nordestino, nAo poderio ser contlngenciados."

Declllo: AprOYlKla

Parecer:

CapRulo: 111
Seçlo: I
Inclua-se o seguinte parégrafo no artigo 34:

Emenda: 0937
Texto:

Aprowda nos termos do SubsUtutiVo

Artigo: 34

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art. 34 .......
§ • Fica ressalvado das exigências previstas no inciso 11 serviços assistenciais previstos na lei Orgânica de Assistência
SQClaJ, bem como aqueles dirigidos à criança e ao addescent~menor trabalhador.
Parecer: Aprowda parcialmente nos tennos do Substitutivo

Declslo: Aprovada Parcialmente

Emenda: 0838
Capitulo: 111
Seçlo: I
Artigo: 25
Parágrafo: 3°
Inciso:
Acrescente-se na redação do parágrafo: vedado em qualquer hipótese a contrataçao de empresas de consultoria
Texto:
estrangeira para avaliar valor de ~IAo de empresas constantes do Programa de Desestalizaç.lo.
Declslo: Rejeitada

Parecer:

Allnea:

Rejeitada no mérito

CapRulo: VIII
Seçlo:
Parágrafo:
Inciso:
Artigo: 6SA C
Aline.:
Emenda: 0839
Texto:
Inclua-se, onde coube'r, o seguinte artigo:
"Art. Os Subprojetos de Infra-estrutura hfdrlca e saneamento básico, constantes na lei orçamentária para o exerclclodo
ano 2000 e lOcalizados nas regiões abrangidas pelo PoIfgono das Secas, nAo poderao ter os seus recursos
contlngenciados.;,
Declslo: Aprovada

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Emenda: 0840
Capitulo: 111
Seçlo:
Artigo: 7'
Texto:
Inclu.se no art. ro, § 3°, o seguinte demonstrativo:

Parágrafo: 30

Inciso:

Allnea:

Art. 7'.
§ 3°. Mem6rla de cálculo do Impacto em 1997 e em 1998 e estimativa para 1999, no Ambno do orçamento fiscal, da
securitizaçlo das dividas do setor rural e das dividas de estados e munlclplos assumidos peta União.
Ceclllo: Aprovada Parcialmente

Parecer:

Emenda: 0841
Capitulo:
Seçlo:
Texto:
Inclu.se no artigo 70 , § 3', o legulnte artigo:

Aprovada parcialmente nos termos do SubsUtutivo

Artigo: 7'

Parágrafo: 30

Incllo:

Alinea:

"Art. 7'.
§ 3'.• demonstrativo da estimativa do "Resultado do Banco Centrar no exerclclo de 1999, discriminando o Impacto das
operaçOes realizadas no AmbHo do Programa de estimulo 6. ReestruturaçAo e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro
NecIonal- PROER no ",,",ciciada t996. 1997 e t999."
Doelllo: Rejeitada
Parecer: Rejeitad. no mérfto

Emenda: 0842
Texto:

CapRul~'

VI

Seçlo:

Artigo: 62A

C

ParAgralo:

Inelao:

Allnea:

Indua-se onde couber.
"Art. No exerclclo de 2000 sarAo aplicados no financiamento ao pequeno e micro produtor do seml-árldo nordestino. pelas

Agências OIleIalJ de Fomenlo, o mlnlmo de R$ 2 bilhões de reais'.
00<:1110: Rejeitada
Parecer: Rejeitad. no mérito
Emenda: 0843
Capltulo:
Seçlo:
Artigo: I'
ParAgralo:
Texto:
Art. I' - VlII-. poliU.. de e>iecuçlo orçamenléria.
Doelolo: Rejellad.
Parecer: Rejeitada no mérfto

Incllo:

Aline.:

ONelVaçlo: A Ittrl "C" após o campo ARTIGO IndIC. que hOuve c/euJfíceç.oIrecI,Wlicaç.o pelu consultolias f~lCu.
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Capitulo: VI
SeçAo:
Emonda:· 0844
Inclua-se onda couber o seguinte artigo:

Artigo: 62A

C

Parágrafo:

Junho de 1999
Inciso:

Allnoa:

Toxto:

"Art ....• É. vedada a utilizaçaode recursos das agências financeiras oficiais de fomento para concessfio do empréslimos ou
financiamento à empresas com a finalidade de participar do processo de privalizaçao."
Decisão:

Reieitada

(

Emenda: 0845
Capitulo! 111
Soçlo:
Toxto:
Dê-se a seguinte redação ao artigo 18:

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 18

ParAgrafo:

Inciso:

Allnoa:

"Art. 16 - Fica vedadp a existência da déficit primário na elaboração e aprovaçAo da lei orçamenlãria de 2000."
Decisão:

Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0846
Capitulo: 111
Seçlo: I
Artigo: 37A C
Parágrafo:
Texto:
Inc1ua-se o seguinte artigo no Capitulo UI. Seçao I ~ Das Diretrizes Gerais:

Inciso:

AI/nea:

"Art ..... As transferências para entidades privadas que firmarem contraIo de gestão com a administração publica federal
poderão ser agrupadas em dotações ()(çamentárias de uma unica categ()(ia de programação. conforme definida no art. 6<', §
1°, desta lei, classificada no grupo de despesa "outras despesas correntes", incluindo-se as principais metas constantes do
contrato de gestão desde que a execução orçamentária seja feita no SIAFI, no detalhamento equivalente ao da
administração pública federal."
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Emenda: 0847
Capitulo: 111
Seção: 111
Artigo: 45A C
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Inclua-se onde couber na Seçêo 111· Das Diretrizes Especificas do Orçamento as Seguridade Social, do CapItulo 111:
"Art ....• O Ofçamento da seguridade social destinará o mlnimo de 5% (cinco por cento) de todos os seus recursos para o
Programa ASSIST~NCIA."
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decls!io: Aprovada Parcialmente
Emenda: 0848
Capitulo: 111
Seção: 111
Artigo: 46A C
Parágrafo:
Inciso:
Texto:
Inclua-se onde couber na Seção 111 • Das diretrizes Especificas do Orçamento da Seguridade social:

Allnea:

"Art .• O orçamento da seguridade social destinará no mlnimo 30% (trinta por cento) de !ooos os seus recursos, exceto a
contribuiçãO do PIS/PASEP que constitucionalmente financia o fundo de amp8l0 ao trabalhador _ FAT, para a função
SAÚDE."

Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0849
Capitulo: 111
SeçAo: 111
Artigo: 46A C
Parágrafo:
Inciso:
Texto:
Inclua-se o seguinte artigo no Capitulo 111, Seção UI· das diretrizes doOrçamentoda Seguridade social:

. Allnea:

"Art. No exercfclo do ano 2000 serão aplicados, no Projeto 13.075.0428.4438· Manutenção e Operacionalizaçao do SUS
equivalente, no mlnimo, recursos 50% a mais do que os autorizados nO orçamento de 1999."
Decisão: Rejeitada

Parecer~

Refeitada no mérito

Emenda: 0850
Capitulo: 111
Seção: li!
Artigo: 46A C
Parágrafo:
Inciso:
Texto:
inclua-se o seguinte artigo no Capitulo 111, SeçãO 111· Das diretrizes do Orçamento da Seguridade Social:

Alfnea:

"Art. No exerclclo do ano 2000 serão aplicados, no projeto 13.075.0428.4438· manutenção Operaclonalização do SUS, no
mlnimo, recursos equivalentes ao autorizados em 1997 corrigidos pela variação do IGP de 1997 mais a variação de 1998 e
a variação de 1999 até a publicação do Parecer do Relator, acrescido do aumento real previsto da Receita Corrente da
União."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Refe~ada

no mérito

Emenda: 0851
Capitulo: 111
Seção: 111
Artigo: 46A C
Parágrafo:
Inciso:
Alfnea:
Texto:
Inciua-se onde couber na Seção IlI· Das diretrizes especificas do Orçamento da Seguridade Social:
"Art .• O or9amento da seguridade social destinará no mlnlmo aO% (trinta por cento) de todos os seus recursos para a
função SAUDE."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
~~~~~----------~--~~~~~~~~~~--

Emenda: 0852
Capitulo: 111
Seção: 111
Artigo: 46A C
Par.igrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Inclua-se o seguinte artigo no Capitulo 111, Seção 111· Das Diretrizes Especificas do Orçamento da Seguridade Social
"Art. No exerci cio do ano 2000, o orçamento da Seguridade Social destinará recursos suficientes para o atendimento Integral
da saúde em 10005 os assentamentos de Irabalhad()(es rurais."
Decisão: Rejeila<.la

Parecer:

Rejeitada no mérito

ObselVsçâo: A letra 'C' após o campo ARTIGO indica que houve ctassificaç!oIrectassificaçâo pelas consultorias técnicas.
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Capitulo:

Emenda: 0853
Toxto:

111

Seção: 111

Artigo: 45

Inciso:

Parágrafo:

Allnea:

Inclua-se no art. 45 o seguinte inciso:
"Art. 45 ............. .

- das receitas proVenientes do imposto seletivo sobre fumo prevista na prop'osta de-emenda constitucional
em tramitação na Câmara dos Deputados."

Decisão: Rejeitada

Parecer:

Emenda: 0854
Capitulo: VIII
Seção:
Dê-se a seguinte redação ao capu! do art. 76
Texto:

nO 23, de 1999

Rejeitada no mérito

Artigo: 78

Inciso:

Parágrafo:

Allnea:

Art. 78. Se o projeto de lei orçamentária anual não for sancionado pelo Presidente da República até 31 de dezembro de
1999, a programação dele constante poderá ser executada, somente durante o primeiro mês do exercI cio, até o limite de um
doze avos do total de cada dolação, na forma da proposta remetida ao Congresso Nacional."
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente
Emonda: 0855
Capitulo: VI
Seção:
Artigo: 62A C
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Inetua-se no Capitulo VI o seguinte parágrafo. renumerando-se os demais:
Texto:
§ "As Agências Oficiais de fomento aplicarão no mlnimo 70% (setenta por cento) dos seus recursos na concessão de
empréstimos ou financiamento à empresas cuja a receita operacional liquida seja inferior a RS10.000.000.00 (dez milhões
de reais)."
Decisão: Rejeitada
Emenda: 0856
Texto:

Parecer:
Capitulo:

Seção:

Rejeitada no mérito

Artigo: 61A

C

Parágrafo:

Inciso:

AUnaa:

Inclua-se onde couber. o seguinte artigo:
"Art. O Peder Executivo deverá solicitar até 31 de outubro de 1999, mediante projeto de lei, a anulação total ou parcial dos
cré<litos orçamentários relativo aos investimentos que não pretenda executar no exerclcio.
§ 1° Os créditos orçamentários de que trata este artigo, não anulados, serão abertos no exercido subsequente, nos limites
de seus saldos apurados no dia 31 de dezembro.

Decisão: Rejeitada
Parecer: _ Rejeitada no mérito
~------------------~~------------------------

AUTOR:

FERNANDO MARRONI

Seção:
Capitulo: VIII
Emenda: 0715
Inclua-se onde couber. o seguinte artigo:
Texto:

UF:RS

Partido: PT
Artigo: 74A

C

Parégrafo:

Inciso:

AUnea:

"Alt. O pooer Execulivo deverá solicitar até 31 de outubro de 1999. mediante projeto de lei, a anulação tolal ou parcial dos
créditos orçamentários relativos aos investimentos que não pretenda executar no eXefclcio.

§ 10 Os crédrtos orçamentários de que trata este artigo, não anulados, serão abertos no exerclcio sUbsequente, nos limrtes
de seus saldos apurados no dia 31 de dezembro."
Decisão: Rejeitada
Emenda: 0716
Toxto:

Parecer:
Capitulo:

111

Seção: 11

Rejeitada no mérito

Artigo: 44A

C

Parágrafo:

Inciso:

AlInea:

Inclua·se onde couber:
"Art O orçamento fiscal destinará para o Programa ENSINO SUPERIOR, no eXefclclode 2000, o valor mlnimode RS
5.200.000.000 (cinco bilhões e duzentos milhoos de reais).

Decisão: Rejertada
Emenda: 0717
Texto:

Parecer:
CapItulo:

V

Seção:

Rejeitada no mérito

Artigo: 37A

C

Parágrafo:

Inciso:

AUnea:

Inclua-se onde couber no Capitulo V:
Ar!. O Orçamento Geral da unlao, para o exerciclo do ano 2000, destinará recursos suficientes para um reajuste mlnlmo de
48,26% na despesa com pessoal.

Decisão: Rejeitada

Seção: 111
Emenda: 0718
Capitulo: 111
Inctua-se no art. 45 o seguinte Inciso:
Texto:

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 45

Parágrafo:

Inciso:

Atlnea:

"Art. 45
• das receitas provenientes do imposto seletivo sobre fumo prevista na proposta de emenda constitucional n- 23. de
1999 em tramitação na Câmara dos Deputados."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

ObsolVaçlJo: A le/ra 'C' após o campoART/GO indica qua houva classificaçSoIreclassificaçSo pelas consultorias técnICas.
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Artigo: 48A c
Seção: 111
Capitulo: 111
Parágrafo:
Inciso:
Inclua-se onde couber na Seç.ao 111- Das Dlrelrizes Especificas do Orçamento as Seguridade Social, do CaplMo 111:

Emenda: 0719

Texto:

"Art.
- O orçamento da seguridade social destinará o mfnlmode 5 % (cinco por cento) de todos os seus recursos para o
Programa ASSIST~NCIA."
Declslo:

Releitada

(

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0720
Capitulo: 111
SeçAo: 111
Artigo: 46A C
Parágrafo:
InclIO:
Allnea:
Texto:
Inclua-se o seguinte artigo no Capitulo 111, SeçA<> 111- Das DIretrizes EspecifICaS do Orçamento da Seguridade $ocIaJ
~Art.
No exerclcio do ano 2000, o Orçamento da Seguridade Social destinara recursos suficientes para o
atendlmenlo Integral da saúde em todos os assentamentos de trabalhadores rurais,"

Decido: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0721
Capitulo: 111
Seção: I
Artigo: 37A C
Parégrafo:
Texto:
Inclua-se o seguinte artigo no Capitulo 111, Seção 1- Das Diretrizes GeraIs:

Inciso:

Allnea:

"Art. As transferências para entidades privadas que firmarem contrato de gestAo com a adminlslraçAo publica federal
poderão ser agrupadas em dotaç6es orçamentárias de uma unlca categoria de programação, conforme definida no art.
§
1·, desta lei, classificada no grupo de despesa "oulras despesas CO{rentes",lnclulndo-se as principais metas constantes do
contrato de gestAodesde que a execuçAo orçamentária seja feila no SIAFI, no detalhamento equivalente ao da
administração publica federal."

eo,

Decisão: Aprovada

Parecer:

Emenda: 0722
Capitulo: 111
Seção:
Inclua-se onde couber o seguinte artigo:
Texto:

Aprovada nos tennos do Substitutivo

Artigo: .,.

C

Paligrafo: 30

Inciso: XX

Allnea:

Art. - Todos os subprojetos/subatMdades ou Proleto/AIMdade que fizerem parte do Programa Comunidade Solidária
deverão serem Identificados especificamente.
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Seção:
Capitulo: VI
Emenda: 0723
Texto:
Inclua-se onde couber o seguinte artigo:

Rejeitada no mérito

Artigo: 62A

C

Parágrafo:

Inciso:

AUnea:

"Art. ~ vedada a utilizaçAo de recursos das agências financeiras oficiais de fOO"lento para concessão de empréslimos ou
financIamento às empresas com a finalidade de parUcipar do processo de privatizaçAo.
h

Decido: Rejeitada

Parecer:

SeçAo:
Capitulo:
Emenda: 0724
Texto:
Inclua-se o Seguinte inciso no art. 10

Rejeftada no mérito

Artigo: 10

Parágrafo:

Inciso:

AUnea:

Seção: !li
Artigo: 46A C
Capitulo: 111
Parágrafo:
Inciso:
Emenda: 0725
Inclua-se onde couber na Seçao 111 • Das Diretrizes Especificas do Orçamento da Seguridade Social:
Texto:

Alfnea:

Art 10 - VIJI - a p,,!Jtica de execução orçamenlária.
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

"Art. • O orçamento da seguridade social destinará no mlnimo 30% (trinta por cento) de todos os seus recursos, exceto a
contribuição do PISIPASEP que constitucionalmente financia o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, para a funçAo
SAÚDE."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 46A C
Emenda: 0726
Capitulo: 111
Seção: 111
Parágrafo:
Inciso:
Inclua-se onde couber na Seçao 111 - Das Diretrizes Especificas do Orçamento da Seguridade Social:

Allnea:

Texto:

"Art.
- O orçamento da seguridade social destinará no mlnlmo 30 % (Irinta por cento) de lodos os seus recursos para a
função SAÚDE."
Decisão: Rejeitada

Observaç~o:

Parecer:

Rejeilada no mérito

A letra 'C' após o campo ARTIGO indica qua hOIJV8 class;fjcaç~otrecfassificaç~o petas consultorias tknfcas.
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Parágrafo: 30

Emenda: 0727
Texto:
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Inciso:

Allnaa:

Art,7'

§ 3°· memória de cálculo do Impacto em 1997 e em 1998, no ambito do orçamento fiscal, da securitização das dividas
do setor rural e das dividas de estados e munlcrplos assumidas pela UnIAo.~
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decido: Aprovada Parcialmente
Capitulo:
SeçAo:
Inclua-se no artigo 7', § 3', o seguinte artigo:

Emenda: 0728

Texto:

Artigo:

r

Parágrafo: 30

Inciso:

AUnoa:

Art,7'

§3'
- demonstrativo da estimativa do "Resultado do Banco Central" no eXefcfclo de 1999. discriminando o impacto das
operações realizadas no Ambito do Programa de estimulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro
Nacional. PROER no exerclclodeI996. 1997. 1998,"
Decido: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0729
Capitulo: VIII
SeçAo:
Texto:
Dê-se a seguinte redaçAo ao caput do art. 78

Parágrafo:

ArtIgo: 78

Inciso:

AI/nea:

"Art, 78, Se o projeto de lei Ofçamentária anual nAo for sancionado pelo Presidente da República até 31 de dezembro de
1999, a programação dele constante poderá ser executada, somente durante o primeiro mês do exercfcio, até o limite de um
doze avos do total de cada dotaçAo, na fonna da proposta remetida ao Congresso Nacional."
Decido: Aprovada Parcialmente

Parecer:

Aprovada parcialmente nos tennos do Substitutivo

Ceplluto: VI
Seçlo:
ArtIgo: 62
C
Emenda: 0730
Texto:
Inclua-se no Capitulo VI o seguinte parágrafo, renumerando os demais:

Parágrafo:

Inciso:

Alfnoa:

§. As Agências Oficiais de Fomento aplicarAo no mlnlmo 70% (setenta por cento) dos seus recursos na concessêo de
empréstimos ou financiamento a empresas cuja a receita operacionallfqulda anual seja Inferior a R$ 10,000.000,00 (dez
mllhOes de reais).
Ceclslo: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0731
CapitUlo: 111
SeçAo: I
Artigo: 25
Parágrafo:
Inciso: VII
Allnou:
Texto:
Dê-se a seguinte redaçAo ao Inciso VI do artigo 25:
"Art,25
VII- açOes tfp\cas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municlpios.• ressalvadas as ações compreendidas nos arls. 23.
incluslw para aqulslçAode patrulhas mecanizadas, 30, incisos VI e VII, 200, 204, inciso I, e 225. § 1°, inciso 111, djl
ConstitulçAo Federal, em lei especifica, ou constantes do Plano Plurianual-, financiadas tolal ou parcialmente pala Unlêo ou
por agência ofICiai de fOfY'lento e que se encontrem Inacabadas, com mais de cinqüenta por cento de execução, desde que já
tenham aquelas entidades adimplido mais de setenta por cento da contrapartida.
Declslo: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Emenda: 0732
Capitulo: 111
Saç.l.o: 111
Artigo: 46A C
Parágrafo:
Inciso:
Alinoa:
Texto:
Inclua-se o seguinte artigo no Capitulo 111, 5eçAo 111- Das Diretrizes Especificas do Orçamento da Seguridade Social
"Art. No exerclclodo ano 2000 !\8fêo publicados, no Projeto 13,075.0428.4438 Manuten~o e Operaclonalizaçoo do 5US ou
equivalente, no mfnlmo, recursos 50% a mais do que os autorizados no orçamento de 1999."
Decido: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no 'mêrito

Emenda: 0733
Capitulo: 111
Seçlo: 111
Artigo: 46
C
Parágrafo:
IncIso:
Atine.:
Texto:
Inclua-se o seguinte artigo no Capitulo 111, Seção 111- Das Diretrizes Especificas do Orçamento da Seguridade SOCial
"Art. No exerclcio do ano 2000 serAo aplicados, no projeto' 13.075,0428,4438 ManUtençlo e Operaelonatlzaçlo do SUS, no
mfnlmo, recursos equivalentes aos autorizados em 1997 corrigidos pela varllÇlo do IGP de 1997 maia a variaçAo de 1998 e
a variaçAo de 1999 até a publlcaçAo do Parecer do Relator, açrescldo do aumento real previsto da Receita Corrente da
UnlAo,"

, p... c.r:Rej.Had. no rhé,Ho

Declsao: Rejeitada

Ol»elVaç4o: A ~tra ·C· sp6$ o campo ARTIGO Indlcs que I)ow, c/sUlficaçlO/reCJaulficaçlo pe/u con!ulton'u tknlcas.
Elabol"lçJ.o: COFFJCD - CONORJSF
.1' i~
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Emenda: 0734
Capitulo: 1/1
Seçao:
. "Texto:
Dê-se a seguinte redação ao artigo 18:

Artigo: 18

··Parágrafo:

Junho de 1999
Inciso:

AUnaa:

"Art. 18. Fica vedado a existência de déficit primária na elaboração e aprovação da lei orç.amenlária de 2000."
Decisão: Rejeitada

\

Emenda: 0735
Capitulo: 111
Seç!o: I
Texto:
Oê-se a seguinte redação ao §1°O do art. 34:

Parecer:

Rejeitada no mérito
Parágrafo: 10

Artigo: 34

Inciso:

AUnas:

§ 10 Desde que publiCados os critérios de dlslribulçao regional dos recursos deslinados ao Programa "Comunidade
Solidária", fIca o Poder Executivo, ressalvadas as vedaçOes constitucionais, autorizado a dispensar as exigências previstas
no Inciso 11 do capul deste artigo, para atendimento das aÇÕeS Inclufdas nos bolsoes de pobreza Identificados como áreas
prioritárias no êmbito do Programa. nas ações emergenciais na área de saúde pública e nOS serviços assistenciais previstas
na lei Orgênlca de Assistência Social.
Declsllio: Aprovada
Parecer: Aprovada nos teonos do Substitutivo

Artigo: 65
Emenda: 0736
Capitulo: VIII
Seçao:
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Art. 65. Havendo a necessidade de se proceder ê limitação do empenho das despesas rlXadas para o exerclcio de 2000.
Texto:
para se alcançar o superávit primário referido no art. 18 desta Lei, a mesma devera ser feita de forma proporcionai ao
montante global das dotações de cada Poder e do Ministério Públk:o da Unlllio, exclusiva as destinadas a transferências
constitucionais, ao pagamento de despesas de pessoa e encartJos sociais, beneffclos previdenqlários, a Rede de Proteção
Social e amortização e encargos de financiamentos.
.
Declsllio: Aprovada
Emenda: 0737
Capitulo: V
Seção:
Texto:
Inclua-se onde couber no Capitulo V:

Parecer: Aprovada nos lermos do Substitutivo

Artigo: SOA

C

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Art. Para o exercfclo do ano 2000, o Programa de Renda Mlnlma atenderá no mlnimo dois mllhOes de famllias.
Decido: Rejeitada

A UTOR:

Parecer:

Rejeitada no mérito

Partido: PFL

FRANCISCO RODRIGUES

UF:RR

Capitulo: 111
Seçao: I
Artigo: 32
Parágrafo:
Inciso: 111
Allnea:
Emenda: 1213
Onde se Ié
.
Texto:
Art. 32. É vedada a Inclusão de dotações a título de "auxllios" para entidades privadas, ressalvadas as sem fins lucrativos e
desde que sejam:

111- Santas Casas de Misericórdia, quando financiadas com recursos de organismos Internacionais;
Leia-se:
Art. 32. É vedada a Inclusão de dotações a titulo de ~auxfllos" para entidades privadas, ressalvadas as sem fins lucrativos e
desde que selam:

lfI - Santas Casas de Misericórdia;
Declsllio: Aprovada Parcialmente

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Emenda: 1370
Capitulo: VIII
Seção:
Artigo: 90A C
Parágrafo:
Inciso:
Alfnea:
ACfescente-se ao Capitulo VIII- DAS DISPOS/ÇOES FINAIS, o seguinte artigo:
Texto:
Art. O Orçamento da União, para o exercido de 2000, consignará dotações para programas especiais de desenvolvimento
do Estado de Roraima. nas áreas de saúde, educaçao, segurança pública, infra-estrutura detransporte, recuperação viária,
melhoria admlnistraliva, Irrigação e agricultura, em observância ao § 2°, do Art. 14. do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
Oeclsllio: Releijada
Parecer: Rejeitada no mérijo
Emenda: 1371
Capitulo:
Seção:
Artigo: 34
Parágrafo: 3°
Inciso:
Texto:
Acrescente-se o inciso a seguir ao parágrafo 3° do art. 34:
Art. 34 ....
§ 3° A exigência de contrapartida fIXada no parágrafo anterior não se aplica aos recursos transferidos pela União:
VI- aos Municlpios localizados nos Eslados criados após a promulgaç!o da Constilulção Federal de 199~ .
Decisão: Rejehada

Parecer:

Rejeitada no mérito

ObseNaç.1o: A letra 'C' após o campo ARTIGO Indica que houve classilicaç.1Olre~/asslficaç.1o pelas cQflsultorias t6cnlc8s.
Ellbol'1lçJo: COFF/CO - CONORlSF

Allnea:

Emisslo: 1),069915:U:JJ
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Emenda: 1372
Capitulo:
Seçto:
Texto:
Dê-se a seguinte redação ao § 1° do art. 34:

Artigo: 34
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Parágrafo: 1°

Inciso:·

Allnea:

§ 1° Oesde que publicados os critérios de distribulçAo regional dos recursos destinados ao Programa "Comunidade

Solidária", fica o Pooe, Executivo, ressalvadas as vedações constitucionais, autorizado a dispensar, em caráter excepcional,
mediante decreto, que contera a justificação da exceção, as exigências previstas no Inciso 11 do capu! deste artigo, para
atendimento das ações incluldas nos bols6es de pobreza identificados como áreas prioritárias no âmbito do Programa, de
ações emergenciais na área de saúde pública e de ações nos Municlplos localizados nos ESlados criados após a
promulgação da Constituição Federal de 1998.
Decisão: Rejeitada

AUTOR:

Rejeitada no mérito

GASTÃO VIEIRA

Partido: PMDB

Capitulo: VIII

SeçAo:
Inclua-se ao Capitulo VIII o seguinte artigo:

Emenda: 0740

Texto:

Parecer:

Parágrafo:

UF:MA

Inciso:

AUnea:

"Art. O executiVo publicara até 30 dias após a pubHcação da lei Orçamentária para 2000 a correlação das categorias de
programaçAo, a nlvel de subtltuJo, ora existente com a nova classificação a ser adotada para o próximo exercfclo.
Parágrafo Único. O Executivo encaminhará 80 Congresso Nacional, no prazo especificado, a correlação de que trata esse
artigo por melo eletrOnico."
Declalo: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Emenda: 0741
Capitulo: I
SeçAo:
Texto:
Inclua-se no Art. 2° o seguinte Inciso:

Artigo: 2'

Parágrafo:

Inciso:

Alfnea:

...• - Reduzir as disparidades Inter·reglonals de renda:
Declslo: Aprovada

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Emenda: 0742
Capitulo: VIII
Seçlo:
Artigo: 8JA C
Parãgrafo:
Inciso:
AUnes:
Texto:
Inclua-se o seguinte artigo no Capitulo VIII:
Art. O Tribunal de Contas da UnlAo enviará iI comlssAo mlsta permanente prevista no art. 166 da ConstitulçAo Federal, até
50 dias após o encaminhamento da proposta orçamentária pelo Poder Executivo:
1- relaçAo das obras em execuçao com recursos Oliundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, nas quals tenham
skio kientificados Indicias de ator praticados com grave Infraçao iI norma legal ou regulamentar de natureza contábil,
financeira, orçamentária, operaclonal e patrimonial, inclufdas ou nao na proposta orçamentária, indicando a classlficaçao
Institucional e funclonal-programátlca do subprojeto ou subatMdade correspondente, o ÓfgAo executor, a localização da
obra, os Indicias verificados e outros dados julgados relevantes para sua apreclaçAo, pela Comissão, Independentemente do
trAnsito em julgado do respectivo processo no Amblto do Tribunal;
" - informações gerêncials sobre a execução ffslco-financelra dos subprojetos mais relevantes, constantes dos orçamentos
fiscal e da segurtdade social, selecionados, especialmente, de acordo com critMos que levem em conskieraç!o o valor
Ilquklado no exercido de 1998 e o focado em 1999, a reglonalizaçao do gasto, sem prejulzo de outras solicitaçOes do
Congresso Nacional.
.
§ 1° - A lei orçamentária anual poderá contemplar subtltulos relativos a obras mencionadas no Inciso I deste artigo cem
execuç!o orçamentária suspensa até a adoça0 de medidas saneadoras pelo Ófgão responséYel, sujeitas à apreciação da
comlssao mista de que trata esto artigo.
§ 20 - O Tribunal encaminhará à comlssAo mista, sempre que necessário, relatórios de atualizaçAo das Informações
constantes da relação mencionada no Inciso I deste artigo.
§ 3° - Os responsáveis administrativos pela gestAo das obras mencionadas no § 1°serão automaticamente afastados de
suas funções relativas iI execuçao da obra até que todas as Irregularidades sejam justificadas ou corrigidas.
Declslo: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Emenda: 0743
Capitulo:
SeçAo:
Texto:
Dê-so 80 Art. 65 a seguinte redaç!o:

Artigo: 65

Panligrafo:

Inciso:

AUnea:

Art. 65. H8Y8nc1o a necesskiade de se proceder à limitaçlo do empenho das despesas fIXadas para o exerclclo de 2000,
para se alcançar o supen\vit primário referido no art. 18 desta lei, a mesma deverá ser feita de forma proporcionai ao
montante global das dqtaç6es de cada Poder e do Ministério Público da União, exclusivo as destinadas a transferências
constitucionais, ao pagamento de despesas de pessoal e encargos sociais, beneficios previdenciários, amortizaç!o e
encargos de financiamento e os projetos e atividades incluldos no Rede de ProteçAo Social, corno definido no Anexo desta

Lei.
Decido: Aprovada

Parecer:

Aprovada nos termos do SubsIHutivo

Emenda: 0744
Capitulo:
SeçAo:
ArtigO: 7'
Parãgrafo: 3°
Inciso: XIV
Allnea:
Texto:
\
Inslra-se no art. 7°, § 3°, allnea "c" nos seguintes termos:
c) das despesas regionalizadas do SUS, destacando as parcelas atinentes a cada um dos Cf~érios previstos no art. 35 da
lei nO 8.080, de 19 de setembro de 1990.
Parecer: Aprovada nos termos do Subst~utiYo
Declslo: Aprovada

Ob!elYsç!o: A letre 'C' spós o csmpo ARTIGO Indica que houve classifiCaç!cVreclssSificeç'o peles consu/tOlfas t6cnicas.
Ellbo ...~o: COFFICD • CONORlSF

Emlu.lo: lJIO&99IJ:U:U
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Seçlo:
Artigo: 38
Capitulo: 111
Parágrafo:
Inciso:
AUnea:
D6-se nova redação ao art. 38°;
"A proposta orçamentária conterá reserva de contingência vinculada aos orçamentos fiscal e da seguridade social. em
montante equivalenle a, no mlnlmo. quatro por 09nlo:"

Emenda: 0745

Texto:

DecISIO: Rejeitada

Emenda: 0746
Texto:

Parecer:

Rejeij8da no mérito

\
Capitulo:

11

SeçAo:

Artigo: 3°

Parágrafo:

Inciso:

AUnas:

Dê-se a seguinte redação ao art. 3°:

"Para efeito desta !el, e desde que o projeto de lei do plano plurianual relativo ao perlodo 200012003 seja encamInhado ao
Congresso Nacional até 02 de agosto de 1999. devidamente acompanhado dos elementos técnicos utilizados em seu
diagnósUco, entende-se por: ...
Decido: Rejeitada
Parecer: Rejeitada nomérito
SeçAo:
Artigo: 7'
Parágrafo:
Capitulo:
Inciso:
AI/nea:
Incluir no § 3° do art. 7° Inciso com o segUinte teor:
Memória de cak:ulo da complemenlaçAo União ao Fundo de Manutenção do EnsinO Fundamental ede Valoflzaçto do
Magistério· FUNDE F • e da estimativa do valor mlnlmo por aluno, nos termos do art. 6°, §§ 1° e 2". da Lei nO 9.424, de 1996.

Emenda: 0747

Texto:

Parecer:

Decisão: Aprovada

Aprovada nos termos do SUbstitutivo

Emenda: 0748
Capitulo:
Seçlo:
Artigo: 25
Parágrafo:
Inciso: VII
Allnea:
Texto:
Dê-se ao Inciso VII, do Art. 25 a seguinte redação:
Art. 25 ......
VII- ações tlpJcas dos Estados, do Distrito Federal e dos Munlclplos, ressalvadas as ações compreendidas nos arts. 23,
Incisos I a XII, inclusive para aqulsiçAode patrulhas mecanizadas,30, Incisos VI e VII, 200, 204,-lnciso I e 225, § 1°, inciso
111, da Constitulçto Federal, em lei especifica, ou constantes do Plano Plurianual. financiadas tOlal ou parcialmente pela
União ou por agênda oficiai de fOO'lento e que se encontrem inacabadas. com mais de cinqüenta por cento de execução.
desde que já tenham aquelas entidades adimplido mais de setenta por cento da contrapartida;
Decisão: Aprovada

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Emenda: 0749
Capitulo: 11
Seção:
Artigo: 7°
Parágrafo: 2"
Inciso:
Allnea:
Texto:
Inclua-se ao § 2<1 do art. -,o o seguinte inciso:
li". _ a discrimlnaçAodos projetos em andamento, a nlval de subllturo, cuja execução financeira. até 30 de junho de 1999,
ultrapasse Vinte por cento de seu custo total estimado, infonnando o percentual de execução e o custo total acima referidos,
obstHVado ~ que estabelece o art. 24.
Declsllo: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
H

Emenda: 0760
Capitulo: VIII
Texto:
$uptima-se o art. 73.

Seçlo:

Parecer:

Decisão: Rejeitada

AUTOR:

Artigo: 73

Emenda: 0116
Texto:
Suprima-se o Inciso 11 do art. 30:

o.olslo: Rejeitada

Inciso:

Allnea:

Rejeitada no mérito

GERSONCAMATA
Capitulo:

Parágrafo:

UF: ES

Partido: PMDB
Seçlo:

Artigo: 30
Parecer:

Parágrafo:

Inciso: 11

Allnea:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0116
Capitulo: VIII
Seç.lo:
Artigo: e3A C
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Art. • O Tribunal de Contas dà UniAoenViará à comissão mista permanente prevista no art. 166 da ConstitulçAo Federal,
Texto:
até 30 dias após o encaminhamento da proposta orçamentária pelo Poder Executivo:
I - relaçAo das obras em execuçto com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, nas quais lenham
sido identifICados, indlclos de atoS pratlcados'coni grave Infraçao a norma legal ou regulamentar de natureza contábil,
financeira, orçamentéria, operacional e patrirriÔid,al, Incluldas ou não na proposta orçamentária, Indicando a classificação
institucional e funclonal-programãtlCa do subProj~to ou subatMdade correspondente, o órgAo executor, a localização da
obra, os Indicias verificados e outros dados jUlgadOS relevantes para sua apreciaçãO, pela Comissão;
1I-lnformaç6e$ gerenciais sobre a execuçãO flslco-fin'ancelra dos subprojetos mais relevantes, constantes dos orçamentos
fiscal e da seguridade social, selecionados, esJ)é:CJalmente. de acordo com critérios que levem em conskleraçAo o valor
liquidado no exerciclo de 1998 e o fIXado em 1999,-a reglonalizaçao do gasto, sem prejulzo das solicitações do Congresso
Nacional.
Decisão: Aprovada parcialmente
Pârécer:' Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Observaçao: A IetIa

·c· após o campo ARTIGO IndICa que houve classificaçAolreclasslficaçao peras consuflorias técnicas.

EllboraçJo: COFFJCD - CONORJSF

Emlulo: 2M6oY91J:U:N
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Emenda: 0117 .
Texto:

Capitulo:

Artigo: 39

.Seção:

Parágrafo:
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Inciso:

Allnea:

O artigo 39 passa a ~orar com a seguinte redação:

Art. 39. A programação a cargo da unidade orçamentária Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão do
Ministério da Fazenda conterá exclusivamente as d~ações destinadas a alender a despesas com:
Decisão:

Rejeitada

Parecer:

Emenda: 0118

Capitulo:
Suprima-se o artigo 87;
Texto:
Decisão: Aprovada
Capitulo:

Emenda: 0119
Texto:

Seção:

P~râgrafo:

Artigo: 87
Parecer:

Seção:

Rejeitada no mérito
Inciso:

AUnaa:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Artigo: 78

Parágrafo:

Inciso:

Allnaa:

Dê-se a seguinte redação ao artigo 78:

Art. 78. Se o projeto de lei orçamentária anual nao for sancionado pelo Presidente da República até 31 de dezembro de
1999, a programação dele constante poderá ser executada, durante o priQ'lelro mês do exerciclo, até o limite de um doze
avos do total de cada dotaçAo, na forma da proposta remetida ao Congresso Nacional.
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente
Emenda: 0120
Capitulo:
Texto:
Suprima-se o artigo 66.

Seção:

Decisão: Aprovada
Emenda: 0121
Dê-se
Texto:

Artigo: 66

Parágrafo:

Inciso:

AUnaa:

Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Capitulo:

SeçAo:

ArtigO: 3°

Parágrafo:

Inciso:

AUnaa:

ao Art. 3° a seguinte redaçAo:

"Art. 3° Os orçamentos da União para o ano 2000 serão elaborados com base na estrutura conceitual e classificatória
estabelecida pela Portaria nO 9. de 1974, com as alterações nesta realizadas até o final do exerclclo de 1998, postergada a
aplicação das mudanças preconizadas pela Portaria nO 42. de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão e suas alterações
posteriores para o exerclclo de 2001, após o seu teste concreto na elaboração do Plano Plurianual para o periodo 2000 a

2003."
Parecer:

Decisão: Rejeitada
Capitulo:
Emenda: 0122
Suprima-se o artigo 65.
Texto:
Decisão: Aprovada

AUTOR:

Seçlo:

Reieitada no mérito

Artigo: 65
Parecer:

Parágrafo:

Inciso:

Allnes:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Partido: PDT

G/OVANNIQUEIROZ

Artigo: 41A
Emenda: 0934
Capitulo:
Saçlo:
Inclua-se, na lOO 2000, o seguinte artigo e Inciso:
Texto:

C

Parágrafo:

Inciso:

UF: PA
Alfnea:

"Art .. ,. - Na alocaçaio de recursos por Estado, destinado ao setor rodoviário. serAo obedecidos os seguintes critérios:
I- Os recursos destinados à rubrica "Restauraçao de Rodovias serao'distribuldos proporcionalmente à malha rodoviária
federal pavimentada e nAo pavimentada."
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
q

Emenda: 0935
Capitulo:
SeçAo:
Texto:
Dê-se ao art. 18 a seguinte redaçAo:

Artigo: J8

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art. 18 - A elaboraçaio, a aprovação 8 a execução da lei Orçarpen,tárla de 2000 deverão levar em conta a obtençaio de um
défICit operacional vinte por cento inferior ao verificado em 1999; ,em prejulzo das .aç6es nas áreas de saúde, educaçAo,
segurança pública, reforma agrária e de geraçaio de emprego.8 re~da,"
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeit.~a no mérito

. ObsefVsçSo: A feira -C. após o campo ARTIGO Indica que howe c/a$$ificlJÇ.oIreclassificaç,o pelas COIIsu/to(fU t4<;nlcu.
ElabonçJo: COFF/C'O _ CONORlSF

Emiulo: 2/106/991$:U:U
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·Artlgo: 91
parág'rafo:
Seção:
Inciso:
Capitulo:
Alinea:
Inclua-se. na lOO para 2000, o seguinte artigo e parágrafos:
~Art ....... A execução dos orçamentos fiscal e da seguridade social será realizada de modo unifonne, visando-se assegurar
que, no ambito de cada orçamento 8 de cada Poder. nenhum subprograma tenha execução acumulada, ao final de cada
trimestre. que exceda em mais do que trinta por cento à média dá execução acumulada dos demais subprogramas.
§ 1° - Excluem-se des(a norma os 6ubprogramas "Olvkta Interna", "Transferências Financeiras a Estados e Munlclplos", "
Pf8llidêncla Social a NAo-Segurados", "Execução da PoI/tlca de Preços Agrlco/as" e a "Reserva de Contingência", e as
despesas realizadas com base em créditos extrsOI'dlnários.
§ 2° - O cálculo da execuçãO seré realizado pela apuração da representa/Melada percentual do montante da execuçAo
financeira, acumulada em cada subprograma no total da despesa flXélda na lei orçamentária anual para tal subprograma,
considerados os ajustes decorrentes de créditos adicionais abertos no exerclclo trimestralmente.
§ 30 - O relatório de que trata o art. 165, § 3°, da Constituição, conteré demonWatrvoque permita Yerificar o cumprimento do
disposto neste artigo.
Decido: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mér~o
Emenda: 0936

Textd:·

Seção:
Capitulo:
Emenda: 0937
Texto:
Inclua-se, no art. 41, o seguinte parágrafo:

Artlgo: 41

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"§ "., .• A licitação e contratação de obras e serviços relativos a rodovias federais será', sempre que posslvel, efetivada pelo
regime de empreitada por preço global."
Parecer: Rejeitada no mérito
Declslo: Rejeitada
Emenda: 0938
Capitulo:
Seçlo:
Inclua-se, na lOO 2000, o seguinte artigo:
Texto:

Artigo: 27

c

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art ...... Os recursos das contrapartidas de empréstimos externos a cargo da União nlo poderAo ficar concentradas em
nenhum estado da federaçAo em percentual superior a 10% (dez por cento) do total das contrapartidas",
Decisão: Rejeitada
Emenda: 0939
Capitulo:
Seçlo:
Inclua-se, na LDO 2000, o seguinte artigo:
Texto:

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 27

c

Parilgrafo:

Inciso:
,

Allnea:

"Art ...... As dotações alocadas em subprojetos ou subalMdades com objetivos idênticos ou semelhantes manlerAo o
mesmo custo unitário, ou variaçAo mAxima de 20% referente a particularidade ou à situação especifica, caso em que serAr
devidamente justificadas."
Decido: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
SeçAo:
Artigo: 46A
Capitulo:
Emenda: 0940
Inclua·se na LDO 2000, o seguinte artigo e parágrafo único:
Texto:

C

Parilgrafo:

Inciso:

AI/nea:

"Art ..... ~ Os valores unitários consignados na proposta orçamentária para construçAode prédios públicos nAo poderão
superar duas vezes o valor do Custo Unit~rio Básico· CUB, por or, divulgado pelo Sindicato da Indústria da Construção·
SINDUSCDN, por E.lado.
Parágrafo único· Os valores unitários referentes à reforma de prédios púbficos nao poderão exceder a 20% (vinte por cento)
do CUS por or, por Estado.
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente
Emenda: 0941
Capitulo:
Seçlo:
Artigo: 41
G
Parilgrafo:
Inciso:
Allnea:
Inclua-se, na lDQ 2000, o seguinte artigo e Inciso:
Texto:
"Art ..... Na -alocaçêo de reêursos por EstadO, destinado ao setor rodoviário, serAo obedecidos os segülntes critérios:
111 • Os recursos destinados à rubrica "'Construção e PavimenlaçAo de Rodovias serAo distribuldos proporcionalmente à
malha rodoviária federal não pavimentada."
.
.
.
h

Decisão: Aprovada

Parecer: .Aprovada nos lermos do Substitutivo

Capitulo:
SeçAo:
Artigo: 41A C
Parágrafo:
Emenda: 0942
Inciso:
AI/nea:
Inclua-se, na LOO 2000, o seguinte artigo e inciso:
Texto:
"Art, .... Na alocação de recursos por Estado, destinado ao ~e.tor rodOViário, serAo, Obedecidos os s~liintes critérios:
11· Os recursos destinados à rubrica "Conservação Preventlvá Rotineira e Emergénclal" serAodislribuldos
proporcionalmente à malha rodpviária federal paviment~a, e nãp pavimenlada;"
Decisão: Aprovada

~.arecer:

Aprovada nos termos do Subslilutivo

ObS8rvaçAO: A letra 'C' epós o campo ARTIGO Indica .que.houve ClassificflçSo/teclassificaçSo pelas consullorias técnicas.

Elaboraílo: COFF/CD • CONORlSF

Emlmo:
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Capitulo: 111
Seç1o: 111
Artigo: 47A C
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Inclua..se na Seção 111 do Capitulo 111 o seguinte dispositivo:
"O produto da arrecadação da ContribulçAo Provisória sobre Movimentação Financeira sera destinado. integralmente, ao
Fundo Nacional de Saúde e ao Custeio da Previdência SocIaJ, sendo vedadas quaisquer reduções compensatórias de
outras fontes de recursos que tenham POl' obtetiYo realizar o aporte de responsabilidade do Tesouro Nacional."

Emenda: 0943

Texto:

Decisão: Rej'eitada

Parecer:

Emenda: 0944
Capitulo:
Seç1o:
Texto:
Inclua-se o seguinte inciso ao § 3° do art. 7°;

Rejeitada no mérito

Artigo: 7"

Parágrafo: 30

Inciso: V

Alinea:

o detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboraçlo dos orçamentos para os investimentos. com
justificativa fornecida pelos órgãos setoriais para aqueles que excederem em mais de 20% a média de mercado;"
Decisão: Rejeftada
Parecer: RejeHada no mérito
..

o ••

-

Emenda: 0945
Capitulo:
Seçl.o:
Artigo: 17
Parégrafo: Z'
Inciso:
Alinea:
Texto:
dê-se ao § 2° do art. 17 a seguinte redaçJo:
"§ Z' . AcompanharAo os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposlçOes de motivos circunstanciadas e
pormenorizadas, dando as razões que justif.quem a solicitaçto, e que Indiquem as conseqüências dos cancelamentos de
dotações propostas sobre a execuçao das atividades, dos projetos, das operações especiais e dos respectivos subtltulos."
DeclsAo: Rejeitada
Emenda: 0946
Capitulo:
Texto:
Suprima-se o art. 67, verols.

Parecer:
Seç1o:

Rejeitada no mérito

Artigo: 87

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art. 67 • O Poder Executivo podera abrir créditos suplementares e especiais, alê o limite dos respectivos saldos das
dotações nAo utilizadas no exerclclo anterior mediante a ulilizaçAo dos recursos previstos no art. 43, § 1°, incisos 1,11 e 111,
da Lei n. 4320, de 1964, e no art. 166, § 6', da Const~ulç1o Fed..al."
§ 1°· A anulaçao de dotaç6es de que trata o Inciso lU referido no capU! deste artigo, fica limitada a vinte por cento dos
respectivos sUblltulos, objetos do cancelamento.
§ Z' Aplica-se odisposlO no § 2<' do art. 81 aos créditos abertos na forma deste artigo.n
Decisão: Aprovada

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Capitulo: 11
Seç1o:
Artigo: 7"
Parégrafo: 3°
Inciso:
Emenda: 0947
Alinea:
Inclua-se no § 3° do art. 7° o seguinte inciso:
Texto:
as obras ou seMç:os que estejam submetidos à invesUgaçAo do Tribunal de Contas da União, por força de Irregularidades
observadas, inclu!das na proposta orçamentária. Indicando subprojetolsubatMdade orçamentária correspondente. órgAo.
cronograma flslc»financelro e empresa executora".
H

Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0948
Capitulo: 111
Seçlo:
Artigo: 25
Parágrafo:
Inciso: 11
Allnea:
Texto:
Dê-se ao Inciso 11 do art. 25 a seguinte redaçAo:
"Art. 25 • NAo poderAo ser destinados recursos para atender a despesas com:
1- ...
U • Inicio de construção e reforma voluptuária no Ambito da admlnlstraçAo pública direta. Indireta ou fundacional de qualquer
dos Poderes da União. n
Decido: Rejeitada

Parecer:

ReJeitada no mérito

Emenda: 0949
Capitulo:
Seçl.o:
Artigo: 78
Parégrafo: 2<'
Inciso:
Allnea:
Dê-se ao § 2° do art. 78 a seguinte redaçAo:
Texto:
"Art. 78§ Z' • Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de emendas apresentadas ao prqeto de lei de orçamento no
Congresso Nacional e do procedimento previsto neste artigo serAo ajustados, após sanção da lei orçamentária. através da
abertura de créditos adicionais mediante retnaneJamento de dotações".

Parecer: Rejeitada no mérito

DeclsAo: Rejeitada

Emenda: 0950
Capitulo:
Seç1o:
Artigo: 76
Parágrafo:
InclIO:
Texto:
Incluam-se no art. 76 os seguintes Inclsos:
'VII- Sistema de Gerenciamento de Convênios - SIGECONV;
VIII- S~tema Banco Central de Informações - SISBACEN."
Decido: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parctalmente-nos termos do SubstituliYo

Allnea:

Emenda: 0951
Capitulo:
Suprima-se o art. 66, "verols".
Texto:

Allnea:

Decisão: Aprovada

Seç1o:

Artigo: 66
Parecer:

Parâgrafo:

Inciso:

Aprovada nos termos do Substitutivo

ObselVeçAo; A letra ·c· apó$ o campo ARTIGO Indic' que houve C{'S$mc,ç~G'recleS$dicaç~o pelas con$ullOliu técnlcu.
Elibor1(io: COFF/CD • CONORlSF

EmWio: 11 OH9 Jj;U:IJ
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Emenda: '0952
Capitulo: VIII
Seçao:
Artigo: 65
Parágrafo:
Inciso:
Aflnea:
o art. 65 passa a vigorar com a seguinte redaçAo:
"Art. 65. Havendo a necessidade de se proceder à limitaçAO do empenho das despesas fIXadas no exerclcio de 2.000. a
mesma poderá ser feita de toona propocclonal ao montante global das dotações no ambito do Poder Executivo."

Texto:

Declslo: Aprovada

parClalment~

Parecer:

Aprovada parclalOl)!llte nos termos do Substitutivo

Emenda: 0953
Capitulo: IV
Seçlo:
Artigo: 63
Parágrafo:
Inclao:
Allnes:
Inclua-se no artigo citado o seguinte parágrafo:
Texto:
"§ ... Tralando-se dele! de Iniciativa do Poder Legislativo ou de um parlamentar, o Poder Executivo, quando solicitado,
devera, no prazo de 90 (noventa) dias, providenciar ou confirmar a estimativa correspondente,"

Oeclsao: Aprovada

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Emenda: 0954
Capitulo:
Seçlo:
Artigo: 54
Parágrafo:
Inciso:
Aflnea:
Inclua-se no artigo 54 o seguinte Inciso:
Texto:
", .. - Os empréstimos e financiamentos desllnados ao custeio e investimento agropecuário para mini e pequenos produtores
rurais e suas cooperativas e associações e à fOlTnaçAo e estoques reguladOl'8S e estratégicos, obedecklos os limites e
condições estabelecidas em Sei e pelo Conselho Monetário Nacional;"
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérHo

Capitulo:
Seçlo:
Artigo: 53
0955
Parágrafo:
Inciso:
'Aflnea:
Incluam-se, no art. 53. os seguintes parégrafos:
"§ ... _A Unlêo poderá incluir na unidade orçamentária a que se refere o parégrafo anterior o refinanciamento'das demais
dividas públicas federais, desde que em categoria de programação díferente daquela relativa ao refinanciamento da dIvida
mobiliária.
§ ... - A lei orçamentária anual e seus créditos adicionais deverão contemplar ainda, em categorias de programaçAo
especificas, dotações necessárias ao atendimento das operações realizadas no AmbHo do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. bem como aquelas relativas à redução da presença do setor público nas
atividades bancária e financeira."
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente

Emenda~

Texto:

Capitulo:
Seção:
Artigo: 50
Emenda: 0956
Parágrafo:
Inciso:
AHnea:
Texto:
Inclua-se no art. 50 o seguinte parégrafo:
"§ 4° O orçamento de investimento. previsto no art. 165, § 5°, inciso 11, da Constituição Federal, detalhará, IndMdualmente,
por empresa, categoria de programação e grupo da despesa as aplicações programadas em despesas de capital, inclusive,
as resultantes da aplicação do concerto estabelecido pela lei n. 6404, de 15 de dezembro de 1976, para as participações
acionárias em outras empresas."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0957
Capitulo:
Seção:
Artigo: 45
Parágrafo:
Inciso:
AUnea:
Texto:
Inclua-se no art. 45 o seguinte inciso:
" .... - Das operações de crédito, transferências. doações e receitas ClassifICadas como de "Serviços de Saúde" deslinadas
aos 6rgã.os, fundo e entidade. ctl,l,~, deva~ ~n~~rar, exclusivamente, este orçamento."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0958
Capitulo: 111
Seçlo: 11
Artigo: 43
Texto:
Dê-se a seguinte redação ao artigo 43:
"Art. 43. Os fundos de Incentivos fiscais Integrarão a lei orçamentária."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Parágrafo:

Inciso:

Alfnea:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0959
CapItulo:
Seçlo:
Artigo: 34
Parágrafo:
Inciso:
AUnea:
Texto:
Inclua-se o seguinle parágrafo ao art. 34:
"§ 2° É obrigatória a contrapartida dos Estados, do Distrito Federal e dos Munlclplos, que poderá ser atendida através de
recursos financeiros ou bens e serviços economicamente mensuráveis e será estabelecida de modo compaUvel com a
. capacidade financeira da respectiWI unidade beneficiada, tendo como mlnimo e mãximo:
I - no caso dos Munlclplos:
a) cinco e dez por cento para municlpios com até 35.000 habitantes;
,,
b) dez e vinle por cento, nos demais munlclpios localizados nas áreas da SUDENE, da SUDAM e no Cenlro-Oeste;
c) dez a quarenta pO~,cento, para as descentIali~ações, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS; e~cluldos os
Munlclpios relacionados nas aUneas anteriores;
.
d) vinte e quarenta por cento, para as demais;
11- no caso dos Estados e do Distrito Federal;
, >~
a) dez e vinle por cento, se localizados nas áreas da SUDENE e da SUDAM e no Centro-Oeste e
b) vinle a quarenta por cento, para os demais.
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

ObsefYaçao: A lelra ·C· após o campo ARTIGO indica que hOuve clássificaçao/teclasslficaçao pelas consullorias técnicas.
Elaboração: COFF/CD • CONORlSF'

Emiulo: 21,06'99/5:24:./6
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Emenda: 0960
Texto:

Capitulo:
Artigo: 31
Seção:
Paligrafo:
Inciso:
Allnea:
Dê-se ao art. 31 a seguinte redaç.êo:
"Art. 31. A destinação de recursos a munlclplos, estados e ao Distrito Federal. inclusive para o atendimento às ações de
assistência social, saúde e educação.. serAo realizadas mediante transferências ou descentralização orçamentária."

DecisãO: Aprovada Parcialmente

Emenda: 0961
Texto:

Capitulo:

Parecer: Aprovada parcialmeote nos termos do Substitutivo

Seçao:

Artigo: 30

Parigrafo:

Inciso:

Allnea:

Inciso: 11

Allnea:

Inciso:

Allnea:

Suprima-se o Inciso IV do art. 30.

Dec18l0: Rejeitada

Emenda: 0962
Capitulo:
Seção:
Texto:
Suprima-se o inciso 11 do art. 29 da LDO 2000.
DeclsAo: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 29
Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0963
Capitulo:
Seçlo:
Artigo: 28
Texto:
Suprima·se o parágrafo unico do art. 28 da LOO 2000.
DeclsAo: Aprovada

Parecer:

Pan!grafo:

Parágrafo: ÚNI

Aprovada nos termos do Substitutivo

Capitulo:
SeçAo:
Artigo: 27
Emenda: 0964
Parigrafo: ÚNI
Inciso:
Allnea:
Texto:
Oê-se nova redaçAo ao art. 7° suprimlndo-se o seu parágrafo unlco:
"Art. 27. Os recursos para compor a contrapartida de empréstimos internos e extemos e para o pagamenlo de sinal,
amortizaçAo, juros e outros encargos, obseJVSdos os cronogramas financeiros das respectivas operações, nAo poderão ter
destinaçao diversa das referidas finalidades."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

RejeHada no mérito

Emenda: 0965
Capitulo:
Seçlo:
Artigo: 25
C
Parigrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Dê-se ao § 3° do art. 25 a seguinte redação:
"§ 3° Os serviços de consultoria somente serão contratados para execuçao de alMdades que comprovadamente não
possam ser desempenhadas por sefVidores da Administração federal, sendo a autOfizaçAo para tal publicada no Diário
Oficiai."
Parecer: Aprovada nos lennos do Substitutivo
Decido: Aprovada
Emenda: 0966
Capitulo:
Seçlo:
Artigo: 20
Parigrafo:
Inciso:
Allnes:
Texto:
Dê-se ao parágrafo único do art. 20 a seguinte redaçlo:
"Parágrafo unlco. Os recursos alocados na lei orçamentária, com a destinação prevista neste artigo. não poderãO ser
cancelados para a al?ertura de créditos adicionais com outra finalidade."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0967
Capitulo:
Seçlo:
Artigo: go
Pan\grafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Oê-se ao art. 9" a seguinte redaçao:
"Art. go Sempre que ocorrer a abertura de créditos adicionais deverá haver a corl'seqDente atualizaçlo das metas constantes
do demonstratiVo referido no art. -,o, § 1°, Inciso XIV."
Decido: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0968
Capitulo:
Seçlo:
Artigo: 85
Part\grafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Oê-se ao art. 85 e seu parágrafo único a seguinte redação:
"Art. 85. SerAo Inscritas em restos a pagar as despesas que atendam cumulativamente as seguintes condições:
a) tenham sldo legalmente empenhadas no exerclclo, dlstingulndo-se as liquk:ladas das nAo liquidadas;
b) nAo tendo sido liquidadas, exista contrato. convênio, ajuste, acordo ou congênere Jê assinado e em andamento, licitação
adjudicada ou outro requisito previsto em lei."
Oeclslo: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mémo

Emenda: 0969
Capitulo: .
Seçlo:
Artigo: 7Parigrafo: 30
Inciso:
Allnea:
Texto:
Inclu8-se no § 30 do art: -,o o seguinte Inciso:
li... metodologia de cálculo do superávit primário, Indicando o valor do PIB e""regado, 8S principais premlssas subjacentes
a (aI!: preVIsões, as estimativas das variáveis fIScais básicas, receita, despesa, resultado, divida e patrimônio liquido do
GOYet'no federal e do setor publico consolidado, além de Indicar, também, o resultado operacional dó Govemo federal e o
consolidado."
Declslo: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

ObUfVaçdo: A IeIt8 'C' ajJÓ5 o campo ARTIGO Indica que houve classifiCaç.oItec/assificaçlO pelU conaultoriu t6cnleu.
tllboraç.lo: COFFICD • CONOR/SF

Emlülo: 11,06,,)9 IJ;U;46
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Seç.!o:
Capitulo:
Inclua-se no § 2° do art. 22 os seguintes incisos:

Emenda: 0970
Texto:

Artigo: 22

Junho de 1999

Parágrafo: 2()

Inciso:

Atines:

I - seMdores beneficiados;
11 - dependentes e outros beneficiados;
IH • inativos e pensionistas beneficiados.
Decisão: Aprovada Parcia!men'

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

seção:
Artigo: 39
Capitulo:
Parágrafo:
Inciso:
Emenda: 0971
Allnea:
Texto:
Oé-se ao art. 39 a seguInte redaç.Ao:
"Art. 39. A programação a cargo da unidade orçamentária Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão do

Ministério da Fazenda conterá exclusivamente as dotações destinadas a atender a despesas com;"
Decisão: Rejehada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Seção:
Artigo: 87
Capitulo: VIII
parágrafo:
Inciso:
Emenda: 0972
Alfnea:
Alterar a redaçao do art. 67;
.
"Art. 87. O Proer Executivo poderá abrir créditos suplementares e especiais, até o limite dos respectivos saldos das
dotações não utilizadas no exerclcio anterior mediante a utilizaÇ-ao dos recursos previstos no art. 43, § 1°, incisos I, 11 e 111.
da lei nO 4.320, de 1964, e no art. 166, § 6°, da ConstitulÇ-ao Federal."

Texto:

Que passa a ler a seguinte redação:
"Art. 87. O Proer Executivo poderá abrir créditos suplementares e especiais, até o limite dos respectivos saldos das
dotações não utilizadas no exerclcio anterior, mediante a utilizaç.Ao dos recursos previstos no art. 43, § 1°, incisos I, 11 e IH.
da lei n ° 4.320, de 1964, e no art. 166, § 8°, da Consmulçao Federal, mantida a vinculaç.Ao institucional do exerclcio
anterior."
Parecer: Rejeitada no mérito
Decisão: Rejeitada
Emenda: 0973
Capitulo: VIII
Seção:
Artigo: 65
Parágrafo:
Inciso:
Atlnea:
Texto:
Suprimir o art. 65.
"Art. 65. Havendo a necessidade de se proceder à limitação do empenho das despesas fixadas para o exerclclo de 2000,
para se alcançar o superávit primário referido no art. 18 desta lei, a mesma deverá ser feita de forma proporcional ao
montante global das dotações de cada Poder e do Ministério Público da União, exclusiva as destinadas as transferéncias
constitucionais, ao pagamento de despesas de pessoal e encargos sociais. beneficios previdenciários e amortização e
encargos de financIamento."
Decisão: Aprovada
Capitulo: VIII
Emenda: 0974
Suprimir o art. 73.
Texto:
Decisão:

Reje~ada

Parecer:
Seção:

Aprovada nos termos do Substitulivo

Artigo: 73
Parecer:

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Rejeitada no mérito

Seçllo:
Artigo: 85
Emenda: 0975
Capitulo: VIII
Parágrafo:
Inciso:
Atines:
Texto:
Alterar a redação do art. 85 que passa a ter a seguinte redaçao:
~Art. 85. Somente proerão ser Inscritas em restos a pagar no exerclclo de 2000 as despesas empenhadas e efetivamente
realizadas até 31 de dezembro daquele exercido, cuja Jiquldaçao se tenha verifICadO no ano ou possa vir a ocorrer até 31 de
janeiro do exerclcio seguinte, ficando o Ministério da Fazenda obrigado a liberar os recursos correspondentes no mesmo
prazo."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mér~o

Emenda: 0976
Capitulo: Viii
Seção:
Artigo: 83A C
parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Inclua-se no Capitulo VIII o seguinte artigo:
"Art .... Fica a Advocacia Geral da UnIão autorizada, observada a lei Complementar n. 73193. a contratar serviços
advocallcios para promover a execuçao judicial de créditos da União, de suas autarquias e fundações, exclusivamente com
cláusula "ad exitum"."
Decisão: Aprovada

Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo

Emenda: 0977
Capitulo:
Seção:
Artigo: 78
Parágrafo:
Inciso:
Allnoa:
Dê-se ao art. 78 a seguinte redaçao:
Texto:
"Art. 78. Se o Projeto de lei Orçamentária não for sancionado pelo Presidente da República até 31 de dezembro de 1999. a
programação dele constante poderá ser executada, durante o primeiro mês do exerclcio, até o limite de um doze avos do
lotai de cada dotação, na forma da proposta remetida ao Congresso Nacional."
Decisão: Aprovada Parcialmente

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Capitulo: VI
Seção:
Artigo: 62
c
parágrafo:
Inciso:
Emenda: 0976
Allnea:
Texto:
Inclua·se no Capitulo VI o seguinte artigo:
"... Acompanhará o relatório de que trata o art. 165, § 3°, da Constituição Federal, demonstrativo regionalizado dos
empréstimos e financiamentos concedidos pelas agências a que se refere este capitulo."
Decisão: Aprovada

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo
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Emenda: 0979
Capitulo:
Seção:
Artigo: 62
Parágrafo:
Inciso:
AUnaa:
Toxto:
Inclua-so no art. 62 o seguinte parágrafo:
"§ ... A mensagem que encaminhar o Projeto da lei Orçamentária ao Congre~soNac!onal apresentará. em anexo,
relativamente ao BNDES relação dos vinte maiores clientes inadimplentes. Informando as datas de vencimento dos
respectivos débitos e relat6rio sobre as gestões da institulçao para reavê-Ios."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeftada no mérito
Emenda: 0980
Texto:

Capitulo:

Seção:

Artigo: 62

Parágrafo:

Inciso:

AUnea:

Inclua-se no art. 62 o seguinte parágrafo:

... A mensagem que encaminhar o Projetada Lei Orçamenlária ao Congresso Nacional apresentará em anexo,
relativamente ao BNDES a dMsêo porcentual dos empréslimos da Instituição por setor e, dentro destes, a participação
relativa de cada segmento, assim entendido mini, pequeno, médio e grande.
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
~§

Emenda: 0981
Capitulo:
Seção:
Texto:
Inclua-se no artigo 62 o seguinte parágrafo:

Artigo: 62

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"§ ...• A mensagem que encaminhar o Projeto de lei Orçamentária ao Congresso Nacional apresentará, em anexo,

relativamente ao BNDES relação dos vinle maiores tomadores de empréstimos da instituição, os valores desses
empréstimos e datas dos respectivos vencimentos,"
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0982
Capitulo:
Seção:
Artigo: 53
Texto:
Dê-se aos §§ 1° e 20 do art. 53 da LDO 2000 a seguinte redação:

Parágrafo:

Inciso:

AUnea:

"§ 1°· As despesas com o refinanciamento da divida pública federal e a estimativa da receita proveniente da emissAode
tltulos de responsabitidade do Tesouro Nacional para atendê-Io serão Inclurdas, na lei e em seus anexos, separadamente
das demais despesas com serviço da divida e das demais receftas provenientes da emissão de mulos.
§ 20· Entende-se por refinanciamento, o pagamento do principal corrigido da divida pública federal, realizado com receita
proveniente da emissão de tltulos, e por sua amortização efetiva. o seu pagamento efetuado com recursos das demais
fontes,"
.
Decisão: Aprovada
Capitulo:
Emenda: 0983
Seção:
Toxto:
Inclua-se, no art. 63, o seguinte parágrafo:

Parecer:

Aprovada nos tennos do Substitutivo

Artigo: 63

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"§ .... Os projetos de Iniciativa do Poder Legislativo poderão ser aprovados sem a estimativa de renúncia de receita referida
no caput, caso o Poder Executivo ntio a encaminhe em tempo hábil, quanto solicitado."

Decisão: Aprovada
Emenda: 0984
Capitulo: VI
SeçãO:
Texto:
Inclua-se no Capitulo Via seguinte dispositivo:

Parecer:

Aprovada nos termos do Substilulivo

Artigo: 62A

C

Parágrafo:

Inciso:

Atlnea:

"Art ..... As Agências financeiras de fomento aplicarão no mlnimo 50 % (cinqüenta por cento) dos seus recursos na
concessão de empréstimos ou financiamentos a empresas com faturamento bruto anual não superior a R$ 5.000,000,00
(cinco milhões de reais)."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0985
Capitulo: 11
S&ÇIo:
Texto:
Inclua-se, no CapitulO VI, o seguinte dispositivo:

Artigo: 7°

C

Parágrafo: 20

Inciso:

Allnea:

"§ . u ~ A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária anual ao Congresso Nacional apresentará, em anexo, os
valoces das aplicaçOes das agências financeiras ofICiais de fomento nos dois últimos anos, a execução provável para 1999 e
as estimativas para 2000, consolidadas e pOf agências, por regUlo e Estado, por setor e por fonte de recursos".
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Emenda: 0988
Capitulo: VI
S&ÇIo:
Artigo: 62A
Acrescente-se ao Capitulo VI o seguinte dispositivo:
Texto:

C

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

~É vedada a utilização de recursos das agências financeiras oficiais de fomento, inclusive o BNDES, para concessAo de
empréstimos ou financiamentos a empresas com a finalidade de Integrar o processo deprivatizaçao."
Decido: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
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Seção:
Capitulo:
Emenda: 0987
Texto;, .Inciva-se no art. 55 o seguinte parágrafo:

Artigo: 62

Parágrafo:

Jtmho de 1999
Inciso:

Allnea:

"Art. 55 ......................................... .

§ 30 - Os bancos de (lesenvolvimenlo federais e seus agentes financeiros adotarãO po/lticas de fomento destinadas a
privilegiar os segmentos das micro. pequenas e médias empresas, de forma que, no mlnimo, sessenta e cinco por cento do
total de seus recursos sejam a elas concedidas."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Reje~ada no mérito
SeçAo:
Capitulo: It
Emenda: 0988
Texto:
Inclua-se no art. 70 o seguinte parágrafo:

Parágrafo:

Artigo: 7'

Alfnea:

Inciso:

"§ o., - O Poder Executivo enviará ao Congresso nacional os projetos de lei orçamentária anual e dos crédrtos adicionaIs,
com a sua despesa discriminada por elemento. também em meio eletrOnlco, com a sua despesa regionalizada,"
Decisão:

Rejeitada

s.çao:
Capitulo: 11
Emenda: 0989
Inclua-se no Capitulo 11 o seguinte dispositivo:
Texto:

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 26A

C

Parágrafo:.

Inciso:

Allnea:

''As receitas provenientes de remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional serão discriminadas conforme sejam
originadas de:
1- emiss!io de Ululos da divida pública mobiliária federal;
11- conlribuições sociais.
Decisão: Rejettada
Parecer:

Rejeitada no mérito

Caplralo: VIII
Seçao:
Artigo: 8JA C
Parágrafo:
Inciso:
Emenda: 0990
AI/naa:
Inclua-se no Capitulo VIII o seguinte artigo;
Texto:
Art... - O Tribunal de Conlas da Unli~o enviará à Comiss!io Misla Permanente prevista no § 10 do art. 166 da Constituição,
até 30 de setembro de 1998:
I - relação das obras em execução com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social da União, nas quais
tenham sidoldenlificados indlclos de atos praticados com grave Infração à norma legal ou regulamentar de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, Inclu[das ou não na proposta orçamentária, indicando a
classificação institucional e funclonal- programática do sUbproJeto ou subalividade correspondente, o órgão executante, a
localização da obra. os Indlclos verificados e outros dados julgadOS relevantes para sua apreciação. pela Comissão:
11 - informações gerenciais sobre a execução flsico-financeira dos subprojetos mais relevantes, constantes dos orçamentos
fiscal e da seguridade social, selecionados, especialmente, de acordo com critérios que levem em consideração o valor
liquidado no exerclclo de 1996 e autorizado em 1997, a regionalização do gasto, sem prejufzo das solicitações do
Congresso Nacional.
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente
Emenda: 0991
capitulo: VIII
Seção:
Artigo: 8JA C
Parágrafo:
Inciso:
Alfnea:
Inclua-se no CapitulO VIII o seguinte artigo e incisos:
Texto:
"Art .... - O Tribunal de Contas da União enviará à cOOllssão mista permanente prevista no art. 166 da Constituição Federal,
alé 30 dias após o encaminhamento da proposta orçamentária pelo Poder E~utlvo:
I - relação das obras em execução com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridacle social, nas quais tenham
sido Identificados indlclos de atos praticados com grave Infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, Incluldas ou não na proposta orçamentária, Indicando a classificação
institucional e funcional programática do subprojeto ou subatMdade correspondente, o órgão execulor, a localização da
obra, os indlcios verificados e outros dados julgados relevantes para sua apreciação, pela ComIssAo:
II-Intonnações gerenCiais sobre a execuçAo flslco financeira dos subprojetos maIs relevantes, constantes dos orçamentos
fiscal e da seguridade social, selecionados, especialmente, de acordo com crMrios que levem em consideração o valor
liquidado no exercido de 1998 e o fixado em 1999. a regionalização do gasto, sem prejulzo das soficitaçôes do Congrftsso
Nacional.
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente
Emenda: 0992
SeçAo:
Capitulo: "
Texto:
Inclua-se. na LDO 2000, o seguInte artigo:

Artigo: t 1

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art .... - As receitas provenientes da remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional serão classificadas por fonte
de recursos, de acordo com suas origens, distinguindo-se ao menos a remuneração das disponibilidades originárias da
emissão de Ululos da divida mobifiária."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
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Capitulo:
Seç.lo:
Inclua.se. na LOQ para 2000, o seguinte artigo:

Emenda: 0993
Texto:

Artigo: 89

c

Partlgrafo:
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rnels.o:

Alfnea:

"Art... , • O Poder Executivo publicará e distribuirá sfnt6Se da proposta e da lei orçamentária, inclusive em meio magnético.
em linguagem clara e acesslvel ao cidadAo em geral, autoriZando sua reprodução."
DeclsAo: Aprovada Parcialmente

Parecer:

Emenda: 0994
Capitulo:
Seç1o:
Texto:
Inclua-se, na LOO 2000, o seguinte artigo:

Aprovada parcialmente nos tennos do Substitutivo

Artigo: 17

c

. Parágrafo: 5°

AHnea:

Inciso:

"Art. -.-,. - Os projetos de lei de créditos adicionais destinados a atender despesas de pessoal serão encaminhados ao
Congresso Nacional em projeto especifico. separadamente de outros projetos de créditos relativos aos demais grupos de

natureza despesa."
Declslo: Aprovada Parcialmente

Parecer:

Emenda: 0995
Capitulo:
Seçao:
Texto:
Inclua-se, na LOO 2000, o seguinte artigo:

Aprovada parcialmente nos tennos do Subslitutivo

Artigo: 7

c

Partgrafo: 3)

Inciso: XX

Allnea:

i

"Art. ". - Os subprojetoslsubatividades dos Programas Comunidade Solidária e Brasil em Ação, deverão ter identificação
especifica que permita sua disUnçAo dos demais programas."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0996
Capitulo:
Seção:
Inclua-se no art. 82 o seguinte parágrafo:
Texto:

Artigo: 82

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"§ ... - O relatório de execução orçamentária nAo conterá duplicldades, e!iminando-se os valores correspondentes às

transferências IntragOlJefnamentais."
Decido: Aprovada
Emenda: 0997
Capitulo:
Seção:
Texto:
Oê-se ao § 2° do art. 81 a seguinte redação:

Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo

Artigo: 81

Parãgrafo:

Inciso:

Alfnea:

"§~. Na reabertura referida no parágrafo anterior, o Poder Executivo deverá adequar a classificação institucional,
funcionai-programática e por grupo de despesa da programação objeto da reabertura, vigentes em 1999 às classfficações
Institucional, funcional e por programas, bem como às atividades, projetos ou operações especiais, respectivos subtitulos e
grupos de despesa que tiverem absorvido as ações correspondentes."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

Emenda: 0998
Capitulo:
Seção:
Texto:
Inclua-se, na LOO 2000, o seguinte artigo:

~Isão:

Artigo: 1°

c

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Inciso:

Allnea:

"Art....• Somente projeto de lei especifico poderá modifICar a Lei de Diretrizes Orçamentárias."
Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

Emenda: 0999
Capitulo:
Seção:
Oê-se ao capu! do art. 76 a seguinte redaçao:
Texto:

Artigo: 76

Parãgrafo:

"Art. 76· Para fins de apreclaçAo da proposta orçamentária e do acompanhamento e da fiscalização orçamentériR a que se
refere o art. 166, § 1°, Inciso li, da Constituição Federal, sera assegurado, ao ÓC'goo responsável, e a qualquer Parlamentar,
o acesso irrestrito, para fins de consulta, ao: "
DeclsAo: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 1000
Capitulo:
Seç.Ao:
Artigo: 1°A
Texto:
Inclua-se, no prqeto de LDO para 2000 o seguinte artigo:

C

Parãgrafo:

Allnea:

Inciso:

"Art ..... O Projeto de Lei Orçamentária para 2000 e o Projeto de Lei do Plano Plurianual referente ao perlodo 2000-2003
serAo encaminhados ao Congresso Nacional, no exerclciode 1999, em 01 de &gosto."
Decido: Rejeitada
Parecer: Rejertada no mérrto
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Seçto:
E,manda: 1001
Capitulo:
Oê-se ao capu! do art. 21 a seguinte redação:
Texto:

Artigo: 21

Parágrafo:

Junho de' 1999
Inciso:

Allnea:

.. O Poder JUdiclario, sem prejulzo do envio dos precatórios aos 6rgaos oU entidades devedores. encaminhará à Comlss!!o
Mista de Planos, Orçamentos Publicos e Fiscalização do Congresso Naclonal, e à Secretaria de Orçamento Federal, do
Ministério do O(çame~lo e Gasta0, e aos referidos Ól'gaos ou entidades devedores, na parte que lhes couberem, quinze dias
após a sanção desta lei, por Intermédio dos seus respectivos Ófgaos centrais de planejamento e orçamento, ou
equivalentes, a relaçao dos débHos constantes de precatórios Judiciários a serem incluldos a proposta orçamenléria de
2000, conforme determina o art. 100, § 1°, da Constituição Fede/si, discriminada por órgãO da admlniSlração direta,
autarquias e fundações. e por grupo de despesas. conforme detalhamento constante do art. 4°, especificando."
Parecer: Aprovada parcialmente nQS tennos do Substitutivo
Declsêo: Aprovada Parcialmente
Capitulo: 111
Seçto: I
Emenda: 1002
Inclua-se na lOO para 2000 o seguinte artigo:
Texto:

Artigo: 65A

C

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art .... Não seré cancelado o empenho referente a convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere celebrado com outra

esfera de governo se o convenente comprovar a existência de cornpromelJmento à conta de recurso a ser transferk:lo."
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Decido: Aprovada Parcialmente

Emenda: 1003
Capitulo: 111
Seçêo: 111
Inclua-se na Seção 111, do Capitulo 111, a seguinte
Texto:

Artigo: 48A

C

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

~açao:

"Art ....• A lei orçamentária anual contemplará dotações para o Fundo Nacional de Assistência Social para atender o
disposto no art. 203, V, da Constituição e na lei nO 8.742, de 07 de dezembro de 1993."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Capitulo: 111
Seção: 111
Artigo: 46A
Emenda: 1004
Texto:
Inclua-se, na LOO 2000, no Capitulo acima, o seguinte artigo:

C

Parágrafo:

Allnea:

Inciso:

"Art....• O orçamento da seguridade social deslinará no mrnimo 30 % (trinta por cento) de todos os seus recursos para a
função "saúde e saneamento"."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
CapitulO: 111
Seçto: 111
Artigo: 4BA
Emenda: 1005
Inclua-se, na LOO 2000, no capitulo acima, o seguinte artigo:
Texto:

C

Parágrafo:

Allnea:

IncIso:

"Art ....• O orçamento da seguridade social destinará no mlnimo 5 % (cinco por cenlo) de lodos os seus recursos para o
programa 'assistêncla'."
DecIsão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Seção:
Emenda: 1005
Capitulo: 111
Texto:
Inclua-se, na LOO para 2000, o seguinte artigo:

Artigo: 17A

C

Parágrafo:

IncIso:

Allnea:

"Art .• A abertura de créditos adicionais que lenham como suslentaçao o superávit financeiro do exerc!cio anlerior deverá
obedecer a vinculaçãO das respectivas fOl1les de recursos".
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Capitulo: 111
Seção:
Emenda: 1007
Inclua-se no Capllulo 111 o seguinte dispositivo:
Texto:

Artigo: 4BA

C

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

n •••• As ações voltadas para a criança e o adolescente no âmbjto do Ministério da Justiça, deverão estar previstas na
unidade orçamentária· FNCA· 30.908."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

Seção:
Emenda: 1008
Capitulo:
Oê--se ao art. 17 a seguinte redação:
Texto:

Artigo: 17

Parágrafo:

IncIso:

AHnea:

"Art. 17. Os projetos de leis relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento

estabelecidos na lei Orçamentária Anual."
Decisão: Aprovada

Par,ecer:

Aprovada nos lermos do Substitutivo
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Emenda: 1009
Capitulo:
Seção:
Dê-so ao art. 16 a seguinte redação:

Artigo: 16

Parãgrafo:

Quinta-feira 24 16453
Inciso:

Allnea:

Texto:

"Art. 16. As fontes de recursos que corresponderem às receitas provenientes da concessão e permissAo e ressarcimento
pela fiscatizaÇ-ao de bens e serviços públicos constarao na lei orçamentária com código próprio que as identifiquem
confonne a origem da receita. discriminando-se durante a execuçAo, no mlnimo, aquelas decorrentes da concessão ou
permissão nas áreas de telecomunicações, transportes, petróleo e elelricidade~.
Decisão: Aprovada Parcialmente

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Capitulo:
Seçjo:
Artigo: t3
Parágrafo:
Inclua·se o seguinte § 10 no art. 13. renumeraooo-se o alual parágrafo único para § Z':

Emenda: 1010

Toxto:

Inciso:

Allnea:

§ 10 • Não se aplica a exigência estabelecida no inciso 11 do § 7° do art. SO quando da definição de que (rata o inciso VI deste
artigo.

Decisão: Rejeitada
Emenda: 1011
CaJJltulo: li
Seção:
Texto:
Dê-se ao inciso 111 do art. 7° a seguinte redação:

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 7°

Parágrafo:

Inciso: 111

Allnea:

~ anexos indMdualizados dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na forma
definida nesta Ler.
Decido: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

"111

Emenda: 1012
Capitulo: 11
Seçao:
Inclua-se no § 3° do art. 70 o seguinte Inciso:
Texto:

Artigo: 7'

Parágrafo: 3°

Inciso:

Allnea:

Art. ]O - O projeto de lei orçamentária anual que o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional e a respectiva lei
serão constituldos de :
§3t>_ ........

• Comparativo da estimativa de gasto com pessoal e encargos sociais em 2000 e 1999 e o efetivamente realizado em 1998.
1997. 1996 e 1995, relativamente às despesas com juros e encargos da divida interna e com o estoque da divida Interna. e
com a receita liquida de Impostos, segundo OS parametros previstos na lei Complementar nO 82, de 27 de março de 1995."
Decisão: Rejeitada
Emenda: 1013
Capitulo: 11
Seção:
Inclua-se no § 3° do'art. 70 o seguinte Inciso:
Texto:

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 70

Parágrafo: 3°

Inciso:

Allnea:

" • os critérios adotados na proposta para a regionalização dos gastos nas áreas de assistência social. educação. desporto.
habitação, saneamento, saúde e transporte~.
Decisão: Rejeitada
Emenda: 1014
Capitulo: 11
Seção:
Inclua-se o seguinte Inciso no § 30 do art. 7°;
Texto:

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 7'

Parágrafo: 3°

Inciso:

Allnea:

" • a memória de cálculo da estimativa das despesas com amortização e com juros e encargos da divida pública mobiliária
federallntema e externa em 2000 Indicando as taxas de Juros, os deságios e outros encargos e os prazos médios de
emissão. considerados para cada tipo e série de tltulos, eVidenciando, ainda, os montantes de juros e amortização, pagos
ao Banco Central e ao público, respectivamente."
Decisão: Rejeitada
Capitulo: 11
Emenda: 1016
SeçAo:
Texto:
Inclua-se no § 30 do art . .1° o seguinte Inciso:

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 7'

Parágrafo: 3°

Inciso:

Alfnea:

.. demonstrativo da estimativa do nResuttado do Banco Centrar' no exarelelo de 2000, discriminando o Impacto das
operações realizadas no âmbito do Programa de Estimulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro
Nacional· PROER".
Decido: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

Observaç~o:

A lelra 'C' após o campo ARTIGO Indica que houve clsUlficsç401reclss$iffcaçso petas consultorias Itcnlcas.
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Capitulo:
Seçlo:
Inclua-se no § 3° do art. 7° o seguinte inciso:

Emenda: 1016
Texto:

Artigo: 7°

Parágrafo: 3°

Jwtho de 1999
Inciso:

Allnea:

.. A consolidação dos gaslos nos Grupos de Natureza de Despesa (GNO) "investimentos", "inversões financeiras" e "oulras
despesas de caprtar' programados nos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento. por 6rgão e por Unidade
da Federação, elimjn~as as tIansferências inlragovernamenlais, explicitando-se os critérios utilizados na regionalização."
Declslo: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Capitulo:
Seçlo:
Emenda: 1017
Texto:
Inclua-se no § 3° do art. ?O o seguinte l~clSO;

Artigo: 7'

Parágrafo: 3°

IncllO:

Afinea:

.. Os recursos destinados à contrapartida nacional de empréstimo externos, nos orçamentos fIScal e da seguridade social,
por órgão e categoria de programaçAo."
Oeclslo: Rejeitada

Capitulo:
SeçAo:
Emenda: 1018
Texto:
Inclua-se no § 3° do art. 7° o seguinte Inciso:

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 7'

Parágrafo: 3°

Inciso:

Allnea:

" O Poder ExecutiVo encaminhará ao Congresso Nacional extrato Indicando, por unidade orçamentária e funcionai
programática, as informações para se ter conhecimento do real valor de todas as contrapartidas a cargo da União, inclusive
contratante e contratado, valor total, prazo, finalidade, termos do contrato e percentual ou valor da contrapartida".

Decisão: Rejeitada

Parecer~

Rejeitada no mérito

Capitulo: 11
Seção:
Artigo: 7°
Par.ãgrafo: 3°
Emenda: 1019
Inciso: XI
Alinea:
Texto:
Dê-se ao Inciso XI do § 3°, do art. 7°, a seguinte redaçto:
" ...• a evolução da receita nos três últimos anos, a execuçao provável para 1999 e a estimada para 2000, bem como a
memória de cálculo dos principais itens de receitas, Inclusive as financeiras, destacando as premissas básicas de seu
comportamento no exercfcio de 1998;".
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Capitulo: 11
Seção:
Artigo: 7°
Parágrafo: 3°
Inciso:
Alínea:
Emenda: 1020
Texto:
Inclua-se no § 3° do art. 7° o seguinte inciso:
" a evolução da receita e da despesa do Tesouro Nacional, contendo a realizaçao nos últimos três anos, a execuçêo
provável, para 1999 e a programação para 2000, segundo categorias econOmlcas e grupos de despesa, incluindo as
premissas básicas de comportamento dos principais itens."
DeciSão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Capitulo: 11
Artigo: 7°
Emenda: 1021
Seção:
Parágrafo: 3°
Inciso:
Alinea:
Texto:
Inclua-se no § 3° do art. ]O o seguinte Inciso:
" • as contrapartidas consoantes da proposta orçamentária, por unidade orçamentária e classificaçto funcionai programática,
com base em informações fornecidas pelos órgãos setoriais, Inclusive contratante e contratado, valor total, prazo e
finalidad~."

Decisão: Rejeflada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 1022
Capitulo:
Seção:
Artigo: 7°
Parágrafo:
Inciso:
AUnea:
Texto:
Inclua-se, no § 3° do art. 7° o seguinte dispOSflivo:
" • Despesa já efetuada ou a ser ainda efetuada pelo Governo Federal relativamente às comemorações dos 500 anos do
descobrimento do Brasil e o plano de aplicaçao desses recursos. n
Decisão: Rejeflada

Parecer:

Rejeitada no mérito

ArtigO: 7°
Emenda: 1023
Seção:
Parágrafo: 3°
Inciso:
Allnea:
Capitulo: "
Acrescente-se o seguinte Inclso ao § 3° do art. 7°:
Texto:
o percentual de execução flslca e financeira até 30 de junho de 1999 das obras cujo custo total estimado ultrapasse
três milhOes de reais, Incluldas ou n!lo na proposta orçamentária, paralisadas ou nao, indicando a classificação institucional
e funcionai· programática correspondente, o custo tolal atualizado, o custo estimado para sua conclusao e a etapa em que
se encontra a obra, do ponto de vista de sua Ilcitaçêo ou contrataçao."
h ....

Decisão: Rejeflada

Parecer:

Rejeitada no mérito

ObseNaçso: A lelra ·C· após o campo ARTIGO Indica que houve classificaçSo/reclasslficaçfJO pelas consultorias técnicas.
Elabonçio: COFf/CD • CONORlSF
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Emenda: 1024

Texto:

Capitulo: 11

Seção:

Artigo: 1°

Parágrafo: 3°
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Inciso:

AUnea:

Incluanrse.os seguintes incisos no § 3e do art. 7°;

" ". - a estimativa do "Resultado do Banco Centrar' no exerelelo de 1998. discriminando ôImpacto das operações realizadas
no âmbito do Programa de Estimulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional· PROER;
... a compatibilidade das metas presentes na proposta orçamentária com as constantes do Anexo desta lei e com as
previstas no Plano Plurianual para o perlodo 1996 a 1999, correlacionando-as com as categorias de programação
orçamentária;
... as contrapartidas constantes da proposta orçamentária, por unidade orçamentária e classificação funcionalprogramática, com base em infoonaçOes fornecidas pelos órgãos setoriais, Inclusive contralante e contratado, valor total.
prazo e finalidade",
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 1025
Capitulo:
Seçto:
Artigo: 7°
Parágrafo:
Inciso:
AUnea:
Texto:
Inclua-se inciso no art. 7°, com a seguinte redaçAo:
" - demonstrativo da compatibilidade da proposta orçamentária com as prioridades e metas constantes do Anexo desta lei,
correlacionando-as com as categorias de programação orçamentária."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 1026
Capitulo: 1\
Seção:
Artigo: 7"
Parágrafo:
Inciso:
Texto:
Dê-se ao § 3° do art. 7° a seguinte redação:
"§ 3° - Acompanharão o projeto de lei orçamentária anual demonstrativos contendo as seguintes informações
complementares."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

AUnea:

Rejeitada no mérito

Emenda: 1027
Capitulo:
Seção:
Artigo: 7°
Parágrafo: 2°
Inciso:
Allnea:
Texto:
Inclua-se no § ~ do art. ]O o seguinte inciso:
" .. - a discriminação dos subprojetos em andamento, cuja execução financeira. até 30 de junho de 1999, ultrapasse vinte
por cento do seu custo total estimado, intonnando o percentual de execução e o custo total acima referidos, observando o
que estabelece o art. 24.
Parecer: Aprovada nos tennos do Substitutivo
Decisão: Aprovada
Inciso: 111
Capitulo: 11
Seção:
Artigo: 7"
Parágrafo: ~
Alfnea:
Emenda: 1028
Texto:
Oê-se a seguinte redação ao inciso 111. do § 2° do art. 7°:
"111- avaliação das necessidades de financiamento do setor público federal, explicitando receitas e despesas, bem como
Indicando os resultados primários e operaclonallmpllcitos no projeto de lei orçamentária anual para 2000, os estimados para
1999 e os observados em 1998, evidenciando. ainda, a metodologia do cálCulo de todos os itens computados nas
necessidades de finânciamento, com referência especifica ao cálculo dos hjuros reais por compelência".
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
H

Emenda: 1029
Capitulo: 11
Seção:
Artigo: 7"
Parágrafo:
Inciso:
AUnea:
Texto:
Inclua-se no § ~ do art. 7° o seguinte Inciso:
"- avaliaçAodas açOes, previstas na proposta orçamentária, destinadas ao alinglmentodo disposto no art. 165,§ 7°, da
Constituição Federal, de redução dos desequillbrios espaciais e sociais do Pais, como expresso no Plano Plurianual para o
perfodo 1996 a 1999. demonstrado pelo aumento, em relaçao a 1999, da particlpaçAo relativa dos Investimentos nos
estados e regiões com bases econOmlcas mais frágeis, bem assim as ações e metas nao alcançadas pelo referido Plano e
os motivos que impediram o seu cumprimento.
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 1030
Capitulo:
Seçlo:
Artigo: 12
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Dê-se a seguinte redaçao aos Incisos I e 11 do art. 12:
Texto:
"I ~ decreto do Presidente da República para as fontes;
11 ~ ato administrativo próprio do dlr)gente máximo de cada Óf'gAo a que estiver subordinada a unidade orçamentária."
DeclsAo: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Emenda: 1031
Capitulo:
SeçAo:
Oê-se ao § 1" do 8rt 8" a seguinte redação:
Texto:

Artigo: 8'

Parâgrafo: 1°

Inciso:

Alfnea:

" § 1° ... Na elaboração de suas propostas, as institu~s mencionadas no "capuf' deste artigo terAo como parâmetro de
suas despesas globais os limHes estabelecidos conjuntamente com os limites do Poder Executivo, nos termos dos arts. 99,
§ 1" e 127, § 3", da Constítulçao Federal e observada a disponibilidade de receita da União."
Decisão: Rejeitada
Pare<:er: Rejeitada no mérito

Obs6lVaç4o: A la/ra ·C· após o campo ARTIGO Indica que houve cfas$ificaç401reclassificaçlO pelu consultorias tkn/cllS.
EllbortçJio: COFFICD • CONOR/SF
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seçao:
Capitulo: 11
Emenda: 1032
Texto: \. "Acrescente-se no § 3- do art. 7- o item seguinte:

Artigo: .,.

Parégrafo: 31)

Jwtho de 1999
Allnea:

Inciso:

"... - as fontes e a memófia de cálculo dos recursos destinados ao Fundo Especial de DesenvoMmento e Aperfeiçoamento
das AIMdades de Flscalizaçao· FUNDAF,"
Declslo: Rejeitada
Pareeer: Rejeitada no mérito
Emenda: 1033

Texto:

Capitulo: 11

seçao:

Artigo: .,.

Parégrafo: 3°

Inciso:

Allnea:

Inclua-se no § 3' do art. 7° o seguinte Inciso:

"XXV - o Impacto em 1997 e 1998, as eslimatlvu p8l81999 e 2000. no êrmito do orçamento fiscal, da securitizaçAo das
dividas do selOl' rural e das dividas de estados e munlclplos assumidas pela Unlêo;"
Parecer: Aprovada parcialmente nos temos do Substitulivo
Oeclsêo: Aprovada Parcialmente

Emenda: 1034
Texto:

Capitulo:

Seçlo:

Artigo: .,.

Parágrafo: 3°

Inciso:

AUnea:

Inclua-se no § 3' do art. 7' o seguinte Inciso:

..... - cópia dos contratos de gestlo previstos no art. 31 e dos respectivos planos de trabalho de cada entidade para o
atinglmento de suas metas no exerc/cio de 2000, assim como os relatórios de que trata o art. ao, § 1-, da lei n· 9.637, de 15
de maio de 1998."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

AUTOR:

Partido: PMDB

GUSTAVO FRUET

Emenda: 0123
Capitulo:
S8Çlo:
Texto:
Dé-se ao Art. 3° seguinte redaçAo:

a

Artigo: 3'

Parágrafo:

UF:PR

Inciso:

AUnea:

"Art. 3° Os orçamentos da União para o ano 2000 serAo elaborados com base na esllutura concetlual e classificatória
estabelecida pela Portaria nO 9, de 1974, com as alterações nesta realizadas até o final do exerclcio dQ 1998. postergada a
aplicação das mudanças preconizadas pela PortarIa nO 42, de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão e suas alterações
posteriores para o exerc/clo de 2001, após o seu teste concreto na elaboração do Plano Plurianual para o per/roo 2000 a
2003."
Decls:io: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0124
Capitulo:
Seçlo:
Texto:
Dê-se ao Art. 33 a seguinle redaçAo:

Artigo: 33

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art. 33. A destinação de recursos a titulo de contribUições, a qualquer entidade, para despesas correntes ou de capHal,
além de atender ao que determina o art. 12, §§ 20 e 50, da Lei nO 4,320, de 1964, só poderé ser efetivada medlanle sua
previslo na lei orçamentária, de forma a pennitlr sua clara ldenti1lcaçAo.
Parágrafo \lnlco. No caso de conlribulçAo a entidade privada, para despesas de capital, seré também exiglvellel especial
anterior, concedendo tal beneficio, nos termos do art. 12, § SO,ln fine, da lei nO 4,320, de 1964,
Decls:io: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Emenda: 0125
Capitulo:
SeçAo:
Artigo: 34
Parágrafo: 4°
Texto:
Dê-se ao Inciso li. do § 4°, do Art. 34 a segulnle redaçAo (a alual do ad 27, 111 da LD0/99):

Inciso: 11

AI/nea:

tllI· acompanhar a execução das subalMdades ou subprojetos desenvoMdos com os recursos transreridos."
Decls:io: Rejeijada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda~

Texto:

0126
Capftulo:
Seçlo:
Artigo: 34
Parégrafo:
Dê-se ao inciso 111 do Art. 34 a segulnle redaçAo (a atual do Art. 27, 111 da LD0/99):

Inciso: 111

Allnea:

"111- os subprojetos ou subatMdades contemplados pelas transrerênclas estejam Inclurdos na lei orçamentária da esfera de
governo a que estiver subordinada a unidade benefICiada ou em créditos adidonais abertos, ou em tramilaçAo no Legislativo
local, no exerc/clo.:
Declsiio: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

Observaçso: A letra 'C' após o campo ARTIGO Indica que houve classlficeç401reclassilicaç40 peras consul/orias técnicas.
Elllboração: COFFJCD - CONORJSF
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Emenda: 0127
Capitulo:
Seçlo:
Artigo: 70
Parégrafo: 3°
Texto:
Altere-se a redação dos incisos IV e XX do § 3° do Art. 7°, na forma indicada a seguir:

Quinta-feira 24 16457
Inciso:

Alines:

IV· .... Detalhada por operações especiais "para" ... Detalhada por subprojetos e subatividade";
XX • "discriminação, por órgão, atividade, projeto, operação especial e respectivos subtltulos, dos reCursos destinados 80s
programas .. ,," para "discriminação, por órgão, subatMdade e subprojeto, dos recursos destinados aos programas ... "
Decisão: Rejeitada
Parecer: RejeHada no mérito

Emenda: 0128
Texto:

Capitulo:

Seçlo:

Artigo: 7"

Parágrafo: 1°

Inciso:

AUnas:

Suprima-se o Inciso XIV do § 1° do art. 7° e substitua-se, nos Incisos VII e XII desse parâgrafo. conforme Indicado a seguir.
as expressões:
VII ..... "Subfunção e grupo de despesa" por "programa, subprograma e grupo de despesa":
XII ~ ..... "função, subfunçao e programa" por "função, programa e subprograma":

Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 10
Parágrafo:
Emenda: 0129
Capitulo:
Seçlo:
Inciso:
Allnea:
Suprimam-se os Arts. 10 e 11, tendo em conta que a matéria regulada por estes se acha Inclulda na nova redação que
Texto:
propusemos para o Art. 4° do Projeto da lDO 2000.
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Capitulo:
Seção:
Artigo: 7°
Emenda: 0130
Insira-se no art. 7°, § 3° al/nea "c" nos seguintes tennos:
Texto:

Parágrafo: 3°

Inciso: XIV

AUnea:

c) das despesas regionalizadas do SUS, destacando as parcelas atinentes a cada um dos critérios previstos no art. 35 da
lei nO 8.080, de 19 de setembro de 1990.
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada
Emenda: 0131
Capitulo:
Seção:
Artigo: 50
Parllgrafo:
IncIso:
Allnea:
Texto:
Dê-se ao Art. 50, a mesma redação adotada pelas leis nOs 8.931/94 (lDOJ95) e 9.082/95 (LDOI96), em seus arts. 47 e 30,
respectivamente, para a caracterizaçao da abrangência do Orçamento de Investimento, ou seja:
"Art, 50. O orçamento de investimento previsto no art. 165, § 5°, inciso li, da Constitulçao, detalhará, individualmente, por
empresa, categoria de programação e grupo de despesa, as aplicações programadas em despesas de capital, inclusive as
resultantes da aplicação do conceito estabelecido pela lei nO 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para as participações
acionárias em outras empresas."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0132
Capitulo:
Seçlo:
Artigo: 30
Parllgrafo:
IncIso: IV
Alfnea:
Suprima-se o Inciso IV do Art. 30, orientado para a concessAo de "Subvenção" a entidade cultural diferenciada, ou seja,
Texto:
àquela que "tenha por objetivo a diwlgação da cultura brasileira e do idioma português falado no Brasil".
Decido: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0133
Capitulo:
SeçAo:
Artigo: 17
Parãgrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Dê-se aos §§ 1° e:P do Art. 17 a mesma redação dada a ta!s §§ noArt. 12 da lDO vigente (lei nO 9.692, de 27107198), ou
seja:

§ 1° Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposlçOes de motivos circunstanciadas que os
justifiquem e que Indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostas sobre a execução dos subprojelos
ou subatMdades correspondentes.
§ :P Os decretos de abertura de créditos suplementar e autoriZados na lei orçamentária anual serAo submetidos pelo
Ministro do Planejamento e Orçamento ao Presidente da República acompanhados deexposlçao de motivos que inclua a
justificativa e a indicação dos efeitos dos cancelamentos de dotações sobre a execução dos subprojetos ou subatMdades
alingidos e das correspondentes metas."
Decisão: Rejeitada
Parecer: ReJeitada no mérito

Ob$arvaçso: AleIta 'C' após o campo ARTIGO Indica que houve classificaçsoheclassificaçSo pelas consullon'u ttknlcas.
EI.boraçlo: COFFICD • CONOR/SF
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Seçao:
Capitulo:
Emenda: 0134
Texto:
Dé-se aos Arts, 4° e 5° a seguinte redação:

Artigo: 4°

Junho de 1999

.I:"arágrafo:

Allnea:

Inciso:

"Art. 4° Os OI'çamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a despesa por unidade orçamentária, segundo a
classificaçãO funcionai-programática, na forma do art. 3° desta lei, expressa por categoria de programação em seu menor
nlvel, detalhada por g"pos de despesa. com suas respectivas dotações, conforme a seguir especificado, IndicandO para
cada categoria. a esfera orçamentária, a categoria econOmlca, a modalidade de aplicação. a fonte de recursos e o
Identificador de uso.
§ 1° Fica Insmulda. adicionalmente às categorias econOmlcas "Correnles" e "CapHal", a categoria 'Transferências",
Identificadas, respectivamente. pelos códigos "3", "4" e "5": esta úHima para o enquadramento de gastos públicos que nAo
geram tonlraprestaçAo direta sob a forma de bens eJou seMços.
§ 20 Os grupos de despesa, na condlçao de elementos de detalhamento das categorias sAo: 1: Pessoal e Encargos SociaIs;
2: Juros e Encargos da DIvida: 3: Outras Despesas Correntes; 4: Investimentos; 5: Inversões Financeiras; e 6:Amortização
da Olvida.
§ 3° As categorias de programaçAO de que traia este artigo serão Identificadas por subprojetos ou subatMelades, com
IndicaçAo das respecUvas metas ffslcas.
§ 4° Os subprojetos e subatividades serAo agrupados em projetos e atividades, contendo a descrição dos respectivos
objetivos.
§ 5° No projeto de lei orçamentária anual será atribuldo a cada subprojeto e subatividade, para fins de processamento, um
código seqoenclal que nAo constará da lei orçamentária anual,
.
'
§ SO O enquadramento dos subprojetos e subalividades, na classificação funclonal-programática deverá observar os
objetivos preclpuos dos projetos e atividades, Independentemenleda entidade executora.
§ 7° As modificações propostas nos termos do art. 166. § 5° da C.onstituição Federal, deverão pr~_ervar os códigos
seqOências da proposta originaI.
.
§ 8° Cada subprojeto somente constará de uma única esfera orçamentária.
§ 90 As fontes de recursos e as modalidades de aplicação aprovadas na lei orçamentária e em seus créditos adicionais
poderão ser modificadas. justificadamente. para atender às necessktades de execução. desde que publicadas por melo de;
1- decreto do Presidente da República. para as fontes:
11 - ato administrativo próprio do dirigente máximo de cada ÓfgAo a que estiver subordinada a unidade orçamentária, para as
modalidades de aplicaçãO. desde que demonstrada a Inviabilidade técnica, operacional ou econOmica da execução do
crédito, na modalidade prevista na lei orçamentária.
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0135
Capitulo:
Seção:
Texto:
Oê-se ao Art, 46 a seguinte redaçJo;

Artigo: 46

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art, 46, No exerelc/ode 2000 serão aplicados, em açOes e serviços de saude, os recursos equivalentes aos focados na lei
orçamentária pafa 1999, acrescklos do adicionai da CPMF,h
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0136
Capitulo:
Seção:
Artigo: 89
Acrescente-se Parágrafo Único ao Art. 89, com a seguinte redação:
Texto:

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"Parágrafo unlco, O Poder Executivo publicará, bimestralmente, a execução orçamentária de cada Ministério e entidades
vinculadas no menor nlvel de programação, Inclusive com a divulgaçJo dos recursos efetivamente liberados por Estado e
por Munlclpio."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Seção:
Artigo: 34
Emenda: 0137
Capitulo:
Acrescente-se § ao Art. 34. com a seguinte redação:
Texto:

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"O órgão descentralizador do crédito divulgará no DOU e na horne page da Internet do Ministério COIrespondente, as dalas,
valores e Estadfl"Municlplo para o qual os recursos foram destinados,"
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada

AUTOR:

Partido: PT

HELOÍSA HELENA

Capitulo: VI
Seção:
Emenda: 1043
Inclua-se onde couber, o seguinte Inciso:
Texto:

Artigo: 62

Parágrafo:

UF:AL
Inciso:

Alfnea:

"O Governo Federal deverá destinar, pelo menos, R$ 25,000.000.000,00 para os 22 (vinle e dois) programas da chamada
"Rede de Proteção Social."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

Observaç~o:

A lelra 'C' após o campo ARTIGO Indica que hOwe classific8ç~oIrecl8ssificaç60 pelas consultorias técnIcas.
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Artigo: 62

Capitulo: VI
Emenda: 1044
Seçêo:
Texto:
Inclua-se onde couber, o seguinte inciso:

Parágrafo:

Quinta-feira 24 16459
Inciso:

Allnea:

"O Governo Federal deverá deslinar recursos ao orçamento do INeRA de. pelo menos, RS 4.000.000,000,00 para
PROCERA e implementação e consolidação de projetos de assentamento."
Decido: ReJertada
Parecer: Rejeitada no mérito

Capitulo: VI

Emenda: 1045
Texto:

Seçlo:

Artigo: 62

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Inclua-se ao art. 62. onde couber, o seguinte inciso:

.. - Das dolações orçamentérías do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste· FNE, no rnlnimo 40% (quarenla
por cento) serão aplicados em operações de investimento e custeio agropecuário no âmbito do subprograma de apolo à
agricultura familiar na região nordeste do pais."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Capitulo: VI
Seção:
Inclua-se onde couber, o seguinte inciso:

Emenda: 1046

Texto:

Artigo: 62

Parégrafo:

Inciso:

Alfnea:

"O Governo Federal deverá destinar recursos especiais de combate à pobreza, analfabetismo, mortalidade Infantil e
desemprego aos 15 municlplos mais pobres do Brasil, confoone RelatÓlio de DesenvoMmento Humano da ONU de 1998."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

Capitulo: VI
Seção:
Emenda: 1047
Texto:
Inclua-se onde couber. o seguinte inciso:

Artigo: 62

Parégrafo:

Inciso:

Allnea:

"O Programa de Renda Mlnlma do Governo Federal deverá atender integralmente, sem a exigência da contraparte dos
orçamentos municipais, todas as (amllias carentes dos 30 municlplos mais pobres do Semi-árido da reg/Ao Nordeste,
definidos pelo Mapa da Fome -IPEA."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mér~o

AUTOR:

UF:RS

Partido: PT

HENRIQUE FONTANA

Emenda: 0046
Capitulo: 111
Seçlo: 111
Artigo: 46
C
Parégrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Inclua-se o seguinte artigo no CapItulo 111, Seçao 111- Das Diretrizes Especificas do Orçamento da Seguridade Social:
"Art. - No exerclclo do ano 2000 serAo aplicados. no Projeto 13.075.0428.4438 ManutençAo e OperaclonalizaçAo do SUS, no
mlnlmo, recursos equivalentes autorizados em 1997 ,cOfrigldos pela variaçAo do IGP de 1997 mais a variação de 1998 e a
variaçao de 1999 até a publicaçao do Parecer do Relator, acrescido do aumento real previsto da Receita Corrente da UnlAo.
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeftada no mérito
Emenda: 0047
Capitulo: 111
SeçAo: 111
Artigo: 46
C
Parágrafo:
Inciso:
Alfnea:
Inclua-se o seguinte artigo no Capitulo 111, Seçao 111- Das Diretrizes Especificas do Orçamento da Seguridade Social:
Texto:
"Art. - O orçamento da seguridade social destinará no mln!mo 30% (trinta por cento) de todos os seus recursos para a
funç!o SAÚDE."
Declllo: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0048
Capitulo: 111
Seçto: 111
ArtJgo: 46
C
Parégrafo:
Incllo:
Alfnea:
Texto:
Inclua-se o seguinte artigo no Capitulo 111, SeçAo 111 Das Diretrizes Especificas do Orçamento da Seguridade Social:
"Art. - No exere/clo do ano 2000 serAo aplicados, no prqeto 13.075.0428.4438 Manutenção e Operaclonalização do SUS ou
equtvalente, no mlnlmo, recursos 50% a mais do que os autorizados no orçametlto de 1999.
Decido: Rejeitada
Parecer: Rejeftada no mérito
a

Emenda: 0049
Capitulo: 111
Seção: 111
Artigo: 46
C
Panlgrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Inclua-se onde couber na SeçAo 111- Das Diretrizes EspecifICaS do Orçamento as Seguridade Social:
"Art. O orça-nento da seguridade social destinará no mfnlmo 30% (trinta por cento) de todos os seus recursos, exceto a
contribulçAo do PISIPASEP que const~uclonalment8 financia o Fundo de Amparo ao Trabalhador FAT, par a função
SAÚDE."
a

a

Declslo: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0050
CapItulo: 111
Seçlo: 111
Artigo: 48A C
Paligrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Inclua-se onde couber na SeçAo 111- Das Diretrizes Especificas do Orçamento as Seguridade Social, do Capitulo 111:
"Art. - O orçamento da seguridade social destinará o mlnimo de 5% (cinco por cento) de todos os seus recursos para o
ProgramaASSIST~NCIA"
)
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Declslo: Aprovada Parcialmente

ObsefY8ç!o: A letra ·C· após o campo ARTIGO Indica qUI houve classlficlç'oIrocI8!Sific.ç'o pelU consultorias t6cnlcn
EllboraÇ!o: CQFFJCD • CONORlSF
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seçAo:
Capitulo:
Emenda: 0051
Texto:
Inciua-se o seguinte patágrafo no artigo 34:

Artigo: 34

Parágrafo:

Allnea:

Inciso:

"Art. 34
§ - Fica ressalvado das exigência previstas no Inciso 11 os recursos destinados aos serviços assistenciais previstos na Lei
Orgânica de Assistência Social.
Decido: Aprovada

Parecer:

Capitulo:
SeçAo:
Emenda: 0052
Toxto:
Inclua-se no art. 45 o seguinte inciso:

Aprovada nos lermos do Substitutivo

Artigo: 45

Patjgrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art. 45
- das receflas provenientes do Imposto seletivo sobre fumo prevista na proposta de emenda constitucional nO 23, de 1999
em tramilaçAo na Câmara dos Deputados."
Decisão: Rejeitada
Emenda: 0053

Toxto:

Parecer:

Capitulo: 111

Seçao: iII

Rejeitada no mérito

Artigo: 46

c

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Inclua-se o seguinte artigo no Capitulo 111, Seção 111- Das Diretrizes Especificas do Orçamenloda Seguridade Social
~Art. No exerclclo do ano 2000, o Orçamento da Seguridade Social destinará recursos suficientes para o atendimento
Integral da saúde em todos os assentamentos de trabalhadOl'es rurais.

Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Seçao:
Artigo: 7°
CapitulO: 11
Parágrafo: 3°
Emenda: 1142
Inciso:
Aflnea:
Inclua·se ao parágrafo 3°, do art. 7°, o seguinte inciso:
Texto:
lo". O impacto em 1997 e 1998, e as estimativas para 1999 e 2000, no âmbito do OI'çamenlo fiscal. das dividas de estados e
munlclpios assumidas pela União;"
Decisão: Aprovada
Seção:
Capitulo: VI
Emenda: 1143
Texto:
Insira·se no art. 62 o seguinte parágrafo:

Parecer; Aprovada nos termos do Substitutivo

Artigo: 62

Parágrafo:

Inciso:

Alfnea:

§ 5° A mensagem que encaminhar o profeto de lei orçamentária anual ao Congresso Nacional apresen\aré, em anexo, os
valores das aplicações das agências financeiras oficiais de fomento nos dois últimos anos, a execução provável para 1999 e
as estimativas para 2000, consolidadas pOl' agência, região e selOl' de atMdade.
Doclsão: Rejeitada

Emenda: 1144
Capitulo: VI
SeçAo:
Insira·se, após o artigo 62 o seguinte artigo:
Toxto:

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 62

c

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Art ... - Acompanhará o relatório de que Irala o art. 165, § 3°, da Constituição Federal demonslrativo regionalizado dos
empréstimos e financiamentos concedidos pelas agências a que se refere este capitulo."
Doclsão: Aprovada

Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo

Emenda: 1145
Capitulo: 11
Seção:
Artigo: 82
C
Toxto:
Inclua-se ao capitulo 11 o seguinte artigo, renumerando-se os demais:

Paràgrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art... O relatório previsto no art. 165 § 3° da Constitulçao conterá demonstrativo evidenciando, por unidade da Federação, o
montante das drvidas renegociadas por força do Programa de Apolo à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados e do
Distrito FederaJ, o montante de tltulos públicos federais emitidos em função da respectiva renegociação, bem como os
retornos dessas operações de Clédito.
Parágrafo único. O demonstrativo evidenciará também, para cada unidade da Federação. as parcelas devidas, vencidas e
vincendas, evidenciando. ainda, as situações de inadimplência."
Decisão: Aprovada Parcialmente

Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Capitulo: 111
Seçao:
Artigo: 34
Parágrafo:
Inciso:
Emenda: 1146
Allnea:
Inclua-se o seguinte inciso no artigo 34, encabeçando a seqOêncla e renumerando os demais Inclusive as remIssões, e
Texto:
parágrafo, com as seguintes redações:
"I· não incorrerá, no exerci cio, direla ou Indiretamente, em perdas da receitas ou em gastos fiscais que decorram de
isenções e ou de quaIsquer outros beneficios tributários, financeiros e Cled~lclos, concedidos a empresas privadas, com a
finalidade de estimular a localização de suas atMdades Industriais ou comerciais no estado ou no munlcfplo; "e
"§ ,,:0 A exigência fiXada no inciso I não se aplica aos casos em que beneffcios tributários tenham sido aprovados pelo
Consetho de Polftlca Fazendária."
Decisão: Rejeitada

Observaç~o:

Parecer:

Rejeitada no mérito

A letra 'C' após o campo ARTIGO Indica que houve classificaç~0IrecIassific8Ç~O pelas consuflOrias técnicas.
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Emenda:) 1147
Capitulo: 111
SeçAo: 11
Artigo: 43
C
Parágrafo:
Texto:
Inclua·s~ o seguinte artigQ no capitulo 111, seção li. renumerando-s8. os demais:
...... Os fundos de incentivos fiscais integrarão a lei orçamentária."
Decisão: : Rejeitada

AUTOR:

Parecer:

Rejeitada no mérito

IBERÊ FERREIRA

Partido: PPB

Emenda; 1212
Capitulo: VI
Seção:
Texto:
Dê-se ao inciso IV do art. 62, a seguinte redação:

Allnea:

Inciso:

Artigo: 62

Parágrafo:

UF:RN

Inciso: IV

AUnea:

"Art. 62 ....

IV· a promoção do desenvoMmento da Infra..eslrulUra e da indústria, da agricuHura e da agroindústria, com ênfase no
fomento à capacitação cientlfica e tecnológica, a melhoria da competitMdade da economia, a estruturação de unidades e
sistemas produtivos orientados para o fortalecimento do Mercosul e a geração de empregos, apoiados pela Financiadora de
Estudos e Projetos e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social."
Decisão: Aprovada

Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo

Emenda: 1214
Capitulo: 111
SeçJo: I
Artigo: 34
Texto:
Suprima..se as a1lneas a e b do Inciso 11, e o § 50 doM. 34.
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Parágrafo:

Inciso:

AUnea:

Inciso:

AUnea:

Rejeitada no mérito

Capitulo: VIII
Emenda: 1215
SeçJo:
Artigo: 76
Inclua-se parágrafo único ao Art. 76, com seguinte redação:
Texto:

Parágrafo:

"Art. 76..... .

Parágrafo único. O Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, SIAFI, a que se refere o inciso I,
deverá disponibilizar, para consulta, os montantes dos pagamentos relativos aos empenhos liquidados, por subtltulo, com a
sua respectiva ordem bancária IndMdualizada."
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Decisão: Aprovada Parcialmente

Capitulo: Viii
SeçJo:
Artigo: 85
Emenda: 1216
Suprima-se os Arts. 85 e 86, e dê-se ao Art. 87 a seguinte redação:
Texto:

c

Parágrafo:

Inciso:

AUnea:

" Art. 87. O Poder Executivo poderá abrir créditos adicionais. até o limite do saldo da dotação empenhada e nao liquidada
até 31 de dezembro. objeto de convênio, ecordo. ajuste. ou Instrumento congênere correspondente. desde que mantida a
mesma categoria dá programação.
Parágrafo único. A aplicaç.Ao do disposto neste artigo constituir-se-á em excepcionalidade a ser justificada na abertura do
crédito, conslderando-sa que o instrumento que dá origem a efetivação do empenho lenha sido formalizado dentro de prazo
compaUvel com a sua execução no exercido."
Declsio: Rejeitada
Emenda: 1217
Capitulo:
Texto:
Suprima..se o Art. 78.

Parecer:

SeçJo:

Decisão: Rejeitada
Emenda: 1218
Capitulo:
Suprima..se o Art. 66.
Texto:

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Inciso:

Allnea:

Rejeitada no mérito

Artigo: 66

Parâgrafo:

Parecer: Aprovada nos termos do SubstitutiVo

Decisão: Aprovada
Emenda: 1219
Capitulo:
Suprima-se o Art. 65.
Texto:
Declalo: Aprovada

SeçJo:

Emenda: 1220
Capitulo: VII
Texto:
Suprima..se o Art. 64.

SeçJo:

Decisão: Rejettada

Artigo: 78
Parecer:

Soção:

Rejeitada no mérito

Artigo: 65

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Parecer: Aprovada nos lermos do SubstitutiVo

Artigo: 64
Parecer:

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Rejeitada no mérito

Ol»eIVsçIO: A letra 'C' ap6$ o campo ARTIGO IndiCa que houv& cfauificeç'fYre(I'5$ificaç4o pa/u con5u/toriu tlcnlcu.
Elabon,(lo: COFFICD • CONORlSF .
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Seção: 11
Artigo: 39
Capitulo: 111
Texto: ". Ôê-se ao Inciso 11. do § 10 do Art. 39, a seguinte redação:

Emenda: 1221

Parágrafo: 10

Junho de 1999
Inciso: 11

Allnea:

"Art. 39 ...... .
§ 1·...... ..
11. emissão de Tltulos Públicos Federais destinados ao pagamento de eqoalizaçAo de taxas de juros;"
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejettada no mérito

Emenda: 1222
Capitulo: 111
Seçlo: I
Artigo: 23
Toxto:
Suprima-se o parágrafo único do Art. 23, da Seção I. do Capitulo 111.
Declsao: Rejeitada

Capitulo: 111

Emenda: 1223

Texto:

Parecer:

Seção: I

Parâgrafo: ÚNI

Inciso:

Allnea:

Inciso:

Allnea:

Rejeitada no mérito

Artigo: 21

Parágrafo: ÚNI

Exclua-se o parágrafo único do Art. 21, e dê-se ao capu! do Art. 21. a seguinte redaçêo:
"Art. 21. O pooer Judiciário, sem prejulzo do envio dos precatólios aos órgãos ou entidades devedores, encaminhará à
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Flscalizaçao do Congresso Nacional; à Secretaria de Orçamento
Federal, do Ministério do Orçamento e GestAo, e aos referidos órgãos ou entidades devedores, na parte que lhes couberem,
até 5 de julho de 1999, por Intermédio dos seus respectivos órgãos centrais de planejamento e OI'çamento, ou equivalentes,
a relação dos débitos constantes de precat6fios judiciários a serem Inc/uldos na proposta orçamentária de 2000, conforme
determina o art. 100, § 1°, da Constituição Federal, discriminada por órgão da administração direla, autarquias e fundaçOes,
e por grupos de despesas, conforme detalhamento constante do art. 4°, especificando:"
.

Decisão: Rejeitada

Parecer:

Capitulo: 11
Seção:
Emenda: 1224
Texto:
Dê-se ao indico I do Art. 12 a seguinte redação:
"Art.

Rejeitada no mérito

Artigo: 12

Parágrafo:

Inciso: I

Allnea:

12 .....

I - publicadas por meio de ato do Poder Executivo, para as fontes, obedecidos os limites autorizados na lei orçamentária

para cada fonte."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 1225
Capitulo: 11
Seção:
Artigo: 8°
Texto:
Oê-se ao Inciso li, do § 1°, do Art. 8°, a seguinte redaçao:

Parágrafo: 1°

Inciso: 11

Allnea:

"Art. 8°...... .
§ 1° ...... .
11- com os demais grupos de despesas, o conjunto das dotações fixadas na lei orçamentária para o exerclcio financeiro de
1999. devidamente corrigidas pela taxa média de Inflação de 2000 sobre a de 1999, admitida na elaboração da proposta
orçamentária."
Parecer: Rejeitada no mérito
Decisão: Rejeitada
Capitulo: 11
Seção:
Emenda: 1226
Dê-se ao § 5° do Art. 7° a seguinte redação:
Texto:

Artigo: 7°

Parágrafo: 5°

Inclao:

Allnea:

"Art. 7° .......

§ 5° O Poder Executivo enviara ao Congresso Nacional os projetos de lei orçamentária anual e de créditos adicionais
também em meio eletrônico. com a sua despesa regionalizada e discriminada por elemento de despesa."
Decisão: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do ,Substitutivo
Emenda: 1227
Capitulo: 1/
Seção:
Artigo: 7°
Texto:
Inclua-se inciso XXV, ao § 3°, do Art. 3°, com a seguinte redaÇ-ao:

Parágrafo: 3°

I~clso:

XXV

AHnea:

"Art. 3°..... .
§3·........ ..
XXV - critérios e modelos de a!ocaç:io de recursos para a execuÇ-ao descentralizada de programas setoriais."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

.,
ObseNaç~o: Ale/Ia ·C· após

o campo ARTIGO indica que houve cfassifjcaç~oIrecfassifjcaç~o pelas consufforias técnfcas.
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E.: ;onda,: 1228
Capitulo: 11
Seção:
Artigo: 7°
Texto:
Oé--se ao § 30, do Art. 7°do Capitulo 11, a seguinte redação:

Parflgrafo: 3°

Quinta-feira 24 16463
Inciso:

Atlnea:

"Art. 3°" ........... .
§ 3°, Acompanharão o projeta de leI orçamentária anual, podendo ser disponibilizado por meio eletrônico, demonstrativos
contendo as seguintes infoonaçOes complementares."
Decisão:

Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Capitulo: 11
Seção:
Artigo: 7°
Inclua-se inciso V ao §~, do Art. -,o, com a seguinte redação:

Parágrafo: 2<1

Emenda: 1229

Texto:

Inciso: V

Allnea:

"Art. 7°......... .
§2'......... .
V - a discriminação dos subtltulos dos projetos em andamento, cuja execução financeira, até 30 de junho de 1999.
ultrapasse vinte por cento do custo total estimado de cada subUtulo, observando o que estabelece o art. 24."
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo

AUTOR:

INÁC/OARRUDA

Partido: PC D

UF: CE

Artigo: 76
Emenda: 1093
Capitulo:
Soção:
Parágrafo:
Inciso:
Acrescenle-se ao artigo 76 os seguintes incisos:
Texto:
IX· Sistema de Gerenciamento de Convênios· SIGECONV
X • Sistema Banco Central de Informações· SISBACEN
Decisão: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Allnea:

Emenda: 1094
Capitulo:
Seção:
ArtIgo: 62A C
Parâgrafo:
Inciso:
Alfnea:
Acrescente onde couber o seguinte artigo:
Texto:
Art, Acompanhará o relatório de que trata o art. 165, § 3°, da Constituição Federal demonstrativo regionalizado dos
empréstimos e financiamentos concedidos pelas agências financeiras oficiais de fomento.
Parecer:

Decisão: Aprovada

Aprovada nos termos do Substitutivo

Capitulo:
SoçAo:
Artigo: 1°
Parágrafo:
Inciso:
Emenda: 1095
Acrescenta ao artigo 10 o seguinte inciso:
Texto:
VIII· Correção do desequillbrio econOmlco Inter-regional.
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada

Allnea:

Emenda: 1096
Capftul~:
Seçlo:
Artigo: 63A C
Par~grafo:
Inciso:
Atlnea:
Texto:
Acrescente onde couber o seguinte dispositivo:
Art. O Tribunal de Contas da União enviará à comissão mista permanente prevista no art. 166 da Constituição Federal, até
30 dias após o encaminhamento da proposta orçamentária pelo Pooer Execulivo: I • relação das obras em execução com
recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, nas quaiS tenham sido Identificados indlcios de atos
praticados com grave infração a nonna legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial, incluldas ou não na proposla orçamentária, indicando a classificação institucional e funcional-programática do
subprojeto ou subatividade correspondente, o órgão executor, a localização da obra, os indlcios verificados e oulros dados
Julgados relevantes pata sua apreciaçao, pela Comlss30;
.
Decisão: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Emenda: 1097
Capitulo:
Suprima-se o artigo 66.
Texto:
Decido: Aprovada

AUTOR:

SoçAo:

Parâgrafo:

Artigo: 66

Parecer:

SoçAo: 111

AI/nea:

Aprovada nos temlOS do Substitutivo

JANDIRA FEGHALl

Emenda: 1103
Capitulo: 111
Acrescente o seguinte artigo:
Texto:

Inciso:

Partido: PC D
Artigo: 46

c

Parágrafo:

Inciso:

UF: RJ
Allnea:

"Art. No exerclcio de 2000 serão aplicados, em ações e serviços de saúde, no mlnimo 30% dos recursos provenientes das
Contribuições Sociais previstas na Constitulç30 Federal para Previdência Social e 10% dos recursos do Tesouro Nacional"
QeclsAo: Rejeitada
Emenda: 1104
Capitulo: 111
Acrescenta·se o seguinte artigo:
Texto:

Parecer:
SoçAo: 111

Rejeitada no mérito

Artigo: 45A

C

Parágrafo:

Inciso:

Alfnea:

"Art .• Os recursos provenientes das Contribuições SociaIs previslas na Constituição Federal para Previdência Social,
utilizados para o pagamento de Encargos Previdenciários da União, não poderão exceder 10% do montante arrecado."
Decisão: Rejeitada
O~elYaçbo:

Parecer:

Rejeitada no méríto

A feIra 'C' após o campo ARTIGO Indica que howe classífiCaçSoIrecfassificaçlo pefas consultOrias téCnicas.

Ehboraç.to: COrF/CD • CONOMF

EmiuJo: 11.06'9915:U:Sl
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AUTOR:

JEFFERSON PERES

Emenda: 1098
Texto:

Capitulo: VIII

Seçto:

Junho de 1999

Partido: PSDB
Artigo:

Parágrafo:

Inciso:

Allnoa:

Inclua-se o seguinte artigo:

Art. - O Tribunal de C~las da União enviará à comissão mista permanente prevista no art. 166 da Constituição Federal, até
30 dias após o encaminhamento da proposta orçamentária pelo Poder Executivo:
1- relaç40 de obras em execuçAo com recursos oriundos dos orçamentos fIScal e da seguridade social, nas quais tenham
sido Identificados indlclos de atos praticados com grave Infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. incluldas ou nAo na proposta orçamentária. indicando a classificaçêo
Institucional e funcionai-programática do subprojeto ou subatMdade correspondente, o órgão executor. a localização da
obra, os Indlclos verificados e outros dados julgados relevantes para sua apreciação, pela Comlssêo;
fi ~ Informações gerenciais sobre a execuçao ffslco-financeira dos subprojetos mais relevantes, constantes dos orçamentos
fiscal e da seguridade social, selecionados, especialmente, de acordo com critérios que levem em consideração o valor
liquidado no exerclclo de 1998 e o fIXado em 1999, a regionalização do gasto, sem prejulzo da solicitações do Congresso
Nacional.
Declllo: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Emenda: 1099
Capitulo: VIII
SeçAo:
Dê-se a seguInte redação ao artigo 78:
Texto:

Artigo: 78

Parágrafo:

Inciso:

,I\lInos:

Art. 78. Se o projeto de lei Ol'çamentária anual nao for sancionado pelo Presidente da República até 31 de dezembro de
1999, a programação dele constante poderá ser exes::utada, durante o primeiro mês do exercido, até o limite de um doze
avos do total de cada dotação. na forma da proposta remetida ao Congresso Nacional.
Decisão: Aprovada Parcialmente

Parecer:

Capitulo: VIII
Emenda: 1100
Suprima-se o artigo 65.
Texto:
Decisão: Aprovada

Seçao:

Capitulo: VIII
Emenda: 1101
Texto:
Suprima-se o artigo 66.

Seçao:

Artigo: 65
parecer:

Decisão: Aprovada
Capitulo: 111
Emenda: 1102
SeçAo: 11
Texto:
Dê-se a seguinte redação ao artigo 39:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Inciso:

Allnea:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Artigo: 66
parecer:

Parágrafo:

Parágrafo:

Inciso:

Aflnea:

Aprovada nos tennos do Substitutivo

Artigo: 39

Parégrafo:

Inciso:

Allnea:

Art. 39. A programação a cargo da unidade orçamentária Operações Oficiais de Crédito ~ Recursos sob Supervisão do
Ministério da Fazenda conterá exclusivamente as dotações destinadas a atender a despesas com:
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

AUTOR:

JOÃO COSER

Partido: PT

UF: ES

Ob5eNaçao: A letra 'C' após o campo ARTIGO IndIca que houve classificaçaolreclassificaçao pelas consultorias técnicas
EI.bonçio: COFF/CO _ CONORlSF

Emiuão: 2/06-99 /):}.I:52
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Emenda: 0221
Capitulo:
Seçao:
Dê-se aos Arts. 4° e 5° a sC9uinle redação:
Texto:

Artigo: 4°

Parágrafo:

Quinta-feira 24 16465
Inciso:

Atinea:

"Art. 4° Os orçamentos fiscal e da segúridade social discriminarão a despesa por unidade orçamentária. segundo a
classificação funcional-programática na forma do art. 3° desta lei. expressa por categoria de programação em seu menor
nlvel. Detalhada por grupos de despesa, com suas respectivas dotações confonne a seguir especificado indicando para
cada categoria a esfera orçamentária, a categoria econômica e modalidade de aplicação, a fonte de recursos e o
identificador de uso.
§ 1° Fica instítulda adicionalmente às categorias econômicas "Correntes" e "Capitar" a categoria ''Transferências'',
identificadas, respectivamente, pelos códigos "3", H"4" e "5"; esta última para o enquadramento de gastos públicos Que não
geram contraprestação direla sob a forma de bens elou serviços.
§ ;20 Os grupos de despesa, na condIção de elementos de detalhamento das categorias, são: 1.Pessoal e Encargos Sociais;
2. Juros e Encargos da Divida; 3. Outras Despesas Correstes; 4.lnvesUmentos; 5. InversOes Financeiras; e 6. Amortização
da Olvida.
§ 3° As categorias de programação de que trata este artigo serão identincadas por subprojetos ou subatividades, com
indicação das respectivas metas flsicas.
§ 4° Os subprojetos e subatividades serão agrupados em projelos e atividades, contendo a descrição dos respectivos
objetivos.
§ 5° No projeto de lei orçamentária anual será atribuldo a cada subprojelo e subatividade, para fins de processamento, um
código seqüencial que não constará da lei orçamentária anual.
§ 6° O enquadramento dos subprojetos e subaUvidades, na dassificação funclonal-programálica deverá observar os
objetivos predpuos dos projetos e atividades, independentemente da entidade executora.
§ 7° As modificações propostas nos termos do art. 166, § 5°, da Constijulção Federal, deverão preservar os códigos
seqüenciaIs da proposta original.
§ 8° Cada subprojeto somente constará de uma única esfera orçamentária.
§ 9'1 As fontes de recursos e as modalidades de aplicação aprovadas na lei orçamentária e em seus créditos adicionais
pcxferão ser mcxfificadas, justificadamente, para atender às necessidades de execuÇ!lo, desde que publicadas por meio de:
I - decreto do Presidente da República, para as fontes;
11- ato administrativo próprio do dirigente máximo de cada Ófgão a que estiver subOl'dlnada a unidade orçamentária, para as
modalidades de aplicação, desde que demonstrada a inviabilidade técnica, operacional ou econ6mlca da execução do
crédito, na modalidade prevista na lei orçamentária.
Parecer: Rejeitada no mérito
Decisão: Rejeitada
Emenda: 0223
Capitulo:
seçao:
Artigo: 4°
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Toxto:
Dê-se aos Arts. 4° e 5° a seguinte redação:
"Art. 4° Os orçamentos fiscal e da seguridade social dlscrimlnarao a despesa por unidade orçamentária, segundo a
classificação funcional-programática, na forma do art. 3° desta lei, expressa por categoria de programação em seu menor
nlval, detalhada por grupos de despesa, com suas respectivas dotações, confonne a seguir especificado, indicando para
cada categoria, a esfera orçamenlária, a modalidade de aplicação, a foote de recursos e o identificador de uso.
§ 1° Os grupos de despesa são: 1. Pessoal e Encargos SociaiS; 2. Juros e Encargos da Olvida; 3. Oulras Despesas
Correntes: 4. Investimentos; 5: Inversões Financeiras; e 6. Amortização da Divida.
§ ~ As categorias de programação de que trata este artigo serAo Identificadas por subprojetos ou subatMdades, com
Indicação das respeclivas metas flslcas.
§ 30 Os subprojetos e subalivldades serão agrupados em projetos e atividades, contendo a descrição dos respectivos
objetivos.
§ 4° No projeto de lei orçamentária anual será atribufdo a cada subprojeto e subatMdade, para fins de processamento, u
código seqüencial que não constará da lei orçamentária anual.
§ 5° O enquadramento dos subprojelos e subatividades, na classiflC8ção funcionai-programática deverá observar os
objetivos precfpuos dos projetos e atividades, independentemente da entidade executora.
§ 6° As modifICação propostas nos termos do art. 166 § 5° da Constituiçao Federal, deverão preservar os códigos
seqOenclals da proposta original.
§ ]O Cada subprojeto SOIl'lEm!e constará de uma única esfera orçamentária.
§ 8° As fontes de recursos e as mcxfalidades de aplicação aprovadas na lei orçamentária e em seus créditos adicionais
pcxferão ser modificadas, justificadamente, pata atender às necessidades de execução, desde que publicadas por meio de:
I -decreto do Presidente da República, para as fontes;
1I - ato administrativo próprio do dirigente máximo de cada órgão a que estiver subordinada a unidade orçamentária, para as
mcxfalidades de aplie&çao, desde que demonstrada a inviabilidade técnica, operacional ou econOmlca da execução do
crédito, na modalidade prevista na lei orçamentária.
D&clsAo: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Alfnea:
Inciso:
SeçAo:
Parágrafo:
Emenda: 0226
Capitulo:
Artigo: 3°
Dê-se ao Art. 30 a seguinte redação:
Texto:
"Art. 3° Os orçamentos da Unlao para o no 2000 serão elaborados com base na estrutura conceitual e classfficalória
estabelecida pela Portaria nO 9, de 1974, com as a1leraçOes nesta realizadas até o final do exercfclo de 1998, postergada a
aplicaçêo das mudanças preconizadas pela Portaria nO 42, de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão e suas alterações
posteriores para o excrclcio de 2001, após Oseu teste concreto na elaboração do Plano Plurianual nara o perlodo 2000 a

2003."
De<:lsAo: Rejeitada

Parecor:

Rejeitada no mérito

\".'
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Emenda: 022&
Capitulo:
Seçlo:
Artigo: 'P
Parégrafo: 3°
Texto:
Altere-se a redação dos incisos IV e XX do § 3° do Art. 7° na forma Indicada seguir: .

Junho de 1999
Imlao:

AHnea:

IV·
Detalhada por operações especiais ~p8fa"... Detalhada por subprojeto e subatMdade";
XX - "discriminação. por órgão, atividade, projeto, operação especial e respectivos sUbtltulos, dos recursos destinados aos
programas ..." para "d,crimlnaçlo, por órgao. subatividade e lubprojeto, dos recursos destinados aos programas ..."
Parecer: Rejeitada no mérito
Decisão: Reje~ada
H, ••

Emenda: 0227
Capitulo:
Seçlo:
Artigo: -,o
Parllgrafo: 1°
Inciso:
Allnu:
Texto:
Suprima-se o inciso XIV do § 11:1 do a~. 7°) e subsl~ua-se, nos Inct50s VII e XII desse parágrafo. conforme indicado a seguir
as expressões:
VII- ..."subfunção e grupo de despesa "por "programa. subprograma e grupo de despesa";
XII - .. .funç:io, subfunção e programa" por "função, programa e subprograma";
Declsao: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Seçao:
Artigo: 30
Capitulo:
ParAgralo:
Inciso: N
Emenda: 0228
Allnea:
Texto:
Suprima-se o Inciso IV do Art. 30 orientado para a concessão de "Subvenç.ao~ a entidade cultural diferenciada, ou seja,
àquela que "tenha por objetivo a divulgaçao da cutlura brasileira e do Idioma português falado no Brasil".
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Seção:
Artigo: 33
ParAgralo:
Capitulo:
Inciso:
Allnea:
Emenda: 0229
Dê-se ao Art. 33 a seguinte redaçao:
Texto:
"Art. 33. A destinação de recursos a titulo de contribuições, a qualquer enlldade, para despesas correntes ou de capital,
além de atender ao que delerm!na o art. 12 §§ 2<1 e SO, da Lei nO 4.320, de 1964, s6 poderá ser efetivada mediante sua
previsão na lei orçamentária, de forma a permitir sua clara Identificaçao.
Parágrafo único. No caso de conlribulção a entidade privada, para despesas de capital, será também exiglvellel especial
anterior, concedendolal benefiCio, nos termos do art. 12, §§ 6°,ln fine da Lei nO 4320, de 1964.
Decisão: Aprovada Parcialmente

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Subslitulivo

Emenda: 0230
Capitulo:
Seção:
Artigo: 34
Parágrafo: 4°
Texto:
Dê-se ao inciso 11, do §4°, do Art. 34 a seguinte redaç:io{a alual do Art. 27.111 da LDO/99):

Inciso: 11

Allnea:

"11- acompanhar a execuç:io das subalMdades ou subprojelos desenvolvidos com os recursos transferidos."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0231
Capitulo:
SeçAo:
Artigo: 34
Parágrafo:
Inciso: 111
Alinea:
Texto:
Dê-se ao Inciso 111 do Art. 34 a seguinte redaçao ( a alual doM, 27,111 da LD0/99):
"111 • os subprojetos ou subatMdades contemplados pelas transferências estejam Incluldos na lei orçamentária da esfera de
governo a que estiver subordinada a unidade beneficiada ou em créditos adicionais abertos, ou em tramitaçêo no Legislativo
local, no exerclclo."
Decls:io: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0232
Capitulo:
SeçAo:
Artigo: 50
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Dê-se ao Art. 50, a mesma redaçAo adotada pelas Leis nOs 8.931/94(LD0/95( e 9.082195(LD0J96), e(I1 seus arts. 47 e 30,
respectivamente, para a caracterizaçAo da abrangência do Orçamento de Investimentos, ou seja:
"Art. 50. O orçamento de investimento previsto no art. 165, § 5°, Inciso 11 da Constitulçao, detalh8l~ IndMdualmente ppr
empresa, categoria de programação e grupo de despesa as aplicações programadas em despesas de capital, Inclusive as
resultantes da aplicaç:io do conceito estabelecido pela Lei nO 6.404 de 15 de dezembro de 1976, para as participações
acionária em outras empresas.~
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0233
Capitulo:
SeçAo:
Artigo: 10
Parágrafo:
Inciso:
AUnaa:
Texto:
Suprimaf1l.se os Art. 10 e 11, tendo em conla que a matéria regulada por estes se acha Inclulda na nova redaçao que
propusemos para o Art. 4° do Projeto da LOO 2000
Declsao: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

.)
ObservaçSo: A letra 'C' após o campo ARTIGO Indica que howe c/assificaçSa/reclasslficaçSo pelas consultOrias t6cn/cas.
Ellboraçio: COFF/CD • CONOWSF

PAgina

96 de 18-1

DUUuODOSENADOFEDERAL

Junho de 1999

Quinta-feira 24

16467

. Capitulo:
SeçAo:
Artigo: 17
Parágrafo:
Inciso:
Alfnea:
Dê-se aos §§ 1° e ~ do Art. 17 a mesma redação dada a tais §§ no Art. 12 da LDO vigente (LefnO 9.692, de 27107/98), ou
seja:.
.
"§ 1° Acompanharão os projetos de lei relalivos a crédrtos adicionais exposições de mOtivos circunstanciadas que os
justifiquem e que indiquem as consequênclas dos cancelamentos de dotações propostas sobre a execução dos subprojelos
ou subatMdades correspondentes.
§ 20 Os decretos de abertura de cré<mos suplementar e autorizados na lei orçamentária anual serão submetidos pelo
Ministério do planejamento e Orçamento ao Presidente da República acompanhados de exposição de motivos que Inclua a
justificativa e a Indicação dos efeitos dos cancelamentos de dotações sobre a execução dos subprojetos ou subatividades
atingidos e das correspondentes metas. h

Emenda: 0234

Texto:

Decisão: Rejeitada

Parecer:

RejeHada no mérito

Emenda: 0235
Capitulo:
Seçao:
Artigo: 30
Inciso: 11
Parágrafo:
Texto:
Suprima-se a expressa0 "instituclonar do texto do Inciso 11 do art. 30, que passará a ter a seguinte redação:
Art. 30........... .
II-.sejam vinculadas a organismos Internacionais de natureza filantrópica ou asssitenclal;
Oeclslo: Rejeitada
Emenda: 0236
Capitulo:
Seçlo:
Suprima-se o Inciso 111 do art. 32:
Texto:
Decido: Aprovada Parcialmente

Emenda: 0237
Capitulo:
Seçto:
Texto:
Oê-se ao inciso 111 do art. 45, a seguinte redação:

Parecer:

RejeHada no mérito

Artigo: 32
Parecer:

Alfnea:

Parágrafo:

Inciso: 111

Allnea:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Artigo: 45

Parágrafo:

Inciso: 111

Alfnea:

111- das demais receitas dos Ófgaos, fundos e entidades que Integram, exclusivamente, este orçamento.
Declslo:

ReJ~ltada

Parecer:

Rellrada pelo AutOl'

------------------------~~---------------------------

Emenda: 0238
Seçto:
Capitulo:
Texto:
Inslra-se 110 art. 45 o seguinte Inciso:

Artigo: 45

Parâgrafo:

Inciso: 111

Alfnea:

V - das receitas de contribuições de servidores públicos e militares das FOI'ças Armadas para custeio de programas ou de
fundos de assistência médica, odontológica e hospitalar.
Declslo: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

Seçto:
Emenda: 0239
Capitulo:
Texto:
Inclua-se no art. 46 o seguinte parégrafo:

Artigo: 46

Parágrafo:

Inciso:

Alfnea:

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por ações e serviços de saúde aqueles contidos na função
Saúde, desconsiderando-se os gastos com PessoaJ e com Assistência Médica e Odontológica a Servidores.
DeclslO: Aprovada Parcialmente
Parecer: AprOvada parcialmente nos termos do Substitutivo
Emenda: 0240
Seçto:
Capitulo:
Artigo: 7'
Texto:
Inslr8-se no art. 7°, § 3° allnea "c" nos seguintes termos:

Parágrafo: 3°

Inciso: XIV

Alfnea:

c) das despesas regionalizadas do SUS, destacando as parcelas atinentes a cada um dos critérios previstos no art. 35 da
Lei nO 8.080, de 19 de setembro de 1990.
Decido: Aprovada

Emenda: 0241
Capllulo:
Seçto:
Inclua-se o seguinte parágrafo no artigo 34:
Texto:

Parecer:

Aprovada nos lermos do SubsUlutivo

Artigo: 34

Parigrafo:

Inciso:

Alinea:

"Art. 34
§ - Fica ressalvado das exigências revistas no Inciso I e II os recursos destinados aos serviços assiténclals previstos na lei
Orgênlca de Ass~têncla Social.
Declslo: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Emenda: 0242
Capitulo:
Seçto:
Texto:
Inclua-se o seguinte paIágrafo no artigo 34:

Artigo: 34

Parigrafo:

Inciso:

Aline.:

"Art. 34
§ . Fica ressalvado das exigências previstas no Inciso 11 os recursos desUnados aos serviços asslstênclals previstos na Lei
Orgânica de Assistências Social.
Decido: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
ObselVaç.o: A letra -O- após o campo ARTIGO Indk:. que houve ClssslficsÇIM&cJ,"lficBÇ'O peJ,! consultorias t6cnk:as.
E1abonçto: COFFICD • CONOR/SF

Emlsslo: lJ,V6t99IJ:].I:JJ
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Capitulo:

Seção:

Parágrafo:

Artigo: 18

Allnea:

Inciso:

Dê-se a seguinte redação ao artigo 18:

"Art. 18 Fica vedado a existência de déficit primário na elaboração o aprovaçAo da lei orçamentária de 2000.
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

\
Artigo: 37A C
Parágrafo:
Seção: I
Capitulo: 111
Incluêrse o seguInte artigo no Capitulo 111. Seção 1- Das Diretrizes Gerais:

Emonda: 0244

Texto:

Allnea:

Inciso:

"Art. As transferências para entidades privadas Que firmarem conlralo de gestão com a administração pública federal
poderão ser agrupadas em dotações orçamentátlas de uma única categoria de programação. conforme definida no art. 6°, §,
1°, desta lei, classificada no grupo de despesa "outras despesas correntes", Inclulndo-se as principais melas constantes do
contrato de gestao desde que a execução orçamentária seja feita no SIAFI, no detalhamento equiValente ao da
administração pública federal."
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos teonos do Subslitutivo
Emenda: 0245
Capitulo: 111
Seção: 111
Artigo: 46
C
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Inclua-se o seguinte artigo no Capitulo 111, Seção 111- Das Diretrizes Especificas do Orçamento c1a Seguridade Social
Texto:
"Art.. No exerclclo do ano 2000 serão aplicados, no Subprojeto 13.075.0428.4438.0170 - Assistência Integral a Saúde da
Mulher ou titulo equivalente, no mlnimo, recursos equivalentes a dez vezes o autorizado em 1998.
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente
Seção:
Capitulo:
Emenda: 0246
Inclua-se o seguinte parágrafo no artigo 34:
Texto:

Artigo: 34

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art. 34

§ _ Fica ressalvado das exigências previstas no Inciso 11 os recursos destinados aos serviços asssitênciais previstos na lei
Orgánica de Assistência Social.
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada
Artigo: 25
Seção:
Capitulo:
Emenda: 0247
Dê-se a seguinte redaçao ao inciso VII do artigo 25:
Texto:

Parágrafo:

Inciso: VII

Allnes:

"Art. 25

VII - ações tlpicas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municlplos, ressalvadas as ações compreendidas nos arts. 23,
inclusive para aqulslçao de patrulhas mecanizadas, 30, Incisos VI e VII. 200, 204. inciso I. e 225. § 1°, inciso 111. da
Constituição Federal, em lei especifica, ou constantes do Plano Plurianual, financiadas lolal ou parcialmente pela Unlao ou
por agência oficial de fomento e que se encontrem inacabadas, com mais de cinqüenta por cento de execução, desde que Já
tenham aquelas entidades adimplido mais de setenta por cento da contrapartida
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada
Artigo: 4BA C
Parágrafo:
Inciso:
AI/noa:
Capitulo: 111
Emenda: 0248
Seção: '"
Inclua-se onde couber na Seção 111- Das Diretrizes Especificas do Orçamento as Seguridade Social, do CapItulo 111:
Texto:
~Art.

- O orçamento da seguridade social destinará Omlnlmode 5% (cinco pOl' cento) de todos os seus recursos para o

programa ASSISréNCIA."
Decisão: Aprovada Parcialmente
Capitulo: IH
Seção:
Emenda: 0249
Texto:
Inclua-se onde couber o seguinte artigo:

Parecer:

AprOVada. . parclalmente nos lermos do Substitutivo

Artigo: 7°

C

Parágrafo: 3°

Inciso: XX

Allnea:

Art. - Todos os subprojelos/subatMdades ou Projeto/Atividade Que fizerem parte do programa Comunidade Solidária
deverao ser identificados especificamente
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Capitulo: VI
Seção:
Emenda: 0250
Inclua-se onde couber o seguinte artigo:
Texto:

Artigo: 62

C

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"AI!. Ê vedada a utitizaçao de recursos das agências financeiras oficiais de fomento para concessão de empréstimos ou

financiamento à empresas com a finalidade de participar do processo de privaUzaçao."
Oeclsão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

ObscrvaçAo: A feira ·C· após o campo ARTIGO Indica que houve classificaçAo/reclasSificaçAo pelas consul/orias técnicas.
EhboraçAo! COFF/CD - CONORlSF

Ernlldo! 2/,06'9915:24:53

Página

98de /8.J

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 1999
Emenda: 0251
Texto:

Capitulo:

Artigo: 1°

Seção:

Parágrafo:
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Inciso:

AUnaa:

Inciso:

AUnaa:

Inclua-se o seguinte Inciso no art. 1°

Art. 1°· VIII- a poUUca de execução orçamenlária.
Parecer:

Decisão: Rejeitada

Emenda: 0252
Texto:

Capitulo:

Seção:

Rejeitada no mérito

Artigo: 67A

C

Parágrafo:

Inclua-se onde couber, o seguinte artigo:

"Art. O Pedor Executivo deverá solicitar até 31 de outubro de 1999, medlanle projeto de lei, a anulação total ou parcial dos
créditos orçamentários relativo aos Investimentos que não pretenda executar no exerelcio.
§ 1° Os créditos Ofçamentários de que traia este artigo. nao anulados, serão abertos no exerelclo sUbsequente, nos limites
de seus saldos apurados no dia 31 de dezembro.

Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Seção: 111
Artigo: 46
C
Parágrafo:
Inciso:
CapItulo: 111
Emenda: 0263
inclua-se onde couber na Seção 111- Das Diretrizes Especificas do Orçamento as Seguridade Social:
Texto:

AUnes:

"Arl. - O orçamento da seguridade social destinará no mlnimo 30% (trinta por cento) da todos os seus recursos, exceto a
contribuição do PISIPASEP que constitucionalmente financia o Fundoda Amparo ao Trabalhador - FAT, para a funçAo
SAÚDE."

Parecer:

D13cls30: Rejeitada

Rejeitada no mérito

Seção: 111
Capitulo: 11\
Artigo: 4\3
C
Parágrafo:
Inciso:
Emenda: 0254
AUnes:
Texto:
Inclua-se o seguinte artigo no Capitulo 111, Seçao 111- Das Diretrizes Especificas do orçamento da Seguridade Social
"Art .. No exercido do ano 2000 serão aplicados, no Projeto 13.075.0428.4438 Manutenção e Operaclonalização do SUS ou
equivalente, no mlnimo, recursos 50% a mais do que os autorizados no orçamento de 1999.
Decisão: Rejeitada
Emenda: 0265
Capitulo: VI
Toxto:
Inclua-se onde couber:

Parecer:
Seção:

Rejeitada no mérito

ArtigO: 62

C

Parágrafo:

Inciso:

AUnea:

"Art. No exerclcio de 2000 serão aplicados no financiamento ao pequeno e micro produtor do semi-árido nordestino, pelas
Agências Oficiais de Fomento, o mlnimo de R$ 2 bilhões de reais."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

~--------------------~-----------------------

Emenda: 0256
Capitulo: 111
Seção: 111
Artigo: 46
C
Parágrafo:
Inciso:
Atlnea:
Inclua-se o seguinte artigo no Capitulo 111, Seçao 111- Das Diretrizes EspeclrlCas do orçamento da Seguridade Social
Texto:
"Art .. No exerci cio do ano 2000 serão aplicados, no projeto 13.075.0428.4438 Manutenção e OperaclonalizaçAo do SUS, no
mlnimo, recursos equivalentes aos autorizados em 1997 corrigidos pela variação do IGP de 1997 mais a variação de 1998 e
a variação de 1999 até a publicação do Parecer do Relator. acrescido do aumento real previsto da Receita Corrente da
União.
Parecer: Rejeitada no mérito
Decisão: Rejeitada

Artigo: 46
Emenda: 0251
Capitulo: IH
Seção: 111
C
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Inclua-se o seguinte artigo no CapitulO 111, Seção 111- Das Diretrizes Especificas do Orçamento da Seguridade SocIal
A.t No exercido do ano 2000, o Orçamento da seguridade Social destinará recursos suficientes para o atendimento integral
da saúde em todos os assentamentos de trabalhadores rurais.
Decido: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Seção:
Artigo: 62
Emenda: 0258
Capitulo: VI
C
Inclua-se no Capitulo VI o seguinte parágrafo, (enumerando os demais:
Texto:

Parágrafo:

Inciso:

Alfnea:

§ - As Agências Oficiais de Fomento aplicarão no mlnimo 70% (setenta por cento) dos seus recursos na concessão de
empréstimos ou financiamento à expressas cUja a receita operacional liquida anual seja inferior a R$10.000.000,OO (dez
milhões de reais).
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

Obs(JlVsçao: A lfiltra 'C' apOs o campo ARTIGO Indica qua houve c/assific8ç'oIreclassificaç~o peltu ConSUltori8& t6cnicu.
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Parágrafo: .
Artigo: 46
c
Inciso:
Seção: 111
Capitulo: 111
Inclua-se onde couber na Seçao 111· Das Diretrizes especificas do Orçamento as Seguridade Social;

. Emenda: 0269

Texto:

Alfnea:

"Art .• O orçamento da seguridade social destinará no mfnimo 30% (trinta por cento) de todos os seus recursos para a
função SAUDE."
Ceclslo: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0260

Texto:

Capitulo: 11

Parágrafo: 3°

Artigo: 7'

Seção:

Inciso:

AUnaa:

Inclua-se no art. 7°, § 3°, o seguinte demonstrativo:

Art. 7'
§ 311 • memória de cálculo do Impacto em 1997 e em 1998. no âmbito do orçamento fIScal, da secumizaçAodas dividas do
setor rural e das dividas de estados e munlclplos assumidas pela Unl00".
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente
. Artigo: 7'
Seçlo:
Parágrafo: 3°
Inciso:
Allnea:
Capitulo:
Inclua-se
no
artigo
7°,
§3°,
o
seguInte
artigo:
Texto:
"Art. 7°
.
§ 3°. demoostrativo da estimativa do "Resultado do Banco Centrar' no exerclclo de 1999, discriminando o Impacto das
operações realizadas no âmbito do Programa de estimulo fi Reestruturaçao e ao Fortalecimento do Sistema FinanC91ro
Nacional- PROER no exercfcio de 1996. 1997 e 1998."
.
pãrecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente

Emenda: 0261

Emenda: 0262
Capitulo: VIII
Seç:io:
Texto:
Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 78

Artigo: 78

Parágrafo:

Inciso:

AUnea:

"Art. 78. Se o projeto de lei orçamentária anual nAo for sancIonado pelo Presidente da República até 31 de dezembro de
1999, a programação dele constante poderá ser executada, somente durante o primeiro mês do exarclclo, até o limite de um
doze avos do total de cada dotação, na forma da proposta remetida ao Congresso Nacional."
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitulivo
Decisão: Aprovada Parcialmente
,
Capitulo: V
SeçAo:
Emenda: 0400
Texto:
Inclua-se onde couber no Capitulo V:

Artigo: 57

c

Parágrafo:

Art. O Orçamento Geral da União, para o exerclcJo do ano 2000, destinará recursos suficientes
48.26% na despesa com pessoal.
DeclsAo: Rejeitada
Emenda: 0401
Capitulo: 111
Texto:
Inclua-se onde couber:

Parecer:
SeçAo: 11

Inciso:

par~

Allnea:

um reajuste mlnlmo de

.

Rejeitada no mérito

Artigo: 44A

C

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Art. O orçamento fiscal destinará para o Programa ENSINO SUPERIOR, no exerclcio de 2000, o valor mlnlmo de R$
5.200.000.000 (cinco bilhOes e duzentos milhOes de reaJs).
Declslo: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
o ••

Capitulo: V
Seção:
Emenda: 0402
Texto:
Inclua-se onde couber no r.apltulo V:

Artigo: 90

C

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Art .... Para o exercido do ano 2000, o Programa de Renda Mlnima atenderá no mlnlmo dois milhOes de famllias.
Declsão:- Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Artigo: 65
Seção:
Parãgrafo:
Inciso:
Alinea:
Capitulo:
Emenda: 0403
Dê-se ao art. 65 a seguinte redação:
Texto:
"Art. 65 Havendo a necessidade de se proceder à limitação do empenho das despesas fixadas para I) exerclclo de 2000,
para se alcançar o superávit primário referido no art. 18 desta lei, a mesma deverá ser feita de forma proporcionai ao
montante global das dotações de cada Poder e do Ministério Público da União, exclusiva as destinadas a transferências
constitucionais. ao pagament! Je despesas de pessoal e encargos sociais, beneficios previdenciários, amortizaçao e
encargos de financiamento, bem como às destinadas à Rede de Proteção Social."
!
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada

Observaçáo: A feira 'C' após o campo ARTIGO indica que howe c/assificaçáolreclassificaç40 pelas consultorias técnicas.
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Emenda: 0404

Texto:

111

SeçAo: I

Parágrafo: 1°

Artigo: 34
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Inciso:

AUnea:

Dê-se a seguinte redaçao ao § 1° do art. 34:

§ 1° Desde que publicados os critérios de distríbuiçAo regional dos recursos destinados ao Programa "Comunidade
Solidária", fica o Poder Executivo, ressalvadas as vedações constitucionais. autorizadó a dispensar, as exigências previstas
no inciso 11 do capu! deste artigo, para atendimento das ações Incluldas nos bols6es de pobreza Identificados como áreas
priOfftárias no âmbito do Programa, nas ações emergenciais na área de saúde pública e nos serviços assistenciais previstas
na lei Orgânica de Assistência Social..
Parecer: Aprovada nos termos do SubstituUvo
Decisão: Aprovada
Capitulo:

Emenda: 0405

Texto:

VI

SeçAo:

Artigo: 62

c

Parágrafo:

Inciso:

AUnaa:

Inclua·se onde couber:

"Art .. No exerclcio de 2000 serão aplicados no financiamento ao pequeno e micro produtor do semi-árido nordestino, pelas
Agências OfICiais de Fomento, o mlnlmo de RS 2 bllh6es de reals. n
\ DeclsAo: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0406
Capitulo: 111
Seção: 111
Artigo: 46
C
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Inclua-se o seguinte artigo no Capitulo 111, Seção 111- Das Diretrizes Especificas do Orçamento da Seguridade Social.
"Art .. No exerclciodo ano 2000 serAo aplicados, no proj:eto 13.075.0428.4438 Manutenção e OperacionalizaçAo do SUS, no
mlnimo, recursos equivalentes aos autorizados em 1997 corrigidos pela variação do IGP de 1997 mais a variação de 1998 e
a varlaçAode 1999 até a publicação do Parecer do Relator, acrescido do aumento ceai previsto da Receita Corrente da
União.

Parecer:

Decisão: RejeHada

Emenda: 0407
Texto:

Capitulo: 111

Rejeitada no mérito

Artigo: 18

Seçlo: I

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

D~-SE A SEGUINTE REDAÇAo AO ARTIGO 16:

"Art. 18 - Fica vedado a elÔStêncla de déficit primário na elaboraçAo e aprovação da lei orçamentária de 2000.
Decido: Rejeitada
Emenda: 0408
Texto:

Parecer:
Capitulo: 111

Seçlo: 111

Rejeitada no mérito

Artigo: 46A

C

Parágrafo:

Inciso:

Alfnea:

INCLUA.SE O SEGUINTE ARTIGO NO CAPiTULO 111, SEçAo 111- DAS DIRETRIZES ESPECiFICAS DO ORÇAMENTO
DA SEGURIDADE SOCIAL

"Art .... No exercicio do ano 2000 serAo aplicados, no Projeto 13.075.0428.4438 Manutenção e Operacionalização
do SUS ou equivalente, no mlnlmo, recursos 50% a mais do que os autorizados no orçamento de 1999",
Decido: Rejeitada
Parecer: RejeHada no mérito
Emenda: 0409
Texto:

Capitulo:

111

Seçlo: I

Artigo: 25

Parágrafo:

Inciso: VII

Alfnea:

D~-SE A SEGUINTE REDAÇAo AO INCISO VII DO ART. 25:

"Art. 25

VII· ações tfplcas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municlplos, ressalvadas as ações compreendidas nos arts.
23, inclusive para aquisiçlo de patrulhas mecanizadas, 30, Incisos VI e VII, 200, 204, inciso I, e 225, § 10 , Inciso 111, da
ConsmulçAo Federal, em lei especifica, ou constantes do Plano Plurianual· , financiadas total ou parcialmente pela União
ou por agêncl~ ofICiai de fomento e que se encontrem Inacabadas, CÇXT1 mais de cinqüenta por cento de execução, desde

que Jê tenha aquelas entidades adimplido mais de setenta por cento da contrapartida;
Decido: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo

Capítulo: VI
Seçlo:
Artigo: 62A C
Parágrafo:
Inciso:
Emenda: 0410
INCLUA·SE Nq CApiTULO VI O SEGUINTE PARÁGRAFO, ReNUMERANDO OS DEMAIS:
Texto:

§ .~' ~gê~clas O~clals de Fomento aplicarto no mrnlrrio 70% (setenta por cento) dos seus recursos na
concessão d~ empréstimos ou financiamento à empre~$s cuja a receita operaclonallfqulda anual.~a Inferior 8 R$
to.ooo.ooo,oo (dez milhões de reais).

Parecer:

QeclsAo: Rejeitada

ObulVaçlo: A letrl ·C·Sp6!

Rejeitada no mérito

ocampo ARTIGO Indica que houve Cf,»IfIcaçlohecl.uific.çlo pelU CDnJultorl'J tlcnlcss.
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Emenda: 0411
Texto:

Capitulo:

VIII

SeçAo:

Artigo: 76

Parâgrafo:

Junho de 1999
Alinea:

Inciso:

D~-SE A SEGUINTE REDAÇAo AO CAPUT DO ART. 78

"Art. 78 - Se o projeto de lei orçamentária anual nAo fOf sancionado pelo Presidente da República até 31 de dezembro
de 1999. a programaç:io dele constante pOOerã ser executada. sOfl"Iente durante o primeiro mês do exerclcio, até o limite de
um doze avos do tota( de cada dotação. na forma da proposta remetida ao Congresso Nacional.
Decido: Aprovada Parcialmente

Emenda: 0412
Texto:

Parecer:

Capitulo:

Soç.lo:

INCLUA-SE NO ARTIGO 7',

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Artigo: ]O

Parllgrafo: 3°

Inciso:

Allnea:

§ 3', O SEGUINTE ARTIGO:

"Art. 7'

§ 30 - demonstrativo da estimativa do "Resultado do Banco Centrar' no exerelcio de 1999, discriminando o
impacto das operaçOes realizadas no âmbito do Programa de estimulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema
Financeiro Naclonal- PROER no exercido de 1996, 1997 e 1998."
Parecer:

Decisão: Aprovada Parcialmente
Emenda: 0413
Texto:

Capitulo:

11

Seção:

Aprovada parcialmente nos termos do SubstitutiVo

Artigo: 7°

Parllgrafo: 3°

Inciso:

Allnea:

INCLUA·SE NO ART. 7', § 3', O SEGUINTE DEMONSTRATIVO:
Art. 7°

§ 3° - memória de cálculo do impacto em 1997 e em 1998, no âmbito do orçamento fIScal, da securitização das
dividas do setor rural e das dividas de estados e munlclplos assumidas pela Unlêo
Parecer:

Decisão: Aprovada Parcialmente
Emenda: 0414
Texto:

Capitulo:

IH

SeçãO: 111

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Artigo: 46A

C

Parllgrafo:

Inciso:

Allnea:

INCLUA-SE ONDE COUBER NA SEçAo 111 - DAS DIRETRIZES ESPECiFICAS DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL:
HArt. - O Orçamento da Seguridade Social destinará no mlnimo 30% (trinta por cento) de todos os seus recursos
para a função SAÚDE."

Decido:

ReJeitada

Emenda: 0415
Texto:

Parecer:
Capitulo:

111

5eçAo: 111

ReJeitada no mérito

Artigo: 46

C

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

INCLUSA-SE ONDE COUBER NA SEçAo 111- DAS DIRETRIZES ESPECiFICAS DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL:
"Art. - O orçamenlO da seguridade sOCial destinará no mlnlmo 30% (trinta por cento) de todos os seus recursos,
exceto a contribuição do PISIPASEP que constitucionalmente financia o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, para a
função SAÚDE."

Decisão:

ReJeitada

Emenda: 0416
Texto:

Parecer:
Capitulo:

SeçAo:

ReJeitada no mérito

Artigo: 87

C

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

INCLUA-SE ONDE COUBER, O SEGUINTE ARTIGO:
"Art. - O Poder Executivo deverá solicitar até 31 de outubro de 1999, mediante proj.eto de ~i,. a anulação total ou parcial
dos créditos orçamentários relatiVo aos investimentos que não pretenda executar no exerclclo.
§ 1° Os créditos orçamentários de que Irala este artigo. não anulados. serlo abertos no exerclcio subseqüente. nos
limites de seus saldos apurados no dia 31 de dezembro."

DeclsAo:

Rejeitada

Emenda: 0417

Parecer:
Capitulo:

Seção:

Texto:

INCLUA-SE O SEGUINTE INCISO NO ART. l '

Decisão:

Rejeitada

Rejeitada no mérito

Artigo: 1°

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Inciso:

Allnea:

Art. 1° - VIII· a po/ltica de execução orçamentária.

Emenda: 0418
Texto:

Parecer:
Capitulo:

VI

SeçAo:

Rejeitada no mérito

Artigo: 62

C

Parágrafo:

INCLUA-SE ONDE COUBER O SEGUINTE ARTIGO:
"Art. É vedada a ulilização de recursos das agências financeIras oficiais de fomento para COncessão de empréstimos
ou financiamento à empresas com a finalidade de partiCipar do processo de privalizaçAo."
.

Decisão:

Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito
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Ernls.slo: 11:06991S:U:j4 .

Pjglná'~"''' .
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Emenda: 0419
Texto:

. Capitulo:

IH

Seção:

Artigo: 7

C

Parágrafo: 3°

Quinta-feira 24

Inciso: XX

AUnaa:

INCLUA-SE ONDE COUBER O SEGUINTE ARTIGO;

Art. - Todos Os subprojelos/subatividades ou ProjetolAtMdade que fizerem parte do Programa Comunidade Solidária
deverão serem identificados especmcamenle.
,Declsllo: Rejeitada
Emenda: 0420
Texto:

Parecer:
Capitulo:

111

Seção: I

Rejeitada no mérito

Artigo: 37A

C

Parágrafo:

Inciso:

AUnaa:

INCLUA-SE O SEGUINTE ARTIGO NO CAPITULO 111, SEçAo 1- DAS DIRETRIZES GERAIS:

"Art. - As transferências para entidades privadas que firmarem contrato de gestão com a adminIstração pública federal
poderão ser agrupadas em dotações OI"çamenlárias de uma única categoria de programação. conforme definida no art. 6°, §
1°, desta Lei, classificada no grupo de despesa "outras despesas correntes", incluindo-se as principais melas constantes do
contrato de gestao desde que a execução orçamentária seja feita no SIAFI, no detalhamento equivalente ao da
administração publica federal. n
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
\

Emenda: 0421
Texto:

Capitulo:

Seção: lU

111

Artigo: 46

C

Parágrafo:

Inciso:

AI/noa:

INCLUA-SE O SEGUINTE ARTIGO NO CAPiTULO 111, SEçAo li! - DAS DIRETRIZES ESPECiFICAS DO ORÇAMENTO
DA SEGURIDADE SOCIAL

''Art. No exercido do ano 2000, o Orçamento da Seguridade Social destinará recursos suficientes para o atendimento
Integral da saúde em lodos os assentamentos de trabalhadores rurais."
Decisão: Rejeitada
Emenda: 0422
Texto:

Parecer:
Capitulo:

li!

Seç4o: 111

Rejeitada no mérito

Artigo: 46A

C

Parágrafo:

tnclso:

Aline.:

INCLUA-SE ONDE COUBER NA SEçAo til- DAS DIRETRIZES ESPECiFICAS DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL, DO CAPiTULO 111:
.

"Art. - O orçamento da seguridade social destinará o mlnimo de 5% (cinco por cento) de todos os seus recursos para
o Programa ASSISTêNCIA."
.
DeclsAo: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Emenda: 0423
Texto:

Capitulo:

Seção: 111

UI

ArtIgo: 45

Parágrafo:

Inciso:

Alfnea:

INCLUA-SE NO ART_ 45 O SEGUINTE INCISO:
"Art_ 45

- das receitas provenientes do Imposto seletivo sobre fumo prevista na proposta de emenda constitudonal
de 1999 em tramitação na Câmara dos Deputados."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

nO 23,

Emenda: 0662
Capttulo:
Seçlo:
Dê-se ao art. 44 a seguinte redação:

Allnea:

Artigo: 44

Parágrafo:

Inciso:

Texto:

Art. 44 - No exercfclo de 2000 serão destinados recursos à complementação do Fundo de Manutenção do EnsIno
Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, nos termos do art. 6°, §§ 1° e 20 da Lei nO 9.424, de 1996, no valor
mfnlmo por aluno de R$ 431,00.
DeclaAo: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0663
Capitulo: VIII
Seç4o:
Inclua-se ao artigo 76 o seguinte Inciso:

Artigo: 76

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

IncIso:

Alfnea:

Texto:

...... Sistema Banco Central de Informações - SISBACEN."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0664
Capitulo:
SeçAo:
Dê-se ao art. 65 a seguinte redaçAo;
Texto:

Arttgo: 65

Parágrafo:

Art. 65 - Havendo a necessidade de se proceder à limitação do empenhO das despesas fIXadas para o exerclclo de 2000,

para se alcançar o superávit prirrn'lrlo referido no art. 18 desta Lei, a mesma deverá ser feita de forma proporcionai ao
montante global das dotações de cada Poder e do Ministério Publico da União, exclusiva as destinadas a transferências
constitucionais, ào pagamento de despesas de pessoal e encargos sociais, beneflclos previdenciários, amortizaç.êo e
encargos de financiamento os projetos e atividades Inclufdos no Rede de Proteção Social, como defj~kJo no Anoxo desta
LeI.
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo

e

ObselVllç;fo: A lelra 'C' após o cempo ARTIGO Indlce que houve claUificaçlolr&clessificaç!o petas consultolfas técnicas.
EI.bora~lo:

COFF/CO - CONORlSF

Emlsdo: 1/;06.199 H:U:$j
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Seç1o:
Capitulo: VIII
Artigo:
Emenda: 0665
Texto: ". Supríma-se o art. 85 e renumere-se os que lhe seguem.

as

Decisão: Aprovada

Aprovada nos tennos do Substitutivo

Parecer:

Emenda: 0666

Texto:

Capitulo' VIii
SeçAo:
Inclua-se ao CapItulo\111, o seguinte artigo:

Artigo: 30

Paragrafo:

C

Parágrafo:

Inciso:

AI/nea:

Inclao:

Allnea:

"Art. "0 ~ O Executivo publicará até 30 dias após a publicaç!o da lei Orçamentária para 2000 a correlação das categorias de
programação, a nfval de subllluJo, 01'8 existente com a nova classlficaçAo 8 ser adotada para o pr6ximo exerclcio.
Parágrafo único. O Executivo encaminhará ao Congresso Nacional. no prazo específlC8do, a correção de que trata esse
artigo por meio eletrOnlco.
M

Decisão: Aprovada Parcialmente

Parecer:

Aprovada parcialmente nos tennos do Substitutivo

Emenda: 0667
Capitulo: Viii
SeçAo:
Artigo: 8t
C
Texto:
Inclua-se ao capItulo VIII o seguinte artigo, renumersodo-se os demais:

Parágrafo:

Inciso:

Alinea:

"Art..... Até 31 de maio de 2000, serão Indicados pelos órgãos e entidades, em nlval de subprojelo e sUbatMdade, fonte de
recursos, grupo de despesa e modalidade de aplicação, os saldos de créditos especiais ~ ~xtraordinarios autorizados nos
úttlmos quatro meses do exercfclo financeiro de 1999 que deverão ser reabertos, na fOl'ma do disPosto no art. 167, § 20, da
Constituição Federat
H

Decisão: Aprovada Parcialmente

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Emenda: 0668
Capitulo: Viii
SeçAo:
Artigo: 75A C
Texto:
Inclua-se ao capitulo VIII o seguInte artigo, renumerando-se os demais:

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art .... - Os créditos adicionais solicitados pelos órgAos abrangidos pelo disposto no "capur do art. 8° serão abertos no
prazo máximo de: .

I - trinta dias, quando depender apenas de decreto do Poder Executivo, a contar do encaminhamento do pedido,
Indicadas as fontes de cancelamento;
11- cinco dias, quando depender de prévia lei autorizativa. a contar da dala da publicação desta.
§ 1° As solicitações compreendidas no Inciso 1I serão encaminhadas ao Congresso Nacional no prazo de alé trinta dias, a
contar da data do encaminhamento do pedido.
§ 20 O órgão competente justificará para o solicitante, em caso de Indeferimento da solicitação. as razões para tat
Decisão: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
H

Capitulo: VIII
Emenda: 0669
Seção:
Artigo: 74
Parágrafo:
Inciso:
Alfnea:
Acrescente-se os seguintes parágrafos:
Texto:
§ 1° O Poder Executivo encaminhará até a dala aprazada crédito adicionaI propondo redução das dotações orçamentárias
previstas para as despesas de capital, concernentes aos orçamentos fiscal, da seguridade social e de Invaslimentos,
separadamente, que nAo serAo utilizados no eX8fclclo.
§ 20 As fontes de recursos originadas do cancelamento de dotações orçamentárias somente poderAo financiar créditos
suplementares, vedada a transposição de recursos de uma unidade orçamentária para outra.
Decido: Rejeitada
Emenda: 0670
Capitulo:
Suprima-se o art. 73.
Texto:
Decisão: Rejeitada

Parecer: . Rejeitada no mérito

ViII

Seçlo:

Artigo: 73
,Parecer:

Parágrafo:

Inclao:

Alfnea:

Inciso:

Allnea:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0871
Capitulo: ·VIII
Seçlo:
·Artlgo: 72
Parágrafo:
Texto:
Inclua-se o seguinte § 20 no art. 72, renurT)erando o atual Parágrafo Único para § 1°;

"Art. 72 - .....................
§ t' ............................ .
§ 20 O cronograma relativo aos órgAos abrangidOS pelo disposto no Art. 8° desta lei. detalhado por grupo de despesa, será
elaborado consoante as Informações prestadas por estes órgãos, devendo os recursos financeiros coffespondentes serem
liberados pelo prazo previsto no art. 168 da: c::onstituição Federa!."
Decido: Rejeitada

. Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0672
Capitulo: VIII
, Seção:
. Artigo: 66
Texto:
Suprima-se o art. 66 e renumere-se os qUe lhe $eguem.
Decisão: Aprovada

Parecer:

ObsefVaç~o: A letra

Parecer:

Inciso:

Allnea:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Emenda: 0673
Capitulo: VIII
Seçlo:
,Artigo: 65
Texto:
Suprima-se o art. 65 e renumere-se os que lhe seguem.
Decisão: Aprovada

Parágrafo:

Parágrafo:

Inciso: VI

Allnea:

Aprovada nos termos do Substitutivo

·C' após o campo ARTIGO Indica que houve classmcaç~oIrecfassificaç4o pelas consultorias técnicas.

ElaMnçlo: COFF/CD • CONORlSF

Emlulo: 2/,06-99 H:U:JJ
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Emenda: 0674
Capitulo: VIII
Seçto:
Texto:
Inclua-se o seguinte artigo no Capitulo VIII:

Artigo: a3A

C

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Art .... - O Tribunal de Contas da União enviará à comissão mista permanente prevista no art. 166 da ConstituiçAo Federal.
até 30 dias após o encaminhamento da proposta orçamentária pelo Poder Executivo:
I - relação das obras em execução com recursos oriundos doS orçamentos fiscal e da seguridade social, nas quais tenham
sido Identificados indlclos de atos praticados com grave Infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil,
financeira, orçamentária. operacional e patrimonial, incluldas ou nao na proposta ()(çamentária, indicando a classificação
Institucional e funcional-programática do subprojeto ou subatividade correspondente, o órgão executor. a localização da
obra, os indlcios verificados e outros dados julgados relevantes para sua aprecIação, pela Comissão, independentemente do
trânsito em julgado do respectivo processo no âmbito do Tribunal;
11 - Informações gerenciais sobre a execuçao flslco-financelra dos subprojetos mais relevantes, constantes dos orçamentos
fiscal e da seguridade social, selecionados, especialmente, de acordo com critérios que levem em conslderaçao o valor
liquidado no exercido de 1998 e o fixado em 1999, a reglonalizaçao do gasto, sem prejulzo das solicitações do Congresso
Nacional.
Parágrafo único. Fica facultado à comissão mista de que trata o art. 166 da Constituição sustar a execução orçamentária
das dotações consignadas nos subprojetos e subatividades constantes da lei orçamentária relativos a obras e serviços cuja
gestão seja pela Comissão considerada irregular.
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente
Emenda: 0675
Capitulo: VII
Seçllo:
Artigo: 63
Parágrafo:
Inciso:
AUnea:
Texto:
Inclua-se ao artigo 63, o seguinte parágrafo:
'0 § ... Os projetos de iniciativa do Poder Legislativo poderão ser aprovados sem a estimativa de renúncia de receita referida
no caput, caso o Poder Executivo não a encaminhe em tempo hábil. quandO solicitado."
Doclsão: Aprovada

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitulivo

Emenda: 0676
Capitulo: IV
Seção:
Artigo: 54
Inclua-se ao artigo 54, o seguinte Inciso, renumerando-se os demais:
Texto:

Parágrafo:

Inciso:

AUnea:

"". - os empréstimos e financiamentos destinados ao custeio e investimento agropecuário para mini e pequenos produtores
rurais e suas cooperativas e associações e à formaçao de estoques reguladores e estratégIcos, obedecidos os limites e
condições estabelecidos em lei e pelo Conselho Monetário Nacional.~
Parecer: Rejeitada no mérito
Decido: Rejeitada
Emenda: 0677
Capitulo: 111
Seção: IV
Artigo: 50
Parágrafo:
Inciso:
AUnaa:
Texto:
Inclua-se ao artigo 50,' o segUinte parágrafo, renumerando-se os demais:
"§ ... O orçamento de investimento, previsto no art. 165. § 5°, Inciso 11. da Constituição Federal, detalhará, individualmente.
por empresa, categoria de programaçao e grupo da despesa as aplicações programadas em despesas de capital, inclusive,
as resultantes da aplicaçAo do conceito estabelecido pela le! nO 6.404, de 15 de dezembro de 1976. para as participações
acionárias em outras empresas.
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0678
Capitulo: 111
Seção: 111
Texto:
Inclua-se ao artigo 46 o seguinte parágrafo:

Parâgrafo:

ArtigO: 46

Inciso:

AUnea:

"Parágrafo único. Caso haja aumento na previsão das receitas correntes constantes da proposta orçamentária para 2000,
em relaçAo ao exerc/cio anterior. os recursos a serem aplicados em açóe$ e serviços de saúde de Que Irata o ~capur deste
artigo serão acrescidos do mesmo percentual da variaçao das referidas receitas. ~
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0679
Capitulo: 111
Seçllo: 111
Artigo: 45
Inclua-se ao artigo 45, os seguintes incisos, renumerando-se os demais:
Texto:

Parllgrafo:

Inciso:

AUnea:

... - das receitas de quaisquer órgãos. fundos e entidades, classificadas como de ~Serviços de Saúde";
." - das receitas de contribuições de serviços públicos e militares das Forças Armadas para custeio de programas ou de
fundos de assistência médica, odontológica e hospitalar;
" .• das operaçóes de crédito, transferências e doações destinadas aos órgãos, fundo e entidades que devam Integrar,
exclusivamente, este orçamento."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

ObseNaç~o:

A le/fa 'C' após o campo ARTIGO Indica que houve classificaçlolteclassificaçlo pelas consulton'as

EI.bonçAo: COFF/CD - CONORlSF

t~nfCas.

ElI1lulo: 11·06?9 H:U:H
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Emenda: 0680
Capitulo: 111
Seçlo: 11
TáXto:
Inclu .... se ao artigo 39 o seguinte Inciso:

Artigo: 39

Parágrafo: 10

Inciso:

AI/naa:

".. , • emissão de tltulos públicos federais. destinados ao pagamento à equalização de taxa de luros de empréstimos e
financiamentos aos programas de custeio e investimentos agropecuários para mini pequenos produtores e à formaçAo de
estoques regufador~ e estratégicos, determinados pelo Conselho MonetMo Nacional."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

RejeHada no mérito

Emenda: 0681
Capitulo: 111
Seçlo: I
Artigo: 34
Indua-so ao artigo 34 o seguinte parágrafo, renumerando-se os demais:
Texto:

Parágrafo:

IncIso:

Alfnea:

"§ ." Os órgãos responsáveis pelas transferências de que trata este artigo deverão publicar no Diário Oficiai da União,
quando da assinatura do Instrumento e de cada uma das liberações de recursos financeiros. IDirato contendo, no mlnlmo,
convenente, objeto, valor liberado e classificaçao funclonal-programátlca e econ6mlca do respectivo crédito."
Doclslo: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Emenda: 0882
Capitulo: lI!
Seç.lo: I
Artigo: 34
Inclua-se ao artigo 34 o seguInte parágrafo, renumerando-se os demaIs:
Texto:

Parágrafo:

Inciso:

Alfnea:

"§ ... Desde que nao haja Impedimento de ordem técnica ou Segal, nao será cancelado o empenho referente a con~hlo,
acordo, ajuste ou Instrumento congênere celebrado com outra esfera de governo, se já houver sido liberado recurso dele
decorrente, ou se, ainda que nao tenha havido liberaçãO, o convenente comprovar a existência de cotnpromelimento à conta
de recurso a ser transferido."
Decisão: Aprovada

Capitulo: 11
Seç.lo:
Emenda: 0683
Inclua-se no art. 17 o segulnle § go;
Texto:

Parecer:

Aprovada nos lermos do Substitutivo
Parágrafo:

Artigo: 17

Inciso:

Allnea:

n§ go Os créditos suplementares autorizados na lei orçamentária anual, referentes aos órgãOS dos Poderes Legislativo e
Judiciário e ao Ministério Publico da União, serAo abertos por ato dos respectivos dirigentes máximos, cuja publicação
InCluirá a justificativa e o Indlcalivo dos efetlos sobre a execução das atividades, dos projetos, das operações especiais e
respectivos subtllulos e melas atingidas."
Declslo: Aprovada Parcialmente
Capitulo: 11
Seç.lo:
Emenda: 0684
Dê-se nova redaçãO ao Inciso 111, do art. 13:
Texto:

Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do ~ubsttlutivo
Parágrafo:

Artigo: 13

Inciso: 111

Allnea:

"111- 50 - entidade privada sem fins lucrativos.n
Decido: Aprovada

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitulivo

Emenda: 0685
Capitulo: 11
Seç.lo:
Artigo: 10
Parágrafo:
Allnea:
Inciso:
Suprimam-se os Art. 10 e 11, tendo em conta que a matéria regulada por estes se acha Inclufda na nova redação que
Texto:
propusemos para o Art. 4° do Projeto da LOO 2000.
Decisão: Rejetlada

par.cer:

Rejeitada no mérito
Parágrafo: 1°

Emenda: 0686
Capitulo: 11
SeçAo:
Artigo: 8°
Oê-se ao Inciso 11 do § 1° do art. 8° a seguinte redação;
Texto:

Inciso: 11

Alfnea:

"11- com os demais grupos de despesa, o conjunto das dotações fIXadas na lei orçamentária para o exercfclo financeiro de
1999, corrigidas pelO IGP-DI verificado no perfodo de abril de 1998 a março de 1999.~
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0687
Capitulo: 11
SeÇlo:
Artigo: 18
C
Inclua-se ao capitulo 11 o seguinte artigo, renumerando-se os demaIs:
Texto:

Parágrafo:

Inciso:

AI/nea:

"Art .... - As receitas proVenientes da remuneração dás disponibilidades 'do Tesouro Nacional serão discriminadas conforme
sejam originadas de:
'
1- emissão de titulas da divida publica mobiliária federal;
11- contribuições sociais."
Decisão: Rejetlada
Parecer: RejeitadJi no mértlo

ObseNaçâo: A letra 'C' após o campo ARTIGO Indica que houve CI8SSific8ç401recla.ssífic~çSt? pelas consultorias tecnicas.
EI.bonçIO: COFF/CD - CONORlSF

Emlmo: ]/,06,99 JJ:U:56
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Emenda: 0688
Capitulo: 11
Seçlo:
Artigo: 7°
Inclua-se ao parágrafo 3°, do art. -r, o seguinte inciso:

Parágrafo: 3°

Inciso:

Allnea:

Texto:

cópia dos contratos de gestãO e dos respectivos planos de trabalho de cada entidade para o atingimento de suas metas
no exere/cio de 2000, assim como dos relatÓlios de que trata o art. 8°, § 1°, da lei nO 9.637. de 15 de maio de 1998,"
h

O"

_

Decisão: Rejeitada

Capitulo: 11

Emenda: 0689

Texto:

Parecer:

Seçlo:

Rejeitada no mérito

Artigo: .,.

Pan';grafo:

~

Inciso:

Allnea:

Inclua.se ao § ZO do art. 7° o seguinle Inciso:
"...• a discriminação dos projetos em andamento, a nlvel de subtltulo, cuja execução financeira, até 30 de junho de 1999,
ultrapasse vinle por cento de seu custo total estimado, infOl11lando o percentual de execução e o custo total acima referidos.
observado o que estabelece o art. 24".

Decisão: Aprovada
\

Parecer:

Aprovada nos tennos do Substitutivo

Artigo: .,.
Emenda: 0690
Capitulo: 11
SeçAo:
Texto:
Dê-se a seguinte redaçao aos incisos I e 11 do art. 7°, § 1°:

Pan!lgrafo: 1°

Inciso: I E 11

Allnea:

1 - da evolução da receita e da despesa do Tesouro Nacional, segundo as categorias econOmlcas. discriminando os grupos
de despesa, as fontes, assim corno os Impostos e as contribuições sociais.
•
Decisão: Rejeitada
Emenda: 0866
Capitulo: VIII
Seçlo:
Dê-se ao artigo 85 a segUinte redação:
Texto:

Parecer:

RejeHada no mérito

Artigo: 85

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art. 85. SerAo inscritas em restos a pagar somente as despesas empenhadas até o encerramento do exercido financeiro,
desde que atendam cumulativamente às seguintes concIlç6es:

I- a conlrataçãoda despesa tenha ocorrklo ou possa ocorrer até o encerramento do mesmo exercidO;
11 • a liquidaçao respectiva já tenha ocorrido ou possa ocorrer até o encerramento do exerclcio sUbsequente.

§ 1° Considera-se contrataçao da despesa a ceJebração de contrato, convênio, acordo, ajuste, ou congêneres, para
aqulsiçao de bens, prestação de serviços ou realizaçlo de obras em geral.
§ 2<1 Consldera-se liquidada a despesa cuja contraprestação em bens, serviços ou roras tenha sido declarada, com base em
documentaçao correlata e IdOOea, como efetivamente executada.
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

AUTOR:

JOÃO FASSARELA

UF: MG

Partido: PT

Emenda: 0286
Capitulo:
SeçAo:
Artigo: 44
Pan!lgrafo:
Inciso:
Allnea:
Dê-se ao art. 44 a seguinte redaçao:
Texto:
Art. 44. No exercido de 2000 serão destinados recursos ê complementaçAo do Fundo de ManutençAo do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério· FUNDEF, nos termos do art. 6°, §§ 1°e 2<1, da lei nO 9.424, de 1996. no
montante nunca Inferior a R$ 2.387.804.000.00
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0287
Artigo: .,.
Capitulo:
SeçAo:
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Incluir no § 3° do art. 7° Inciso com o seguinte teor:
Texto:
Memória de cálculo da complementação Unll<> ao Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e de Valorização, do
Magistério· FUNDEF, e da estimativa do vaJor mlnlmo por aluno. nos tennos do art. SO, §§ 1° e 20, da lei nO 9.424. de 1996.
Decisão: Aprovada
Parec:er: Aprovada nos lermos do Substitutivo
Emenda: 0288
Capitulo:
Seç.lo:
Texto:
Oê-se ao art. 44 a seguinte redaçAo:

Artigo: 44

Par6grafo:

Incllo:

Aflnea:

Art. 44. No exerc/elo de 2000 serAo destinados recursos à complementaçêo do Fundo de Manutenção do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério· FUNOEF, nos termos do art. ~, §§ 1° e 2<1, da lei nO 9.424, de 1996, no vaIoI'
mlnlmo por aluno de RS 431.00.
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0289
Capitulo: 111
Seçlo: 111
Artigo: 45
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Inclua-se no art. 45 o seguinte inciso:
"Art. 45
• das receitas provenientes do imposto seletiVo srore fumo prevista na proposta de emenda constitucional nO 23, de 1999
em tramitação na Câmara dos Deputados."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

Observaçso: A lelra 'C" após o campo ARTIGO Indica que -houve clsuificaç'Gtec/aUificaçSO peru consultorias tlknklS.
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Emenda: 0290.
Capitulo: 111
seção: . 111
Artigo: 46
C
Parágrafo:
Inciso:
Afinea:
Texto:
Inclua-se o seguinte artigo no Capitulo 11/. Seção 111- Das Diretrizes Especificas do Orçamento da Seguridade Social.
"Art. No eXefclciodo ano 2000, o Orçamento da Seguridade Social destinara recursos suficientes para o atendimento
Integral da saUda em todos os assentamentos de trabalhadores rurais.

Declllo: Rejeh8d8

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0291
Capitulo: 111
Seçlo: 111
Artigo: 46
C
Pari grafo:
IncllO:
Allnea:
Texto:
Inclua-se o seguinte artigo no Capitulo 111. Seção 111 • Das Diretrizes Especificas do Orçamento da Seguridade Social
"Art. No exarelcio do ano 2000 SerAo aplicados. no projeto 13.075.0428.4438 Manutenção e Operaclonalização do SUS, no
mlnlmo. recursos equivalentes aos autorizados em 1997 corrigidos pela variação do IGP de 1997 mais a variação de 1998 e
a variação de 1999 até a publicação do Parecer do relator, acrescido do aumento real previsto da Receita Corrente da União.
Decido: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
SeçAo: 111
c
Emenda: 0292
Capitulo: 111
Artigo: 46
Parágrafo:
Inclao:
Inclua-se onde couber na Seção 111· das Diretrizes Especificas do orçamento da Seguridade Social:
Texto:

AUnea:

"Art. - O Ofl(8mento da seguridade social destinará no mlnlmo 30% (trinla por cento) de todos os seus recursos para a
funçAo SAUDE."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no méríto

Emenda: 0293
Capitulo: li!
Seção: III
Artigo: 46
C
Parágrafo:
Inciso:
Atlnea:
Texto:
Inclua·se o segulnle artigo no Capitulo 111, Seçlo 111 • Das Diretrizes Especificas do Orçamento da Seguridade Social
"Art. No exerclciodo ano 2000 serlo aplicadOS, no projeto 13.075.0428.4438 ManutençAo e Operacionalização do SUS ou
equivalente, no mfnimo, recursos 50% a mais do que os autorizados no orçamento de 1999.
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0294
Capitulo: 111
Seção: 111
Artigo: 46
C
Parágrafo:
Inciso:
Texto:
Inclua·se onde couber na Seção UI· Das Diretrizes Especificas do Orçamenloda Seguridade Social;'

AUnea:

"Art. - O orçamento da seguridade social destinará no mfnimo 30% (trinta por cento) de todos os seus recursos, exceto a
contribuição do PISIPASEP que constitucionalmente financia o fundo de Amparo ao Trabalhador - fAT, para a função
SAÚDE,"
I
Decido: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0295
Capitulo: 111
Seção: 111
Artigo: 4BA C
Parágrafo:
Inciso:
Inclua-se onde couber na Seç.ão 1lI- Das Diretrizes Especificas do Orçamento as Seguridade Social;
Texto:

AUnea:

"Art. - O orçamento da seguridade socIal destinará no mlnimo 5% (cinco por cento) de todos os seus recursos para o
Programa ASSIST~NCIA."

Decisão: Aprovada Parcialmente

.

Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do SubstitutiVo

Emenda: 0296
Capitulo: 111
Seçlo: I
Artigo: 25
Dê--se a seguinte redaçAo ao Inciso VII do artigo 25:

Parágrafo:

Inciso: VII

Alfnea:

Texto:

"Art,25

VlI- ações tlplcas dos Estados, do Distrito federal e dos Munlclpios, ressalvadas as ações compreendidas nos arts. 23,
Inclusive para aquisição de patrulhas mecanizadas, 30. incisos VI e VII, 200, 204. Inciso I e 225, § 1°, inciso 111, da
Constituição federal, em lei especifica, ou constantes do plano Plurianual· financiadas total ou parcialmente pela Unrlo ou
por agência orlClal de fomento e que se encontrem inacabadas, com mais de cinqOenla por cento de execução. desde que fá
tenham aquelas entidades adimplido mais de setenla por cento da contrapartida;
Declslo: Aprovada
Emenda~

Texto:

Capitulo: 111
SeçAo:
0297
Oê--se a seguinte redação ao artigo 18:

Parecer: Aprovada nos termos do Substitulrvo

Artigo: t8

Parllgrafo:

Inciso:

AUnea:

"Art. 18. fica vedado a existência de déficit primário na elaboração e aprovação da lei orçamentária de 2000.
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

. ",,'.(
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Emenda: 0298
~apltulo: 111
SeçAo: I
Artigo: 37A C
Parágrafo:
Texto:
Inclua~se o seguinte artigo no CapltVlo 111. Seção I • Das Diretrizes Gerais:

Inciso:

Allnea:

"Art. As transferênclás para entidades privadas Que firmarem contrato de gestão com·a administração pública federal
poderão ser agrupadas em dotações ()(çamenlárias de uma única categorta de programação, conforme definida no art. 6°. §
1°, desta lei, classificada no grupo de despesa "outras despesas correntes", incluindo-se as principais metas constantes do
contrato de gestão desde que a execução orçamentária seja feita no SIAFI, no detalhamento equivalente ao da
admInistração pública federal."
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Emenda: 0299
Capitulo: 111
Seção:
Texto:
Inclua-se onde couber o seguinte artigo:

Artigo: 7°

Parágrafo: 3°

C

Inciso: XX

Allnea:

Art. - Todos os subprojetos/subatividades ou ProjetolAtMdad,e que fIZerem parte do Programa Comunidade Solidária
deverão ser Identificados espedflC8mente,
\
Parecer: R.ejeitada no mér~o

Decisão: Rejeitada

Capitulo: VI
Seção:
Artlgo: 62
C
Parágrafo:
Emenda: 0300
AUnea:
Inciso:
T axto:
Inclua-se onde couber o seguinte artigo:
:
hArt. é vedada a utilização de recursos das agências financeitas oficiais de fomento para concessão de empréstimos ou
financiamento à empresas com e finalidade de participar do pr,ocesso de privatização,"
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0301
Capitulo:
Seção:
Texto:
Inclua-se o Seguinte inciso no art. 10

Artigo: 10

Art. 1° - VIII- a pollUca de execução orçamentária.
Parecer:
Decisão: Rejeitada
Capitulo:
Emenda: 0302
. Seção:
Texto:
Inclua-se onde couber, o seguinte artigo:

Parágrafo:

R~eftada

Artlgo: 87A

Inciso:

AUnaa:

Inciso:

Allnea:

no mérito

C

Parágrafo:

"Art. O Poder Executivo deverá solicitar até 31 de outubro de 1999, medlanle projeto de lei, a anulaçAo tolal ou parcial dos
créditos orçamentários relativos aos Investimentos que não pretenda executar no exerclclo,
§ 1° Os créditos orçamentários de que traia este artigo. nAo anulados, serão abertos no exercfclo subsequente, nos limites
de seus saldos apurados no dia 31 de dezembro,
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0303
Capitulo: VI
Texto:
Inclua-se onde couber:

Seçlo:

Artigo: 62

C

Parágrafo:

Inciso:

AUnea:

nArt. No exerclclo de 2000 serio aplicados no financiamento ao pequeno e micro produtor do seml-árido n()(destino. pelas
Agências Onclas de Fomento, o mlnlmo de R$ 2 bilhOes de reals,H
OsclsAo: Rejeitada

Parecer: ReJeHada no mérito

Seção:
Artigo: 62
C
Emenda: 0304
Capitulo: VI
Texto:
Inclua-se no Capitulo VI o segulnle parágrafo. renumerando os demais:

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

§ - As Agências Oficiais de Fomento aptlcarAo no mlnlmo 70% (setenla por cenlo) dos seus recursos na concessão de
empréslimos ou financiamento 1\ empresas cuja a receita operacional liquida anual seja Inferior a R$10.000.000,OO (dez
milhões de reais),
DeclsAo: RejeHada
Parecer: RefeHada ,no mérito

Emenda: 0306
Capitulo: 11
Seção:
Artlgo: 7'
Texto:
Inclua-se no art,-ro, § 3°, o seguinte demonslIativo:

Par6grafo: 3°

Inciso:

Allnea:

Art. 7'

§ 3° - memóôa de cálculo do Impacto em 1997 e em 1998, no êmbitodo orçamento fiscal, da securitlzaçAo das dividas do
setor rural e das dividas de estados e munlclplos assumidas pela UnIAo,"
Parecer: Aprovada parcialmente nos (ermos do Substitutivo
Decido: Aprovada Parcialmente

Ob.servaçilo: A letra 'C' apó$ o campo ARTIGO Indica que hOWe cJaufflcBçl0lr&cllls3ificaç!o pefu con3UltorlaS tmlcf$.
FJi.bonçlo: COFFICD - CONORJSF

[m!uJOl

}li06ft}9IJ:U:J6

l09dtJ81

16480 Quinta-feira 24
Emenda: 0306
Texto:·

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
Capitulo:

Seção:

Artigo: 7°

Jwmo de 1999

Parágrafo: 3°

Inciso:

Allnoa:

Inclua-se no artigo 7°, §3°, o seguinte artigo:
"Art. 7°

§ 3° ~ demonstrativo da estimativa do "Resultado do Banco Centrar' no exercfclo de 1999, discriminando o impacto das
operações realizadas no Ambito do Programa de estimulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro
Nacional. PROER no exercido de 1996, 1997 e 1998,"
Parecer:

Decisão: Aprovada Parcialmente

Capitulo: VIII
Seção:
Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 78

Emenda: 0307

Texto:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Artigo: 78

Parágrafo:

Inciso:

AUnea:

"Art. 76. Se o projeto de lei orçamentária anual não for sancionado pelo Presidente da República até 31 de dezembro de
1999, a programação dele constante poderá ser executada, somenle durante o primeiro mês do exerclcio, até o limile de um
doze avos do total de cada dotação, na forma da proposta remetida ao Congresso Nacional.
h

Parecer:

Decisão: Aprovada Parcialmente

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Emenda: 0308
Capitulo: 11
Seção:
Artigo: 3°
Parágrafo:
OlHe nova redação ao caput do art. 3°;
Texto:
"Art. 3° Para efeito da elaboração do projeto de lei orçamentária, enlende-se:
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Capitulo: I
Emenda: 0309
Suprima-se o § único do art.
Texto:

Seção:
~

Artigo: 2'

Parágrafo: ÚNI

Inciso:

Alínea:

Inciso:

Allnea:

:

("As denominações e unkiade de medida das metas da lei orçamentária deverão ser as mesmas utilizadas 00 plano
plurianual referido nO capU! deste artigo")
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmenle
Capitulo: 11
Artigo: 3°
Parágrafo:
Inciso:
Seção:
Allnea:
Emenda: 0310
Texto:
Oê-se a seguinte redação ao art. 3° :
"Para efeito desta lei, e desde que o projeto de lei do plano plurianual relativo ao perlodo 200012003 seja encaminhado ao
Congresso Nacional até 02 de agosto de 1999, enlende-se por: ...
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 3°
Parágrafo: ÚNI
Inciso:
Emenda: 0311
Seção:
Allnea:
Capitulo: "
Texto:
Dê-se nova redação ao § 2° do art. 3°;
"As atMdades, projetos e operações especiais serão desdobrados em sublltulos especialmente para especificar a
localização geográfica integral ou parcial das respectivas atividades, projetos e operações especiais.
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada oos termos do Substitutivo
Emenda: 0312
Capitulo: I
Seçlo:
Artigo: 2'
Parágrafo: ÚNI
Inciso:
Allnea:
Texto~
Dê-se nova redação ao § único do art.~:
"As denominações e unidades de medida das melas do projeto de lei orçamentária deverão ser as mesmas utilizadas no
plano plurianual referido no caput deste artigo".
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Emenda: 0313
Capitulo:
Artigo: 65
Seção:
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Dê-se ao Art. 65 a seguinte redaçAo:
Texto:
Art. 65. Havendo a necessidade de se proceder à limitação do empenhO das despesas fixadas para o exerclclo de 2000,
para se alcançar o superávit primário referido no art. 18 desta Lei, a mesma deverá ser feita de forma proporciOnai ao
montante global das dotações de cada Poder e do Ministério Público da Uniêo, exclusiva as destinadas a transferências
constitucionais, ao pagamento de despesas de pessoal e encargos sociais, beneficios previdenciários, amortização e
encargos de financiamento e os projetos e atividades Induldos no Rede de Proteção Social, como definido no Anexo desta
LeI.
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Emenda: 0657
Capitulo: 111
Seção: I
Texto:
Oê-se a seguinte redaçêo ao § 1° do art. 34:

Artigo: 34

Parágrafo: 1°

Inciso:

Allnea:

"§ 1° ~ Desde que publicados os critérios de distribuição regional dos recursos destinados ao Programa "Comunidade
Solidária", fica o PQCfer Executivo, ressalvadas as vedações constitucionais, autorizado a dispensar, as exigências previstas
no inciso" do "capul" deste artigo, para atendimento das ações incluldas nos bolsões de pobreza ~nlificados como áreas
prioritárias no âmbito do Programa, nas ações emergenciais na área de saúde pública e nos serviços assistenclals previstas
na Lei Orgânica de Assistência Social."
Daclsão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo

ObseNaçSo: A le/ra -C' após o campo ARTIGO Indica que houve claSSificaçSclreclasSificaçso pelas consultorias técnicas.
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Emenda:' 0658

Texto:

Capitulo:

VIII

Seçlo:

Artigo: 90A

C

Parágrafo:

Quinta-feira 24 16481
Inciso:

Alinea:

Inclua-se onde couber no Capitulo V:

Art .. , ~ Para o exercfcio do ano 2000, o Programa de Renda Mlnlma atenderá no mlnlmo dois milh.Oes de faromas.
Parecer: Rejeitada no mérito

Decisão: Rejeitada

Capitulo: VIii
Seçlo:
ArtigO: 65
Parágrafo:
Inciso:
AUnas:
Art. 65 - Havendo a necessidade de se proceder à limitação do empenhO das despesas fIXadas para o exerclciode 2000,
para se alcançar o superávit primário referido no art. 18 desta Lei, a mesma deverá ser feita de forma proporcionai ao
montante global das dotações de cada Poder e do Ministério Público da União, exclustve as desUnadas a transferêncIas
constitucionais, ao pagamento de despesas de pessoal e encargos sociais. beneficios providenclarios, a Rede de Proteçao
Social e amortização e encargos de financiamento.

Emenda: 0659

Texto:

Decisão: Aprovada
Emenda: 0660
Capitulo: 111
Inclua-f,6 onde couber:
Texto:

Parecer:

Seçlo: 11

Aprovada nos termos do Subsmutivo

ArtigO: 44A

C

Parágrafo:

Inciso:

Alinea:

Art. '" • O orçamento fIScal destinará para o Programa ENSINO SUPERIOR, no exerclcio de 2000, o valor mlnimo de R$
5.200.000.000.00 (cinco bilhões e duzentos milhões de reais).
Daclsão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0661
Capitulo: V
Seção:
Texto:
Inclua·se onde couber no Capitulo V:

Artigo: 57A

C

Pan\grafo:

Inciso:

Allnea:

Art ..... O Orçamento Geral da União, para o exerclcio do ano 2000, destinará recursos suficientes para um reajuste mlnlmo
de 48,26% na despesa com pessoal.
Decisão: Rejeilada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 1106
Capitulo: 11 E 111
Seção:
Artigo:·
C
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Substituam-se os incisos 1 a 8 do caput do art. 4°, o art. 13 e seu parágrafo único e o "caput" do art. 31 do PLN nO 02199,
respectivamente, no art. 4° por cinco novos Incisos, com as mesmas redações dos incisos I a V do art. 6° da Lei nO 9.692/98
(LDOJ99). no art. 13, pOl' novos capu! e §§ 1° e 20, com as mesmas redações do art, ]O e seus parágrafos da Lei nO
9.692/98, e, no art. 31, por novo "capu!" com a mesma redação do "capu!" do art. 25 da Lei nO 9.692/98, adequando-se,
ainda, as remissões correspondentes nos demais dispositivos que se relacionarem com os que estão sendo modificados por
esta emenda.
Doclsão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 1107
Capitulo: 11
Seção:
Artigo:·
C
Parágrafo:
Inciso:
Allnoa:
Texto:
Suprimam-se os artigos 3°, 5°, go o 10, o Inciso XIV do § 1° do art. 7° e os §§ ~ e 3° do art. 81 do PLN nO 02/99 e altere-se o
art 4° do PLN nO 02199, mediante nova redação para o seu capu! e inclusAo de cinco parágrafos, com as mesmas redaçOes,
respectivamente, do caput e dos §§ 1° a 5° do art. 6° da Lei nO 9.692198 (lD0I99), adequando-se a numeração dos demais
artigos e as remissões COfrespondenles,
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 1108
Capitulo: 11
Seçlo:
Artigo: 3°
Parágrafo:
Inciso:
Alinea:
Acrescente-se o seguinte novo § 5° ao art. 3° do PLN nO 02/99:
Texto:
"Art. 3°.......
§ 56 No prazo de alé 180 dias, 8 contar da publicaçAo desta Lei, deverá ser elaborada tabela de conversA0 que explicite a
correlação enlre as funções, programas, subprogramas, atividades, projetos, subatividades e sUbprojetos vigentes até esle
eXefcic!o e as novas funções, subfunçõe5, programas, atividades, projetos, operações especiais e respectivos subtltulos a
vlgocar a partIr do eXeI'clclo de 2000, de forma a preservar as séries históricas da programação e da execuçAo orçamentária
da despesa."
Decido: Aprovada Parcialmenle
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Emenda: 1109
Capitulo: 111
Seç.lo:
Texto:
Suprima-se o art. 18 do PlN nO 02199.
Decido: Rejeitada
Emenda: 1110
Capitulo: VItI
Seçlo:
Texto:
Suprima-se o art. 66 do PLN nO 02199
Decido: Aprovada

Artigo: 16
Parecer:

Incllo:

Aline.:

Incllo:

Allnea:

Rejeitada no mérito

Artigo: 66
Parecer:

Parigrafo:

Parigrafo:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Ob$etYaçllO: A lef/a 'C' após o campo ARTIGO Indica que houva CI8uificaçSM&cfUSifiCBÇSO pelU CQIISUftMU técnicas.
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Emenda: 1111
. Texto:

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
Capitulo: . 111

Seçilo: 11

Artigo: 48

·.parágrafo:

Junho de 1999
Inciso:

AI/nea:

Acrescenle-se o seguinte parágrafo ao art. 48:

.. _ _ A consignação de recursos prevista no "caput" nao será Inferior à autorização contida na lei nO 9.789. de 23 de
fevereiro de 1999 para o Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente ~ FNCA."

Parecer:

Decisão: Aprovada Parcialmente

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Seç:io:
Parágrafo:
Capitulo: VI
Artigo: 62
Inciso:
Alinea:
Inclua-se os seguintes novos §§ 5° e SO no art. 58 do PLN nO 02199.
"§ 5° A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária anual ao Congresso Nacional apresentará, em
demonstrativo anexo, os valores das aplicações das agências financeiras ofICiais de fomento nos dois últimos anos, a
execução provável para 1999 e as estimativas par 2000, consolidadas por agência, região e setor de atividade.
§ 6° O relatório a que se refere o art. 165, § 3°, da Constituiçao Federal, conterá demonstrattvodos empréstimos e
financiamentos concedidos pelas agências a que se refere este capnulo, de forma que permita o acompanhamento
periódico das informações referenciadas no parágrafo anterior."

Emenda: 1112

Texto:

Decisão: Aprovada Parcialmente

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Emenda: 1113
Capitulo: 111
Seção: 111
Artigo: 48A C
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Inclua-se onde couber na Seç.ao 111· Das Diretrizes Especificas do Orçamento da Seguridade Social, do CapUulo 111:
"Art. - O orçamento da seguridade social destinará o mlnimo de 5% (cinco por cento) dos recursos da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (CONFINS) para o ProgramaASSISTt:NCIA.
Parágrafo único - Para o cálculo do percentual estabelecido no Caput do presente Artigo deve ser excluldas as Despesas
referentes a Beneficios ao Idoso e a Pessoas Portadoras de defJélência - Artigo 20 e seus p~rágráfos da lei Orgânica da
Assistência Social
Decisão: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Seç!o: I
Artigo: 30
Parágrafo:
Emenda: 1114
Capitulo: 111
Allnea:
Inciso:
Inclua-se, onde couber, o seguinte parágrafo ao artigo 30:
Texto:
"
A Secretaria Nacional de Assistência Social publicará mensalmente no Diário Oficiai da União a relação dos
riiUniClplOS e estados benerICiados com recursos transferidos pelo Fundo NaclonaJ de Assistência SOCial nos termos do
parágrafo 20 da lei nO 9.604/98. H
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente

AUTOR:

Partido: PSDB

JOÃO LEÃO

Emenda: 0830
Capitulo: VIII
Seção:
Artigo: 66
Parágrafo:
I.nclso:
Texto:
EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o artigo 66, do Projeto de lei nO 2 de 1999. do Congresso Nacional.
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do SubslHulivo

UF: BA
Alfnea:

Emenda: 1048
Capitulo:
Seçlo:
Artigo: 62
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Incluir nas a/(neas 11, 11 e IV do Art. 62 o Banco do N()(deste do Brasil S.A. • BNB, também, como agenle financeiro.
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 1049
Capitulo:
Seçlo:
Artigo: 66
Parigrafo:
Inciso:
Alfnea:
Texto:
Dê nova redação ao Art. 66: A exceção das vinculações constitucionais ou estabelecidas em leis complementares ficam
suspensas, no exercido financeiro de 2000 as Vinculações e de receitas tributárias a fundos, Ól'gaos ou despesas,
Decido: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 1050
Capitulo:
Seção:
Artigo: 87
Parigrafo: 1°
Inciso:
Allnea:
Dê nova redação ao Art. 87, p81a excluir o § 1° e Itansformar o § 20 em parágrafo t)nlco. Art. 87: O Poder Executivo podSfá
Texto:
abrir créditos suplementares e especiais, até o limite dos respectivos saldos das dotações não utilizadas no exerefelo
anterior, mantidas as fontes originais de recursos ou mediante a utilizaçaodos recursos previstos no art. 166, § 8° • da
Constituição Federal.
Decisão: Rejeitada
Emenda: 1051
Capitulo:
Texto:
Suprimir os Artigos 85 e 86.
Decisão: Aprovada

Parecer:

SeçlIo:

Rejeitada no mérito

Artigo: 85
Parecer:

C

Parágrafo:

Inciso:

Aprovada nos termos do Substitutivo

ObsefVaç'O: A letra 'C' após o campo ARTIGO IndIca quo houve c/a»iffcBç'oteçfasslficBÇIo pe/u consultoriu tknfcu.

Ellborlçl0: COFF/CO • CONORlSF

Emlulol }!.-06.<V9/J:U:Jl

Alfnea:

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Jwlho de 1999

Quinta-feira 24 16483

Inciso: .
Capitulo:
Seção:
Artigo: 26
Parágrafo:
AUnaa:
Dê nova red~çao ao Art. 26: As receitas vinculadas e as diretamente arrecadadas por órgãos. fundos. autarquIas.
inclusive as especiais. fundações instituldas e mantidas pelo poder Público, empresas publicas, sociedades de economia
mista e demais empresas em que a UnIão, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital com direito a voto,
respeitadas as disposições previstas em legislação especifica, serão destinadas prioritariamente aos reinvestimentos.
custeios administrativo e operacional, inclusive pessoal e encargos sociais, pagamento de amortização, juros e encargos da
divida, e à conlrapartida das operações de crédito.

Emenda: 1052
Texto:

Parecer:

Decisão: Rejeitada

Rejeitada no mérito

Emenda: 1053
Capitulo:
Seção:
Artigo: 34
Parágrafo: 1°
Inciso:
AHnea:
Texto:
Dê nova redação ao § 1° do Art. 34: Desde que publicados os critérios de distribuição regional dos recursos destinados
ao Programa "Comunidade Solidária", fica o Poder Executivo, ressalvadas as vedações constitucionais. autorizado a
dispensar, em caráter excepcional, medlanle decreto, que conterá a justificativa da exceção, as exigências previstas no
inciso 11 do caput deste artigo, para atendimento das ações Incluldas nos bolsoos de pobreza identificados como áreas
prioritárias no âmbito do Programa e de ações emergenciais na área de saúde púbKca ou a munlclpios que se encontrem
em situação de calamidade pública formalmente reconhecida, durante o período que esta subsistir.
\ Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

AUTOR:

Partido: PPB

JOÃO TOTA

Emenda: 0334
Capitulo: 111
Seção: IV
Artigo: 54
Texto:
Inclua-se novo Inciso X ao Art. 54, com a seguinte redação:

Parágrafo:

UF:AC

Inciso:

Allnea:

"Art. 54 ..................... .
X • os empréstimos e financiamentos destinados ao custeio e Investimento agropecuário para mini e pequenos produtores
rurais e suas cooperativas e associações e à formação de estoques reguladores e estratégicos obedecidos os limites e
condições estabelecidos em lei e pelo Conselho Monetário Nacional."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0336
Capitulo: VI
Seção:
Texto:
Dê-se ao Inclso IV do Art. 62, a seguinte redação:

Artigo: 62

Parágrafo:

Inciso: IV

Allnea:

"Art. 62 ...... .
IV • a promoçao do desenvoMmento da Infra-estrulura e da indústria, da agricultura e da agrOindústria, com ênfase no
fomento à capacitação cientffica e tecnológica, a melhoria da competitMdade da economia. a estruturação da unidades e
sistemas produtivos orientados para o fortalecimento do Mercosul e a geração de empregos, apoiados pela Financiadora de
Estudos e Projetos e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento EconOmlco e Social;"

Decisão: Aprovada

Parecer:

Aprovada nos lermos do Substitutivo

Emenda: 0336
Capitulo: 111
Seção: I
Artigo: 23
Texto:
Suprima-se o parágrafo I.lnlco do Art. 23, da Seçao I, do Capitulo 111.
Decisão: Rejeitada

AUTOR:

Parecer:

Inciso:

Allnea:

Rejeilada no mérito

JORGE BORNHAUSEN

Emenda: 0393
Capitulo: \I
Seção:
Texto:
Incluir o inciso XV com a seguinte redação:

Parágrafo: ÚNI

Partido: PFL
Artigo: 7°

Pará.grafo: 10

UF: SC

Inciso: XV

Atlnea:

XV • da série histórica da execução orçamentária da despesa, referente aos anos de 1997, 1998 e 1999, apresentando a
correlaçAo das categorias de programação utilizadas nesses exerclcios com as definklas no art. 3° desta leI.
Decido: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0394
Capitulo: 11
Texto:
Redação do PLN 02199:

SeçAo:

Artigo: 5°

Parágrafo:

Inciso:

Alrnea:

"Art. 5°· As metas flsJc8s serAo Indicadas em nrvel de atMdade e projeto e constarão do demonstrativo a que se refere o
art. 7°, § 1°, inciso XIV'.
Redação Proposta:
"Ar. 5°· As metas ffslcas serAo Indicadas em n{ve! de subUtul0 e agregadas segundo os respectivos projetos e atMdades e
constarAo do demonstrativo a que se refere o art. P, § 1°, Inciso XIV'
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos lennos do Substitutivo

. AUTOR:

JORGE KHOURY

Partido: PFL

UF: BA

ObservaçSo: A /e/r8 'C' após o campo ARTIGO Indica que houve classiflcaç!oIreClassificaçSo pelas consultorias tecnfcas.
EliboraçlO: COFF/CD • CONORlSF
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Capitulo:
SoÇao:·
Artigo: ~
Parágrafo: ÚNI
Inciso:
Atlnea:
Substituir no Parãgrafo Único. do Art. ~ a frase: ~, .. Orçamentária anual deverão ser·as mesmas utilizadas ... " pelo seguInte
texto ".. ,orçamentária anual se nortearão pelas mesmas utiltzadas ... "
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada

Emenda:

111~

Texto:

Capitulo:
SeçAo:
Emenda: 1116
Texto:
Excluir o artigo 18. renu~erando os seguintes.
Decisão: Rejeitada

Artigo: 16
Parecer:

s~çao:
Emenda: 1117
Capitulo:
Texto:
Incluir § 10. com o seguinletexto:

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Inciso:

Aflnoa:

Rejeitada no mérito

Artigo: 34

Parágrafo:

"Desde que nAo haja impedimento de Oldem técnica ou legal, nAo será cancelado o empenho referente a convênio, acordo.
ajuste ou instrumento congênere celebrado com outra esfera de governo, se já houver sido liberado recurso dele de<:()(rente.
ou se, ainda Que não lenha havido liber&çao, o convenente comprovar a existência de comprometimento à conta de recurso
a ser transferido."
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Capitulo:
Seção:
Emenda: 1118
Incluir § 11, com o seguinte texto:
Texto:

Artigo: 34

Parágrafo:

Inciso:

Atfnea:

"Os órgaos responsáveis pelas transferências de Que Irata este artigo deverao publicar no Diário Oficial da União, Quando da
assinatura do instrumento e de cada uma das liberações de recursos financeiros, extrato contendo, no mlnimo. convenente,
objeto. valor liberado, classificação funcional programática e econOmica do respectivo crédito."
Parecer:

Decisão: Aprovada Parcialmente

Aprovada parcialmente nos lermos do Subslilutivo

Artigo: 46
Seçlo:
Capitulo:
Emenda: 1119
Texto:
Incluir no final do art. 46, o seguinte texto:
" ...desde que sejam aprovadas as correspondentes fontes de receitas."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Capitulo:
Emenda: 1120
Excluir OArtigo 65.
Texto:
Decisão: Aprovada

Seção:

Capitulo:
Emenda: 1121
Texto:
Excluir o Artigo 66.

Seção:

Parágrafo:

Allnea:

Inciso:'

Allnea:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Artigo: 66
Parecer:

Decisão: Aprovada

Inciso:

Rejeitada no mérito

Artigo: 65
Parecer:

Parágrafo:

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Capitulo: VIII
Artigo: a3A
Seçlo:
Emenda: 1122
Incluir onde couber. No Capitulo VIII. o seguinte artigo:
Texto:

C

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art.
• O Tribunal de Contas da União enviará à comissao mista permanente prevista no art. 166 da Constituição Federal,
até 30 dias após o encaminhamento da proposta orçamentária pelo Poder Executivo:
I· relação das obras em execução com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social. nas Quais tenham
sido Identificados, Indlclos de atos pralicados com grave Infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil.
financeira, orçamentária, operaCional e patrimonial. Incluldas ou nao na proposta orçamentária, indicando a classificaçãO
Institucional e funclonal·programálica correspondente, órgão ex~utor. a localização da obra, os indlcios verfficados e outros
dados julgados relevantes para sua apreciaçoo, pela Comissao.n

Decisão: Aprovada Parcialmente

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Emenda: 1123
Capitulo: VIII
Seção:
Artigo: 65
Parágrafo:
Inciso:
AUnaa:
Substituir nO Ar!. 85 a frase: ..... Vir a ocorrer até o dia 31 de janeiro do exercfcio... ", pelo seguinte texto: n • • Vir a ocorrer até
Texto:
o final do exerelcio ...
h

•

DecIsão: Rejeitada

AUTOR:

JOSÉ BORBA

Parecer:

Rejeitada no mérito

Partido: PMDB

UF: PR

Observaçso: A le/ra 'C' após o campo ARTIGO Indica que houve cfassificaçSolreclassificaçSo pelas consultorias técnicas.
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Emenda: 0316
Capitulo: 11
Seção:
Artigo: 16A C
Parágrafo:
Inciso:
Alrnea:
Texto:
Inclus-"se o seguinte artigo no capitulo 11 da Estrutura e Organização dos Orçamentos.
Art. As receilas provenientes da renumeração das disponibilidades do Tesouro serão discriminadas e classificadas conforme
sejam originadas de: .
.
I - Comissão de Tltulos da divida pública
11 - Contribuições Sociais
UI - Imposto de Renda
IV -Impostos de Prooutos Induslrializados
Decisão: Rejeitada

Emenda: 0316
Texto:

Parecer:

Capitulo:

Seção:

Rejeitada no mérito

Artigo: 54

Parágrafo:

Inciso: X

Allnea:

Inciso: X

Alinea:

Inclua-se Art .. 54, inciso X

- Financiamento das exportações brasileiras, por intermédio de bancos governamentais.
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0317
\ Texto:

Decisão:

Seção: IV

Rejeitada

Emenda: 0318
Texto:

Capitulo:

Parecer:

C

Parágrafo:

Capitulo:

Seçlo:

Rejeitada no mérito

Artigo: 85

c

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Suprimam-se os:
Artigo 85 e seu parágrafo único, o art. 86 e o art. 87 e seus incisos § 1° e § 2°,
Parecer:

Decisão: Aprovada
Emenda: 0319
Texto:

Artigo: 50A

Inclua-se na Seção IV
Das Diretrizes Especificas do Orçamento de Invesllmentos, o seguinte artigo
Art. Os recursos originários do Orçamento Geral da União, bem como os retornos dos empréstimos serão administradas
pelas Empresas Estatais e pelos Agentes Financeiros no âmbito do SIAFI até o repasse ao beneficiado final.

Capitulo:

Seçlo:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Artigo: 66

Parágrafo:

Alinea:

Inciso:

Emenda Supressíva
Suprima-se o artigo 66.

Decisão: Aprovada
Emenda: 0320
Texto:

Parecer:
Capitulo:

Seçao:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Artigo: 78

Parágrafo:

Decisão: Aprovada Parcialmente
Eme nda: 0321

Capitulo:

Parecer:
Seçlo:

Aprovada parcialmente nos termos do Subslitutivo

Artigo: 34

Parágrafo: 2°

Texto:

Attere-se oAr!. 34, §~, incisos abaixo discriminados para o Seguinte texto:
I) no caso de Municlplos:
a) Cinco por cento, para Munlclplos com até 25.000 habitantes;
b) cinco e dez por cento, para os demais Municfplos.
11) no caso de Estados e Distrito Federal:
a) Cinco por cento, se localizados na área da SUOAM, SUDANE E CENTRO-OESTE;
B) Dez por cento, para os demais.

Decisão:

Rejeitada

Emenda: 0322
Texto:

Parecer:
Capitulo:

SeçAo:

Inciso:

AUnaa:

Inciso: 111

Allnea:

Rejeitada no mérito

Artigo: 32

Parágrafo:

Altera·se o texto do Inciso 111, do artigo 32 para:
• Santas Casas de Misericórdia

Decisão: Aprovada Parcialmente
Emenda: 0323
Toxto:

Alinea:

Inciso:

Artigo 78
Exclua·se a expressão "enquanto a lei não for sanclonada, e inclua-se o seguinte texto· "Durante o primeiro mês do
exercido".

Capitulo:

Parecer:

Seçlo:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitulivo

Artigo: 3°

Pará.grafo: ~

Inciso:

AUnaa:

Emenda Modificativa

Art. 3', §2'
"As atividades, projetos e operações especiais serAo desdobradas em sublltulos com metas especificas"
Decisão: Aprovada

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

ObS8/Vaçllo: A lelra ·C· após o campo ARTIGO Indica que houve class/ficaçScIrecIsuificaçso pelas consultorias técnicas.
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. SeçÂo: IV

Artigo: 50

Parágrafo: 1°

Inciso:

AI/nea:

Das Diretrizes Especificas do Orçamento de Investimento

Art. 50, § l'
"Para efeito de cOOlpa(ibllldade de programação orçamentária a que se refere este artigo, com a Lei n° 6.404. de 15 de
dezembro de 1976. serlo considerados investimentos as despesas com aquisição do ativo Imobilizado, inclusive as relativas
à aqulslçao de bens para arrendamento mercantil, e as destinadas a aplicações financeiras no mercado financeiro (bolsa de
valores 8 lItulos de quaisquer espécie).

Cecilia: Rejeitada

AUTOR:

Parecer:

Rejeitada no mérito

JOSE CARLOS ALELUIA

Partido: PFL

Emenda: 1297

Texto:

Capitulo:
SeçãO:
Artigo: 7°
Insira-se no art. 7°, § 3°, inciso nos seguintes teonos:

Parágrafo: 3°

UF:BA

Inciso:

Alfnea:

"XV - das despesas regionalizadas do ensino de terceiro grau,"
Decisão:

Rejeitada

AUTOR:

Decisão:

Rejeitada no mérito

Partido: PFL

JOSE LOURENÇO

Emenda: 0337
Texto:

Parecer:

Capitulo:

SeçAo: IV

Artigo: 50A

C

Parágrafo:

Alfnea:
Inclua-se na Seção IV
Das Diretrizes Especificas do Orçamento de Investimentos. o seguinte artigo:
"Art, Os recurSos originários do Orçamento Geral da UnIão, bem como OS retornos dos empréstimos serão administradas
pelas Empresas Estatais e pelo Agentes Financeiros no ãmbitodo SlAFI até o repasse ao beneficiado final."
Parecer:

Rejeitada

Rejeitada no mérito

Capitulo:
SeçãO:
Artigo: 54
Parágrafo:
Emenda: 0338
Inclua-se Art" 54, inciso X
Texto:
_Financiamento das exportações brasileiras, por intermédio de bancos governamentaIs.
Decido: Rejeitada
Emenda: 0339
Texto:

Parecer:
CapitulO:

SeçãO:

Inciso: X

AI/nea:

Inciso:

AI/nea:

Rejeitada no mérito

Artigo: 6ô

Parágrafo:

Emenda Supressiva
Suprima-se o artigo 66,
Parecer:

Decido: Aprovada
Emenda: 0340
Texto:

UF: BA

Inciso: X

Capitulo:

Seção:

Aprovada nos lermos do SubsUlutivo

Artigo: 78

Parágrafo:

Inciso:

AI/nea:

Artigo 78
Exclua-se a expressão "enquanto a lei não for sancionada", e inclua-se o seguinte texto: "Durante o primeiro mês do
exerclcio",

Decido: Aprovada Parcialmente
Emenda: 0341
Texto:

CapUulo:

Parecer:
Seção:

Emenda: 0342

Parecer:

Parágrafo: 2°

Inciso:

AI/nea:

CapitUlo:

SeçãO:

Inciso: 111

Allnea:

Rejeitada no mérito

Artigo: 32

Par~grafo:

Altera-se o texto do inciso 111, do artigo 32 para:
• Santas Casas de MiseriCÓldJa

Decisão: Aprovada Parcialmente
Emenda: 0343
Texto:

Artigo: 34

Attere-se oM. 34, § 2°, Incisos abaiXo discriminados para o Seguinte texto:
I) no caso de Munlclplos:
a) Cinco por cento, para MunlclplOS com até 25,000 habitantes;
b) cinco e dez por cento, para os demaIs Munlclplos,
11) no caso de Estados e Distrito Federal:
a) Cinco por cento, se localizados na área da SUDAM, SUDANE E CENTRO-OESTE;
b) Dez por cento, para os demais,

Decisão: Rejeitada

Texto:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Capitulo:

Parecer:
SeçãO:

Aprovada parcialmente nos lermos do Substitutivo

Artigo: 3°

Parágrafo: 2°

Inciso:

Allnea:

Art. 3°. § 2°
"As atividades, projetos e operações especiais serão desdobradas em subI/tufos com melas especrficas h

DecIdo: AprOvada

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Observaç,§o: A letra ·C· após o campo ARTIGO indica que houve class;ficaç,§O!reclassificaç,§o pelas consu!/o(;as técnicas
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Capitulo:

Seção: IV

Artigo: 50

Parágrafo: 1°

Allnea:

Inciso:

Emendas Modificativa

Das Diretrizes Especificas do Orçamento de Investimento

Art. 50. § l'
~Para efeito de compatibilidade de programaç!o orçamentária a que se refere este artigo, com a lei nO 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, serão considerados Investimentos as despesas com aqulsiçao do ativo Imobilizado, inclusive as refativas
à aquisição de bens para arrendamento mercantil, e as destinadas a aplicações financeiras no mercado financeiro (bolsa de
valores e Uturos de quaisquer espécie).

Decisão:

Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Capitulo: 11
Seção:
Artigo: 16A C
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Inclua-se o seguinte artigo no capitulo 11 da Estrutura e Organização dos Orçamentos.
Art. As receitas provenientes da renumeração das disponibltidades do Tesouro serão discriminadas e classificadas conforme
sejam originadas de:
1- Comissão de Tltulos da divida pública
11 • ContribulçOes Sociais
111 - Imposto de Renda
IV· Impostos de Produtos Industrializados

Emenda: 0345

Texto:

Decisão: Rejeitada
Emenda: 0346
Capitulo:
Texto:
Emendas Supressivas

Parecer:
Seção:

Retirada pelo AutO!'

Artigo: 85

C

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Suprimam-se os:
Artigo 85 e seu parágrafo único, o art. 86 e o art. 87 e seus Inciso § 1° e §~.
Decisão: Aprovada

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Emenda: 0347
Capitulo:
Seção:
Artigo: 23
Parágrafo:
Inciso:
Alfnea:
Texto:
Inclua-se artigo 23, renumerando os demais.
As despesas com automóveis e outros velculos de transporte, no âmbito dos Poderes leglslativo, Execulivo e Judiciário, e
do Ministério Público, inclusive velculos de serviços, serão discriminadas por item de manutenção.
Parecer: Rejeitada no mérito
Decido: Rejeitada
Capitulo:
Emenda: 0348
Emenda Aditiva
Texto:

Seção: 111

Artigo: 2<1

C

Parâgrafo:

Inciso:

Allnea:

Capitulo I
Das Prioridades e Metas da Administração Pública Federal
Incluir o Item 111, sugerido a seguir. renumerando os demais
"111 Corrigir e combater os desequi1lbrios regionais~
Parecer: Aprovada nos termos do Subslitutivo
Decido: Aprovada

AUTOR:

JOSÉ MIL/TÃO

Partido: PSDB

Emenda: 1084
SeçJo:
Artigo: 46
Parágrafo:
Capitulo:
Texto:
Incluir no final do Art .• o seguinte texto:
.....desde que sejam aprovadas as correspondentes fontes de receitas."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

UF: MO

Inciso:

Allnea:

Emenda: 1085
Capitulo: VIII
Seção:
Artigo: 85
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Substituir no Art. 85 a frase: ..... Vir a ocorrer até o dia 31 de janeiro do exerclcio ..... , pelo seguinte texto; ..... Vir a ocorrer até
o final do exercfclo .. ,~.
'
Decido: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 1086
Capitulo: VIII
Seção:
Artigo: a3A
Incluir onde couber. No Capitulo. Oseguinte artigo:
Texto:

C

Parigrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art. O Tribunal de Contas da União enviará à comissão mista permanente prevista no art. 166 da Constituição Federal.
até 30 dias após o encaminhamento da proposta orçamentária pelo Poder Executivo; I- relação das obras em execução
com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade socIal, nas quais tenham sido identificados indicias de atos
praticados com grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil. financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial, inclufdas ou nao na proposta orçamentária, indicando a classificação institucional e funci~al programática
correspondente, o órgão executor, a localizaçao da obra, os indIcias velificados e outros dadas julgados relevantes para
sua apreciação, pela Comissao."
Decisão: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

observaç6o: A letrtJ 'C' após o campo ARTIGO indica que houve c(essificeç600'e<;lessificeçso potes consultorias t6<;nlces,
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Emenda: 1087
Capitulo:
texto:
Excluir o Artigo 66.

Seçlo:

Artigo: 66
Parecer:

Decisão: Aprovada

capltulo:(
Emenda: 1088
excluir o Artigo 65.
Texto:

Seçlo:

P.aragrafo:

Inciso:

Allnea:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Artigo: 65
Parecer:

Decisão: Aprovada

Junho de 1999

Allnea:

Inciso:

Parágrafo:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Emenda: 1089
Capitulo:
Seçlo:
Artigo: 34
Parágrafo:
Inciso:
Allnaa:
Texto:
Incluir § 11. com o seguinte texto:
"Os órgãos responséve!s pela transferências de que trata este artigo deverão publicar no Diário Oficial da União. quando da
assinatura do instrumento e de cada uma das liberações de recursos financeiros, extrato contendo. no mlnimo. convenente,
objeto. valor liberado e classificação funcionai programétlca e eeonOmlca do respectivo créc:lno."
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Subslitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente
Emenda: 1090
Capitulo:
Seção:
Artigo: 34
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Incluir § 10, com o seguinte texto:
.
Texto:
"Desde que não haja impedimento de ordem técnica ou legal, não será cancelaclo o empenho referente a convênio, acordo,
ajuste ou Instrumento congênere celebrado com outra esfera de governo, se Já houver sido liberado recurso dele decorrente.
ou se, ainda que nAo tenha havido IiberaçAo, o convenente comprovar a existência de comprometimento à conta de
recursos a ser transferido."
Parecer: Aprovada nos termos do Substiiutivo
DeCiSãO: Aprovada

Artigo: 18

Emenda: 1091
Capitulo:
Seção:
Texto:
Excluir o artigo 18, renumerando os seguintes:

Parecer:

Decisão: Rejeitada

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Rejeitada no mérito

Seção:
Artigo: 2'
Parágrafo: ÚNI
Inciso:
Capitulo:
Afinea:
Emenda: 1092
Subslituir no Parágrafo Único. do Art. 2 a frase: ..... Orçamentária anual deverão ser as mesmaS utilizadas ... "pelo seguinte
Texto:
texto "... Orçamentária anual se nortearão pelas mesmas utilizadas ...".
Decisão: Aprovada

Parecer:

Aprovada nos termos do SubstitutIvO
I

AUTOR:

Partido: PT

JOSÉ PIMENTEL
Capitulo: VI

Seção:

Emenda: 0910
Texto:
Inclua·se ao art. 62, onde couber, o seguinte inciso:

Artigo: 62

Parágrafo:

UF: CE

Inciso:

Allnea:

". Das dolações orçamentárias do Fundo ConsUtuclonal de Financiamento do Nordeste - FNE, no mlnimo 40% (Quarenta
por cento) serão aplicados em operações de investimento e custeIo agropecuário no âmbito do subprograma de apoio à
agricultura familiar na região nordeste do pais."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

AUTOR:

JOSÉ PRIANTE

Emenda: 0815
Capitulo: 11
Seção:
Artigo: ']O
TeXto:
lnclua-se inciso XXV. ao § 3° doArt. 7°, com a seguinte redação:
"Art. 7°............... " .............

Partido:
Parágrafo: 3°

UF:
Inciso: XXV

AI/nea:

§3'................................... .
XXV - memÓfia de cálculo do montante de recursos para aplicaçAo do FUNDEF, a que se refere o art. 6°, §§ 1° e 2°, da lei
nO 9.424196 duraçêo.
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada
Capitulo: 11
Seçllo:
ArtigO: 12
Parágrafo:
Inciso: I
Emenda: 0816
Allnea:
Dê-se ao Inciso I do Art. 12 a seguinte redação:
Texto:
"Art. 12 ............................. .
I- publiCadas por meio de decreto do Poder Executivo, para as fontes. exceto as de que traia o § 2) do art. 64 desta lei,
desde que o limite para cada fonte de recursos subsmuldas não ultrapassem no final do exerc/cio financeiro o montante
autorizados na lei orçamentária.
Decisão: Rejeitada
Parecer: RejeHada no mérito

ObselVaç~o:
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Capitulo: 11
Seção:
Artigo: 18
Parágrafo:
Inciso:
AUnea:
Inclua-se o art. 18 ao Capitulo 11. remunerando em seguida os demais artigos.
"Art. 16 - As receitas provenientes de remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional serão desCfiminadas conforme
sejam originadas de:
1- emissão de tltulos da divida pública mobiliária federal
11 - das receitas do orçamento fiscal
111 - das receitas do orçamento da seguridade social.
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0817

Texto:

Emenda: 0818
Capitulo: 111
Seção: I
Artigo: 26
Parãgrafo: ÚNI
Inciso:
AUnea:
Texto:
Inclua-se parágrafo único ao Art. 26. da Seção I. do Capitulo 111, com a seguinte redação:
"Art. 26 ................. .
Parágrafo único. Exclui-se do Indica do capu! do artigo as receitas previstas em legislaçto especifica, provenientes da taxa
de fiscalização de rodovia concedida, em confonnldade ao art. 175 da Constituição Federal, Oecreto-lel nO 791, de 27 de
agosto de 1969, e pela Lei n) 8.987 de 13 de fevereiro de 1995.
Decisão: Rejeitada
Parecer: Refeitada no mérito
Capitulo: 111
Seçto: I
Emenda: 0619
Artigo: 38
Parágrafo: ZO
Inciso:
AUnea:
Texto:
Dê-se ao parágrafo ZO, e o Art. 38, a seguinte redação:
"Art. 38. A proposta orçamentária contera reservas de contingência vinculadas aos orçamentos fiscal e da seguridade social,
em montante equivalente a, no mlnlmo, dois por cento:
1- ........................ .

11- ....••••.•......••.••••
§ 1°. - ..... ,.... ,... ,.....
§ ZO. No projeto de Lei Orçamentária, o percentual de que trata o caput deste artigo será de quatro por cento,
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0820
Capitulo: 111
SeçãO: 11
Artigo: 41
Parágrafo: ÚNI
Inciso:
Alfnea:
Texto:
Dê-se ao Art. 41, a seguinte redação:
Art, 41 - 00 total de investimento programados no orçamento fiscal para rodovias federais, serão destinados no máximo
vinte por cento a construção e pavimentação de rodovias, priorizando as rodovias consideradas essenciais para o
desenvoMmento da regiãO.
Parágrafo Único. Não se incluem no limite fIXado neste artigo os investimentos em rodovias para eliminação de pontos
crilicos e adequação de rodovias.
DeclUo: Rejeitada
Parecer: Refeitada no mérito
Emenda: 0821
Capitulo) 111
Seçto: IV
Artigo: 54
Parãgrafo:
Inciso: X
AUnaa:
Inclua-se novo inciso X ao Art. 54. com a segUinte redação:
Texto:
"Art. 54 .. _.............. .
X - o refinanciamento da divida externa do setor público que Sefa. ou venha a ser de responsabilidade da União, nos termos
das resoluções do Senado Federal vigentes."
Decluo: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Emenda: 0822
Capitulo: IV
Seção:
Artigo: 54
Parágrafo:
Inciso: IV
Allnea:
Texto:
Dê-se nova redação ao inciso IV do art. 54 do Capitulo IV:
"Art. 54..................... .
IV· a equalização de taxas de Juros de financiamento de programas a cargo da unidade orçamentária - Operações Oficiais
de Crédito - Recursos sob a Supervisão do Ministério da Fazenda. devendo conter cláusula de atualização cambiai, quando
for o caso, e de inatienabilldade, até o vencimento."
DeciSão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0823
Capitulo: VIII
Suprima.se o Art. 65.
Texto:
Decisão: Aprovada

Seçl.o:

Emenda: 0824
Capitulo:
Suprima-se o Art. 66.
Texto:
DeciSão: Aprovada

SeçAo:

VIII

Artigo: 65
Parecer:

Inciso:

Allnea:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Artigo: 66
Parecer:

Parágrafo:

Parágrafo:

Inciso:

Alfnea:

Aprovada nos tennos do Substitutivo

observaçSo: A letra 'C' após o campo ARTIGO Indica que houve classlficsç4a'reC1suificaçSo pelas consultorias tknlcas.
Ellbonçio: COFFICD - CONORlSF

Emlulo: 1/,06'99IUj.'OQ

pjglal

1J9c1e 18-1

Junho de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAl.

16490 Quinta-feira 24

Artigo: 72
C~pltulo: VIII
Parágrafo:
Inciso: ÚNI
Allnea:
O~se nova redaçAo ao parágrafo único:
Art. 72. ................... .
ParágrafO Único. O cronograma de que Irala este artigo, e suas alterações, devera IDpticHar o pagamento de despesas
inscritas em "restos a pagar", e em seus créditos adicionais suplementares e especiais abertos no exere/cio. que passam a

Emenda: 0825

Texto:

ter seus valores autOfJ(aticarnente Incluldos para movimenlaçãO e empenho.
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Decisão: Aprovada Parcialmente

SeçAo:
Artigo: 76
Parágrafo:
Capitulo: VIII
Inciso:
Allnoa:
Inclua.se novo parágrafo único aoArt. 76, com a seguinte redação:
"Art. 76.................... ..
Parágrafo Único. O Sistema Integrado de AdmlnislraçAo Financeira do Governo Federal, SIAFI. a que se refere o inciso I.
deverá disponibilizar, para consulta. os montantes dos pagamentos relativos aos erJl)enhos pagos. por sublllulo. com a sua
respectiva ordem bancária IndMdualizada."

Emenda: 0826

Texto:

Parecer:

Decisão: Aprovada Parcialmente
Capitulo: VIII
Seçlo:
Emenda: 0827
Suprima-se o Art. 85 e seu parágrafo único.
Texto:

Artigo: 85

Parecer:

Declslo: Aprovada
Capitulo: VIII
Emenda: 0828
Suprima-se o Art. 86.
Texto:

Seçlo:

Decisão: Aprovada

Aprovada parcialmente nos tennos do Substitutivo
Inciso: ÚNI

Alfnea:

Aprovada nos lermos do Substitutivo

Artigo: 86
Parecer:

Parágrafo:

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Seção:
Capitulo: VIII
Artigo: 87
Parágrafo: 1°
Inciso:
Emenda: 0829
Suprima-se o parágrafo 1° do art. 87, remunerando o seguinte parágrafo:
"Art. 87....................
.
Parágrafo 1° - Apfica-se o disposto no § ~ do art. 81 aos créditos aberto na forma deste artigo.

Allnea:

Texto:

Parecer:

Decisão: Aprovada

AUTOR:

Aprovada nos lermos do Substitutivo

LAEL VARELLA

Emenda: 0084
Capitulo: VI
SeçãO:
Artigo: ~
Texto:
Acrescente-se ao lex10 a palavra clenllfica depois de capacitação.
Decisão: Rejeitada

AUTOR:

Parecer:

SeçãO:

Parágrafo:

Inciso: IV

Alfnea:

Rejeitada no mérito

LAURA CARNEIRO

Emenda: 0284
Capitulo:
Texto:
EMENDA SUPRESSIVA

UF: MG

Partido: PFL

UF: RJ

Partido: PFL
Artigo: 32

Parágrafo:

Inciso: 111

Allnea:

Suprima-se do inciso 111 do art. 32 da Proposição acima referida a expressa0 nquando financiadas com recursos de
organismos Internacionais",
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Emenda: 0285
Capitulo:
Texto:
EMENDA SUPRESSIVA

Seção:

Artigo: 25

Parágrafo:

Inciso: VII

AI/nea:

Suprima-se do Inciso VII do art. 25 da Proposição acima referida a expressão "e que se encontrem inacabadas, com mais
de cinqOenla por cento de execução, desde que já tenham aquelas entidades adimplido mais de setenta por cento da
contrapartida".
Decisão: Rejeitada

AUTOR:

Parecer:

LÍDIA QUINAN

Rejeitada no mérito

Partido:

UF:

SeçãO:
Artigo: 25
Parágrafo:
Inciso: VII
Emenda: 0909
Capitulo: 111
Allnea:
Texto:
Acrescente-se ao final do art. 25 do PLN 02199, após a expressão" ... contrapartida", a expressão: """ contrapartida. bem
como aquelas que, embora de competência desses entes governamentais, contribuam. de forma integrada e complementar,
para o alcance dos resultados previstos no Plano Plurianual".
Decisão: Rejeitada

AUTOR:

L'ÚCIA VÂNIA

Parecer:

Rejeitada no mérito

Partido:

UF:

Observaçao: A lelra ·c· após o campo ARTIGO indica que ho!1V8 classificaçaolreclassificaç~o pelas consul/orias técnIcas.
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Emenda: 0522.
Capitulo: 111
Seção: 111
Artigo: 3°
Texto:
Inctua-56.onde couber no capitulo indicado o seguinte artigo:

Parágrafo:

Quinta-feira 24 16491
Incls~:

AUnaa:

Art. - O Orçamento da Seguridade Social destinará no mloimo 5% (cinco por cento) de lodos os seus recursos para
assistência social, através do Fundo Naclonal de Assistência SocIal- FNAS.
Parecer: Aprovada parcialmente nos lermos do Substitutivo
DeciSão: Aprovada Parcialmente
Emenda: 0523
Capitulo: VIII
Seção:
Texto:
Suprima-se o art. 85 e seu parágrafo único.

Parecer:

Decisão: Aprovada

Emenda: 0524
Capitulo: VIII
Suprima-se o art. 66.

Artigo: 85

Seção:

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Artigo: 66

Parágrafo:

Inciso:

AUnea:

Texto:

Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo

Decisão: Aprovada
Emenda: 0526
Capitulo: VIII
Suprima.se o art. 86.
Texto:

Seção:

Decisão: Aprovada

Artigo: 88
Parecer:

Parágrafo:

Emenda: 0527
Capitulo: VIII
Seção:
Texto:
Dê-se ao art. 88. a seguinte redação:

Parecer:

AUnea:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Emenda: 0526
Capitulo: VIII
Seçao:
Artigo: 87
Panligrafo: 1°
Texto:
Suprima-se o parágrafo 1° do art. 87. renumerando os seguintes parágrafos.
Decisão: Aprovada

Inciso:

Inciso:

Allnes:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Artigo: 88

Parágrafo:

Inciso:

AUnea:

"Art. 88 - A lei Orçamenlária deverá consignar dotações para átender aos programas e projetos previstos na art. 5° da lei
Complementar nO 94. de 19 de fevereiro de 1998."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Inciso: VII
Capitulo: 111
Seçao: 111
Artigo: 25
Parágrafo:
AUnea:
Emenda: 0832
Texto:
Substitua-se a expressa0 "... Nos arts. 23, Inciso VIII, inclusive para aquisição de patrulhas mecanizadas".n, constante do
Inciso VII do art. 25 do PlN nO 02199. pela expressão "". Nos art. 23, Inciso VIII, Inclusive para aquisição de patrulhas
mecanizadas, e X. em especial os programas que contemplem a concessão de créditos favorecidos para a populaçAo de
baixa renda ... ".
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0833
Capitulo: VIII
Seção:
Artigo: 90
Parigrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Acrescente-se ao final do art. 90 de PlN nO 02199, após a expressa0 "." Educaçao~, a expressa0 ..... bem como poderá
consignar recursos em apoio a programas que lenham objetivos semelhantes, inslituldos por ~Islação estadua!."
Decisão: Rejeitada

AUTOR:

Parecer:

Rejeitada no mérito

Partido: PSDB

LÚCIO ALCÂNTARA

UF: CE

Emenda: 0001
Capitulo: 11
Seçao:
Artigo: 9"
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Dê-se ao art. 9° do projeto a seguinte redação:
"Art. go. Quando a abertura de créditos adicionais implicar alterações das metas constantes do demonstrativo referido no art.
7°, § 1°, inciso XIV. o mesmo será objeto de atualização, comunicada essa, no prazo de 5 (cinco) dias, à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0002
Capitulo: 11
Seçao:
Artigo: 12
Allnea:
Inciso: I
Parágrafo:
Dê-se ao inciso I do art. 12 do projeto a seguinte redaçAo:
Texto:
"Art. 12 ..........
1- publicadas por meio de decreto, para as fontes. exceto as de que trata o § ~ do art. 64, desta lei, quando canceladas na
forma do mencionado dispositivo."
DeciSão: Rejeitada

Pareçer:

Rejeitada no mérito

observaçSo: A lelra ·C· BpóS o campo ARTIGO Indica que houve c/l$sifj~ç4cVreál$sificaç40 pelss consuftOtfn técnicas.
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Seção:
CapItulo: /I
Emonda: 0003
Texto';" ."Dé-se ao Inciso 11 do art. 12 a seguinte redaç:io:

Artigo: 12

Parágrafo:

Inciso:

/I

Allnea:

"Art. 12 .. "" ....
"11- publicadas por melo de alo administrativo próprio do dirigente máximo de cada órgAo a que estiver subordinada a
unidade orçamentária,~ara as modalidades de aplicação. desde que demonstrada a Inviabilidade técnica. operacional ou
econ6mlca da execuçao do crédito na modalidade prevista na lei orçamentária."

Doelsilo: Aprovada

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Soçao: I
Artigo: 34
Capitulo: 111
Parágrafo: 7°
Emonda: 0004
Dtt.se ao § 70 do art. 34 do projeto a seguinte redação, renumerando-se os demais parágrafos:

Incllo:

Alfnea:

Texto:

"Art. 34 ............ .
§ "JO Desde que oao haja impedimento de ordem técnica ou legal. "ao será cancelado o empenho referente a convênio,
acordo, ajuste ou Instrumento congênere celebrado com outra esfera de governo, se já houver sido liberado recurso dele
decorronte, ou se, ainda que não tenha havido liberação, o convenente comprovar o comprometimento de contrapartida dos
recursos a serem transferkJos."
Parecer: Aprovada nos termos do Substijutivo
Decisão: Aprovada
Emenda: 0005
Capitulo: 111
Seção: 111
Artigo: 46
Parágrafo)
Inciso:
Alfnea:
Texto:
Oê-se ao art. 46 do projeto a seguinte redação:
"Art. 46. A proposta orçamentária para o exerc/clo financeiro de 2000 conterá dotações e serão aplicados, no mesmo
exerc!clo, recursos em ações e serviços de saúde, cujo montante nao poderá ser inferior ao valor aprovado na lei
orçamentária para 1999."
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente
Capitulo: 111
SOçAo: 111
Artigo: 49
Parllgrafo:
Inciso:
Alfnea:
Emenda: 0006
Texto:
Oê-se ao Inc!so I do art. 49 a seguinte redação:
"Art. 49 .....
I. a distribuição será proporcionai ao número de alunos matriculados nas redes públicas de ensino localizadas em cada
munJclpio, no ano anterior, acrescido da previsão de novas matriculas."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Capitulo: IV
Artigo: 53
Soçao:
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Emenda: 0007
Oê-se ao art. 53 do projeto a seguinte radaçao:
Texto:
"Art. 53. Todas as despesas relattvas ao refinandamento, à amortização e ao serviço da divida pública federal, mobiliária ou
contratual, e as correspondentes receitas, constarão da lei orçamentária anual.
"§ 1°. Para os efeitos desta lei, entende-se por:
"I - refinanciamento, o pagamento do principal corrigido da divida pública mobiliária faderal realizado com receita proveniente
da emissão de tltulos:
"11- amortização, o efetivo pagamento do principal corrigido da divida pública, mobiliária ou contratual, com receita n!io
proveniente da emissão de tltulos;
"111- serviço da divida, o pagamento de juros, comissOes bancárias e outras remunerações direta ou indiretamente
relaclonadas à divida pública, mobiliária ou contratual.
"§ 2°. As despesas com o refinanciamento da divida pública mobiliária federal e a estimativa da receita proveniente da
emissão de tltulos de responsabilidade do Tesouro Nacional para atendê-Io serao incluldas, na lei e em seus anexos,
separadamente das demais despesas com o serviço da divida e das demais receitas provenientes da emissão de tltulos."
§ 3°................ .
Parecer: Rejeitada no mérito
Decisão: Rejeitada

•

Emenda: 0017
Capitulo:
Seçlo:
Artigo: 90
C
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Acrescente-se onde couber:
Toxto:
"Art ...... Caberá à Secretaria de Orçamento Federal, do Ministério do Orçamento e Gestao a adequação dos recursos
constantes da proposta orçamentária, compatibilizando-os com as metas destinadas à aplicação destes."
Doclsão: Rejeitada

AUTOR:

Luis EDUARDO

Parecer:

Rejeitada no mérito

Partirlo: PSDB

UF:RJ

Seção: I
Artigo: 30
Parágrafo:
Capitulo: 111
Inciso: IV
Emonda: 1069
Alinea:
Suprima-se o Inciso IV do Art. 30, orientado para a concessão de "Subvenção~ a entidade cultural diferenciada, ou seja,
Texto:
àquela que "tenha por objetivo a diwlgação da cultura brasileira e do idioma portugUêS falado no BrasH.~
Parecer: Rejeitada no mérito
Decisão: Rejeitada

ObsclVaç:Jo: A letra 'C' após o campo ARTIGO indica que hOuve classificaç~OIreclassificaç:Jo petas consultorias técnicas.
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Emenda: 1070

Texto:

Capitulo:
Seção:
Artigo: 7°
lnsira·se no art. 7°, § 3D, allnea "C" no seguintes termos:

Parágrafo: 3°

Quinta-feira 24 16493
Inciso: XIV

AUnaa:

c) das despesas regionalizadas do SUS, destacando as parcelas atinentes a cada um dos critérios previstos no art. 35 da
Lei nO 8.080. de 19 de setembro de 1990.
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada
Emenda: 1071
Capitulo:
SeçAo:
Suprima·se o Inciso 111 do art. 32.

Parágrafo: 3°

Artigo: 32

Inciso: 111

AUnea:

Texto:

Parecer:

Decisão: Aprovada Parcialmente

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Artigo: 44

Emenda: 1072
Capitulo:
SeçAo:
Texto:
Dê-se ao art. 44 a seguinte redação:

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art. 44. No exerclclo de 2000 serao destinados recursos à complementação do Fundo de Manutenção do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNOEF, nos termos do art. 6°, §§ 1° e~, da lei nO 9.424, de 1996, no valor
mlnimo por aluno de R$ 431,00."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Emenda: 1073
Capitulo:
Incluir no § 3° do art.
Texto:

Seção:

-r, Inciso com o segUinte teor:

Reje~ada

Artigo: 7'

no mérito
Parãgrafo:

Inciso:

Allnea:

"Memória de cálculo da complementação do Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e de Valorização do MaglstérioFUNDEF, e da estimativa do valor mlnimo por aluno, nos termos do art. 6°, §§ 1° e 2°, da lei 0°9.424, de 1996."
Decisão: Aprovada

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Capitulo: Viii
Seçao:
Artigo: 83A C
Parâgrafo:
Inciso:
Allnea:
Emenda: 1074
Inclua·se o seguinte artigo no Capitulo VIII:
Texto:
"Art. ". O Tribunal de Contas da União enviará à comissão Mista permanente prevista no art. 166 da Constituição Federal.
até 30 dias após o encaminhamento da proposta orçamentária pelo Poder Executivo:
I - relaçao das obras em execução com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, nas quais tenham
sido Identificados indlclos de atos praticados com grave Infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil.
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. incluldas ou nao na proposta Ofçamentária, indicando a classificaçêo
institucional e funcional·programálica do sUbprojeto ou subatMdade correspondente. o órgão executor, a localização da
obra, os indlcios verificados e outros dados julgados relevantes para sua apreciaçêo, pela Comissao, independentemente de
transito em julgado do respectivo processo no âmbito do Tribunal;
\I. Informações gerenciais sobre a execução ffslco-financeira dos subprojetos mais relevantes, constante dos orçamentos
fiscal e da seguridadE! social, selecionados, especialmente. de acordo com critérios que levem em consideração o valor
liqUidado no exerclclo de 1998 e o fixado em 1999, a regionalização do gasto. sem prejulzo das solicitações do Congresso
Nacional.
Parágrafo único. Fica facultado à comissão mista de que trata o art. 166 da Constitutção sustar a execução orçamentária
das dotações consignadas nos subprojetos e subatividades da lei orçamentária relativos a obras e serviços cuja gestão seja
pela ComissAo considerada irregular.
Decisão: Aprovada Parcialmente

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Emenda: 1075
Capitulo:
Seçêo:
Artigo: 25
Texto:
Dlt-se ao Inciso VII, do Art. 25 a segUinte redação:

Parãgrafo:

Inciso: VII

Allnea:

"Art. 25......... """ .... " .... "" ...... " .... .
VII· ações tlplcas dos Estados. do Distrito Federal e dos Municlpios, ressalvadas as ações compreendidas nos arts. 23,
incisos I e XII, Inclusive para aquislção de patrulhas mecanizadas, 30. incisos V1 e VII. 200. 204, inciso I e 225. § 1°, Inciso
111, da Constituição Federal, em lei especifica, ou constantes do Plano Plurianual. financiadas lotai ou parcialmente pela
União ou pOf' agência oficiai de fomento e que se encontre Inacabadas, com mais de cinqüenta por cento de execução,
desde que já tenham aquelas entidades adimplido mais de setenla por cento da contrapartida;

DecIdo: Aprovada
Emenda: 1076
Capitulo: 11
Seçlo:
Dê--se ao Art. 3° a seguinte redação:
Toxto:

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Artigo: 3°

Parãgrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art. 3° Os orçamentos da União para o ano de 2000 serão elaborados cem base na estrutura conceitual e classificatória
estabelecida pela Portaria nO 9. de 1974, com as alterações nesta realizadas até o final do exercfcio de 1998, postergadas a
aplicaçao das mudanças preconizadas pela Portaria nO 42, de 1999. do Ministério do Orçamento e Gestao e suas alterações
posteriores para o exercfcio de 2001, após o seu teste concreto na elaboração do Plano Plurianual p8{8 o peflodO de 2000 a
2003."
Decisão: Rejeitada

ObselV8çAo: A lelr8
.~\.boI1lÇIo:

Parecer:

Rejeitada no mérito
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Emenda: 1077
Capitulo:
Seç.Ao:
Texto:
Oê-se ao inciso 111 do art. 45, a seguinte redação:

Artigo: 45

Parágrafo:

Inciso: 11/

Allnea:

"UI - das demais recenas dos órgaos, fundos e entidades que Integram, exclusivamente, este orçamento.
Decisão: HeJeitada
seção:
Capitulo:
Inclua-se no art. 46 o seguinte parágrafo:

Emenda: 1078

Texto:

Parecer:

Rejeitada nomérito

Parágrafo:

Artigo: 46

Inciso:

Allnea:

" Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, enlende-se por ações e serviços de saúde aqueles contidos na função
Salido, desconsiderando.se os gastos com Pessoal e com Assistência Médica e Odontológica a Servidores,
Parecer: Aprovada parcialmente nOS termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente

Emenda: 1079
Capitulo: 11
Seção:
Artigo: 17
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Toxto:
Dê-se aos §§ 10 e 20 do Ar!. 17 a mesma redaçAo dada a tais §§ noArf. 12 da LDO vigente }Lei nO 9.692, de 27/07198), ou
seja:

"§ 10 Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os
justifIQuem e que Indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostas sobre a execução dos svbprojetos
ou subalividades correspondentes.
§ 20 Os decretos de abertura de créditos suplementar e eutorizadoS na lei orçamentária anual serão' submelidos pelO
Ministério do Planejamento e Orçamento ao Presidente da República acompanhados de expoSiçãO de motivos que Inclua a
Justificativa e a indicação dos efeitos dos cancelamentos de dotações sobre a execução dos subprojetos ou subatividades
atingidos e das correspondentes melas."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Seção:
capitulo:
Emenda: 1080
Texto:
Insira·se no art. 45 o seguinte Inciso:

Artigo: 45

Parágrafo:

Inciso: 111

Alfnea:

v - das receitas de contribuições de servidores públicos e militares da Forças armadas para custeio de programas ou de
fundos de assistência médica, odontológica e hospitalar.
Decisão: Rejeitada

AUTOR:

Parecer:

Rejeitada no mérito

Partido: PMDE

LUIZ ESTEVÃO

Emenda: 1035
Capitulo: VIII
Seção:
Texto:
Oé-se ao artigo 88, a seguinte redação:

Artigo: 66

ParágrafO:

UF:DF

Inciso:

Alfnea:

"Art. 88 A lei orçamentária consignará dotaçOeS para atender aos programas e prqetos previstos no Art. 5" da Lei
Complementar n° 94, de 19 de fevereiro de 1998.
Parecer: Rejeitada nomérito
Decisão: Rejeitada
Capitulo: VIII
Seção:
Artigo: 42A C
Parágrafo:
Emenda: 1036
Inclua-se novo artigo ao CapitulO VIII, onde couber, com a seguinte redação:
Texto:

Inciso:

Allnea:

"Art.
A lei orçamentária consignará dotações para atender a reorganização da policia civil, da policia militar e do
corpo de bombeiros militar do Distrito Federal.
Parágrafo único. Na Implementação da reorganização de que trata o ~caput" deste artigo será assegurada aos
servidores da policia civil do Distrito Federal a extensão da Gratificação de Operações Especiais atribulda aos servidores da
Policia Federal."
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada
Emenda: 1037
Capitulo: V
Seção:
Artigo: 57A C
Inclua·se novo artigo ao capitulo V, onde couber, com a seguinte redação:
Texto:

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art... As despesas com pessoal e encargos sociais, da polIcia eM, da policia militar e do corpo de bombeiros militar
do Distrito Federal, bem como aquelas correspondentes à assisténcia financeira para a execução de serviços públicos,
conforme o Art. 21, inciso XIV, da Constituição Federal, serão consideradas nos limités dos gastos da União, estabelecidos
pela lei Complementar n° 82 de 27 de março de 1995.
Parágrafo Único. As despesas com pessoal e encargos sociais, de que trata o caput deste artigo, serão asseguradas
integralmente pela União, mediante a Instituição de fundo próprio, nos termos do dispositivo constitucional supracitado."
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos lermos do Substitutivo

ObsefVaç~o:
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SeçAo:
Capitulo:
Inclua-se no art. 23 o seguinte parágrafo:

Emenda: 1038

Texto:

Artigo: 23

Parágrafo:

Quinta-feira 24 16495
AUnaa:

Inciso:

§ 2" - Os custos unitários de obras novas relativas à construçãO de prédios públicos nAo poderão ser superiores ao valor do
Custo Unitário Básico - CUB, por rW', divulgado pelo Sindicato da Indústria da Construção - SINOUSCON. por Estado, salvO
condições especiais a serem devidamente justificadas quando do envio do projeto de lei orçamentária ao congresso
Nacional, a titulo de Informações complementares.
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente
SeçAo:
Capitulo:
Emenda: 1039
Texto:
Dê-se ao art. 65 a seguinte redação:

Artigo: 65

Parágrafo:

Inciso:

Atinea:

"Art. 65, Havendo a necessidade de se proceder à limitaçAo do empenho das despesas fixadas para o exercido de 2000,
para se alcançar o superávit primário referido no art. 18 desta lei, a mesma deverá ser feita de forma proporcional ao
montante global das dotações de cada Poder e do Ministério Público da União, exclusiva as destinadas a transferências
constitucionais, ao pagamento de despesas de pessoal e encargos sociais, beneficios previdenciários, amortização e
encargos de financiamento, bem como às destinadas à Rede de Proteção Social."
Decisão: Aprovada
Capitulo:
Seção:
Emenda: 1040
Dê-se ao art. 21 a seguinte redação:
Texto:

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Artigo: 21

Parágrafo:

,Inciso:

Alfnea:

Art. 21. O Pcx:ler Judiciário, sem prejuizo do envio dos precatórios aos órgãos ou entidades devedores, encaminhará à
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Na~onal, à Secretaria de Orçamento
Federal, do Ministério do Orçamento e Gestao, e aos referidos órgãOS ou entidades devedoras, na parte que lhes couberem,
até cinco dias após a sanção desta Lei, por Intermédio dos seus respectivos órgaos centrais de planejamento e OfÇarneotO,
ou equivalentes, a relação dos débitos constantes de precatórios judiciários a serem inclu!dos na proposta orçamentária de
2000, Inclusive em melo magnético, conforme determina o art. 100, § 1-, da Constituição Federal, discriminada por órgão da
administração direta, autarquias e fundações, e por grupo de despesas, conforme detalhamento do art. 4·, especificando:
a) número do processo;
b) nOmero do precatório;
c) data do trânsito em Julgado da sentença referente ao processo de execução
d) data da expedição do precatório;
e) nome do beneficiário; e
Ovalor do preGatório a ser pago.
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decisão: ! Aprovada Parcialmente
Seçlo:
Capitulo: ' VIII
Emenda: 1041
Inclua-se o seguinte artigo no Capitulo VIII:
Texto:

Artigo:

alA c

ParAgrafo:

Inciso:

Alinea:

Art. O Tribunal de Contas da União enviará à comIssao mista permanente prevista no art. 166 da Constituição Federal, até
30 dias após o encaminhamento da proposta orçamentãria pelo Poder Executivo:
I· relação das obras em execução com recursos oriulldos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, nas quais tenham
sido Identificados indlclos de atos praticados com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, inclufdas ou nao na proposta orçamentária, indicando a classificação
institucional e funcional-programática do subprojeto ou subatividade correspondente, o órgão executor, a localização da
obra, os indIcias verificados e outros dados julgados relevantes para sua apreciação, pela Comissão. independentemente da
apreciação dos órgãos colegiadas do tribunal.
li-Informações gerenciais sobre a execução flslco-financelra dos investimentos mais relevantes, constantes dos
orçamentos fiscal e da seguridade social, selecionados de acordo com critérios que levem em consideração o valor
liquidado no exercido de 1998 e o fIXado em 1999, a regionalização do gasto, sem prejulzo de outras solicitações do
Congresso Nacional.

§ 1- • a lei orçamentária anual poderê conteJ1l)lar subtftulos relativos a obras mencionadas no Inciso I deste artigo. cuja
execução orçamentária fICará suspensa até os devidos esclarecimentos ou a adoção de medidas saneadoras pelo Ófgao
responsável, sujeitas à apreciação final pela ComlssêQ Mista de que trata este artigo. com prévia manifestaçãO do Tribunal,
que deverá manifestar-se no prazo de trinta dias após o recebimento das respectivas infOfmações.

§ 2' - O Tribunal encaminhará. àcomlssao mista, sempre que necessário, relatórios,de atualização das informações
constantes da relaçaio mencionada no inciso I deste artigo.
Parecer:

DecisãO: Aprovada Parcialmente

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

ObservaçSo: A letra 'C' após o campo ARTIGO Indica que houve clsuifieaç'OOeclassificaç'o pelas consultorias t6cn/cas.
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-'-'--"--,----,--------------------------------Capftulo: VIII
Emenda: 1054
Onde se lê:
Texto:

Artigo: 84

Inciso:

Parágrafo:

Allnea:

Art. 84. Não será aprovado projeto de lei ou editada medida provisória que implique o aumento das despesas
orçamentárias. sem que estejam acompanhadas da estimativa desse aumento e da indicação das fontes de recursos,

Leia-se:
Art. 84. Não será aprovado proj"eto de lei ou editada medida provisória qUe implique o aumento das despesas
orçamentárias. sem que estejam acompanhados da estimativa desse aumento e da indicação das fontes de recursos que as
cusleat~o, devendo o Poder Executivo. em se tralando de projeto de iniciativa do Poder legislativo, efetuá-Ia no prazo
máximo de noventa dias. quando solicitado pelo órgão deste Poder que delit>era em matéria de adequaçAo orçamentária e
financeira.
§ 10 Caso o dispositivo legal sancionado tenha impacto financeiro no mesmo exerclcio, o Poder Executivo providenciará
a anulação das despesas em valores equivalentes.
§ 20 A lei ou medida provisória mencionada neste artigo somente entrará em vigOf após o cancelamento de despesas
em kténlico valor.
Parecer:

Decisão: Rejeitada

Rejeitada no mérito

Capitulo: VIII
SeçAo:
Artigo: 88
Emenda: 1055
Parágrafo:
Inciso:
Atlnea:
Texto:
Inclua-se. após o art. 88. o seguinte artigo:
A elaboração, a aprovação e a execução da lei orçamentária anual será realizada de modo a evidenciar a
transparência da gestão fiscal, obsefVand~se o principio da publicidade e permitind~se o amplo acesso da sociedade a
todas as informações relativas a cada uma dessas etapas.
Parágrafo único. O atendimento do disposto neste artigo abrange a disponibilizaçAo dos estudos e diagnósticos
utilizados na elaboração do plano plurianual para o per/odo de 200012003.
Decisão: Aprovada

AUTOR:

Parecer:

Aprovada nos lermos do Substitutivo

LUIZ SÉRGIO

Partido: FI'

Capitulo:
Seçao:
Artigo: 25
Emenda: 0018
Dê-se ao Inciso VII, do art. 25 a seguinte redação:
Texto:

Parágrafo:

UF: lU ,
Inciso: VII

Atlnea:

Art_ 25 ____ _

VII- ações tlpicas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municlpios. ressalvadas as ações compreendidas nos arts. 23,
inciso I a XII, inclusive para aquiSição de patrulhas mecanizadas, 30, incisos VI e VII. 200, 204, inciso I e 255, § 1(1, inciso UI.
da ConslituiçAo Federal, em lei especifica, ou constantes do Plano Plurianual, financiàdas tolal ou parcialmente pela União
ou por agência oficial de fomento e que se encontrem inacabadas, com mais de cinqUenla por cento de execuçAo, desde
que já tenham aquelas entidades adimplido mais de setenta por cento da contrapartida;
Parecer:

DeclsAo: Aprovada

Aprovada nos termos do Substitutivo

-------------------------------------------------------~------

A UTOR:

MAReIO REINALDO MOREIRA

Partido: FFB

SeçAo:
Artigo: 34
Emenda: 0095
Capitulo:
Texto:
Suprima-se as affneas a e b do Inciso 11, e o § 5° do Art. 34.
Decido: Rejeitada

Parecer:

Capitulo:
Emenda: 0096
Suprima-se o Art. 64.
Texto:

VII

Seçao:

Decisão: RejeHada

UF: MG

Inciso:

Alínea:

Inciso:

Alfnoa:

Rejeitada no mérito

Artigo: 64
Parecer:

Parágrafo:

Parágrafo:

Rejeitada no mérito

Seçao:
Artigo: 85
C
Parágrafo:
Emenda: 0097
Capitulo! VIII
Inciso:
Allnoa:
Texto:
Suprima-se os Arts 85 e 86.Dê-se ao Art. 87 a seguinte redação:
"Art. 87. O Poder Executivo pOOerá abrir créditos adicionais, até o limite do saldo da dotação empenhada e não liquidada até
31 de dezembro, objeto de convênio, acordo, ajuste, ou instrumento congênere correspondente, desde que mantida a
mesma categoria de programação.
Parágrafo único. A aplicação do disposto neste artigo cooslituir-se-á em excepcionalidade a ser justificada na abellura do
crédito, conslderand~se que o instrumento que dá origem a efetivação do empenho tenha sido formalizado dentro de prezo
compatlvel com a sua execução no exerclcio.n
Decisão: Aprovada Parcialmente
Emenda: 0098
Texto:

Capitulo:

Parecer:- Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Seção:

Artigo: 78

Parágrafo:

Inciso:

A!lnca:

Suprima-se OArt. 78

Decisão: Rejeitada

Observaç~o:

Parecer:

Rejeitada no mérito
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Emenda: 0099
Texto:

Capitulo: VIII

Seção:

Artigo: 76

Parágrafo:

Quinta-feira 24 16497
Inciso:

Allnea:

Inclua-se parágrafo único ao Art. 76. com a seguinte redação:
"Art. 76..... .
Parágrafo único. O Sistema Integrado de Administração financeira do Governo Federal, SIAFI. a que se refere o inciso I.

deverá disponibilizar, para consulta, os montantes dos pagamentos relativos aos empenhos liquidados, por sublítulo, com a
sua respectiva ordem bancária indMdualizada."
Decisão: Aprovada Parcialmente

ParecEir:

Capitulo: VIII
Seçaio:
Dê-se ao Art. 70. a seguinte redação:

Emenda: 0100

Texto:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Artigo: 70

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art. 70. O excesso de arrecadação proveniente de receita de aplicação financeira, bem como de retorno ou de amortização
de empréstimos concedidos, dos órgãos, fundos aularquias e fundações, ressalvados os fundos e os recursos previstos na
lei nO 9.530, de 10 de dezembro de 1997, será aplicado, prioritariamente, na COncessão de novos empréstimos e
financiamentos e no pagamento d eluros e amortizaçao de sua própria divida, bem como destinado a ações
complementares à implantação dos dispositivos da lei nO 9.424, de 1996.
'Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeítada no mérito
Emenda: otot
Capitulo:
Suprima-se o Art. 65
Texto:

Seção:

Decisão: Aprovada

Artigo: 65
Parecer:

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Emenda: 0102
Capitulo: VI
Seção:
Artigo: 62
Parágrafo:
Inciso: IV
AUnea:
Texto:
Dê-se ao inciso IV do Art. 62, a seguinte redação:
"Art.62 ...... .
IV - a promoção do desenvolvimento da infra-estrutura e da indústria, da agricultura e da agrolndústria, com ênfase no
fomento à capacitação cient{fica e tecnológica, a melhoria da c6mpetitMdade da economia, a estruturação da unidades e
sistemas produtivos orientados para o fortalecimento do Mercosul e a geração de empregos, apoiados peta Financiadora de
Estudos e Projetos e peta Banco Nacional de DesenvoMmento Econômico e Social;"
Decisão: Aprovada

Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo

Emenda: 0103
CapItulo:
Seção:
Artigo: 54
Inclua-se novo inciso X ao Art. 54, com a seguinte redação:
Texto:

Parágrafo:

Inciso:

Atlnea:

"M.54 .................... .
X - os empréstimos e financiamentos destinados ao custeio e investimento agropecuário para mini e pequenos produtores
rurais e suas cooperativas e associações e à formação de estoques reguladores e estratégicos obedecidos os limites e
condições estabelecidos em lei e pelo Conselho Monetário Nacional."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0104
CapitUlo:
Seção:
Artigo: 39
Dê-se ao inciso 11, do § 10 do Art. 39, a seguinte redação:
Texto:

Parágrafo: 10

Inciso: 11

Allnea:

"Art. 39 ....................... .

§ t' ............................ .

11 - emissão de Tltulos Públicos Federais destinados ao pagamento de eqUalização de taxas de juros. n
Parecer: Rejeitada no mérito

Decisão: Rejeitada

Emenda: 0105
Capitulo:
Seção:
Artigo: 26
Parágrafo: ÚNI
Texto:
Inclua-se parágrafo único ao Art. 26, da Seção I, do CapitUlo 111, com a seguinte redação:

Inciso:

Alinea:

"Art. 26...................... .

Parágrafo único. Exclui-se a utilização de recursos diretamente arrecadados, em até vinte por cento do tolal, desde que em
atendimento a inveslimentos das atividades· fins desses órgãos ou entidades e, exclusivamente, em pesquisa e
desenvoMmento cienUfico e tec;nológlco."
Decisão: Aprovada

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Emenda: 0106
Capitulo:
Seção:
Artigo: 23
Texto:
Suprima-se o parágrafo único do Art. 23, da Seção I, do Capitulo 111
Decisão: Rejeitada
Emenda: 0107
Capitulo:
Seção:
Suprima-se o tnclso IV do Art. 23
Texto:
Decisão: Rejeitada

Obs(!tVaç~o:

Parágrafo: ÚNI

Inciso:

Allnoa:

Inels\,: IV

Alinoa:

Parecer: Rejeitada no mérito
Artigo: 23
Parecor:

Parágrafo:

Rejeitada no mérito

A If'tm 'Co após o campo ARTIGO Indice que houve classificaç~oIrecl8ssífjcaç40 pelss consullorlas técnIcas.
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Texto:

capItulo:

Soçao:

Artigo: 21

Parégrafo: ÚNI

Jlll1ho de 1999
Inciso:

Afinea:

Exclua-se o parágrafo único do Art. 21, e dê-se ao caput do Art. 21, a seguinte redaçAo:

"Art. 21 O Poder Judiciário, sem prejulzo do envio dos precatórios aos Ól'glos ou entidades devedores, encaminhará ti
ComlssAo Mista de Planos, Orçamentos Públicos e FlscalizaçAo do Congresso Nacional, é Secretaria de Orçamento
Federal. do Ministério ~o Orçamento e GestAo, e aos referidos Ól"gAos ou entidades devedOfas. na parte que lhes couberem.
alé 5 de Julho de 1999. por Intermédio dos seus respectivos Ól'glos centrais de planejamento e orçamento, ou equivalentes,
a relaçao dos débitos constantes de precatórios Judiciários a serem I"cluldos na proposta orçamentária de 2000. confonne
determina o art. 100, § 10 , da ConstitulçAo Federal. discriminada por órglo da admlnistraçlodireta, autarquias e fundaçOes,
e por grupos de despesas, conforme detalhamento constante do art. 4°, especfficando:"

DeclsAo: Rejeitada
Emend~:

Texto:

Parecer:

Rejeitada no mérito

0109
Capitulo:
SeçAo:
Artigo: 38
Panlgrafo:
IncluB-se § 3° ao Art. 38 e dê-se nova redaçAo ao caput do artigo e seu § ;20:

Incllo:

Alinea:

"Art. 38. A proposta orçamentária conterá reservas de contingência 8 reservas técn~as vinculadas aos OI'Ç8/l'I8ntos fiscal e
da seguridade social em montantes equivalentes a, no máximo, quatro por cento;

§ :20. Na lei orçamentária, os percentuaiS de que traia o caput deste artigo corresponderAo às reservas de contingência 8 às
reservas técnicas, Individualizadamente, e nAo serão Inferiores, respeçllvamente, 8 dols pOf cento;
§ 3°. As reservas técnica de que trata o caput deste artigo, destlnar·se-Ao ao atendimento dos ajustes de priOfidades
necessários na apreciação da proposta OI'çamentárla pelo Congresso Nacional."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Seção:
Capitulo:
Emenda: 0110
Dê-se ao § 5° do Art. 7° a seguinte redação:
Texto:

Parágrafo: 5°

Artigo: 7'

Inciso:

Alinea:

"Art. 7° ................... .

§ 5° O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional os projetos de lei Ofçamentária anual e de créditos adicionais
também em meio eletrOnico, com as sua despesa regionalizada e discriminada por elemento de despeSa."
DecllAo: Aprovada Parcialmente

Parecer:

Emenda: 0111
Capitulo:
SeçAo:
Texto:
Dê-se ao Inciso I do Art. 12 a seguinte redação:

Aprovada parcialmente nos tennos do Substitutivo

Artigo: 12

Parilgrafo:

Inciso: I

AI/nea:

"Art. 12 ............... .
I . publicadas por meio de ato do Poder Executivo, para as fontes, obedeCidos os limites fIXados na lei orçamentária para
cada fonte."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Seção:
Emenda: 0112
Capitulo: 11
Artigo: 34A . C
Parilgrafo:
Inciso:
Texto:
IncluB-se novo artigo no capftulo 11, onde couber, renumerando-se os demais, com a seguinte redaç.Ao:
.

'

,

AI/nea:
'

"Art. Os investimentos correspondentes a projetos de ex~ução descentralizada. a cargo de ~stados. Distrito Federal e
Municrpios, (erao seus recursos consignados em dotações globals'por Unidade da Federação.
,
Parágrafo único. A Identificação da execução local ficará a cargo do Co.ngresso Nacional, mediante a inclusão de subtltulos
especlficos, correspondentes a cada projeto."
"
~
Declsao: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 7°'
Emenda: 0113
Capitulo:
Seçao:
Texto:
Inclua-se Inciso XXV, ao § 3° do Art. 3°, com a seguinte ,r~aç.Ao: .

Parâg'rafo: 31).

Inciso:

xxV

Allnea:

"Art. 3°.................... ..
§ 3° .............. " ........ .
XXV - critérios e mocIelos de alocaçao de recursos para a execução descentralizada de programas setoriais.': ,
DeclSêo: Rejeitada
Parecer: R~eitada no mémo .

:oL
Observaç4o: A le/,a ·c· após o campo ARTIGO Indica que houve classificaç4a1reclasslficaç40 pelas consultorias !écnlcas.
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Parágrafo: 1°

Capitulo:
Artigo: 8°
50910:
Dê-se ao inciso 11. do § 1°, do Art. 6", a seguinte redação:

Texto:

Inciso: 11

Allnea:

"Art. 8° """ ......... " ...
§ I' .""""""" .. " ... "
11- com os demais grupos de despesas. o conjunto das dotações fIXadas na lei orçamentária para o exerclclo financeiro de
1999, devidamente corrigidas peta taxa média de innaçlo de 2000 sobre a de 1999. admijida na elaboraçAoda proposta

orçamentária."
Declslo: Rejeitada

Parecer:

Emenda: 0333
Capitulo: 11
Seçlo:
Texto:
Oê-S8 ao § 21' do Art. 3°, a seguinte redação:

Refeitada no mérito

Parágrafo: 21'

Artigo: 3°

Inciso:

Alfnea:

"Art. 3° ....... "".
§ r As atividades, prqetos e operaçOes especiais serão desdobrados em subtftulos, com as suas respectivas melas
quantificadas, para especifIcar a açAo executiva e Identificar a IocalizaçAo geográfICa integral ou parcial das respectivas
atividades, projetos e operaç6es especiais, nao podendo haver, pot conseguinte, alteração da finalidade."
Decido: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos tennos do Substitutivo
Artigo: 32

Emondo: 1106
Capitulo: 111
80910:
Dê-se ao Art. 32, a seguinte redação:

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Texto:

"Art. 32 ........
I • de atendimento direto e gratuito 80 ptíblico e voltadas para o ensino especial e representativas da comunidade escolar
das escolas ptíbllcas estaduais e munIcipais do ensino fundamental ou, ainda, unidades mantidas pela Campanha Nacional

do escolas da Comunldode - CNEC;
II - Cadastradas junto ao Ministério do Melo Ambiente, dos Recursos Hfdricos e da Amaz6nla legal, para recebimento de
recursos oriundos de programas ambientais, doados pOl" organismos Internacionais ou agências governamentais
estrangeiras;
I!I- voltadas para as ações de satlde e de atendimento direto e gratuito ao ptíblico, prestadas petas Santas Casas de
Misericórdia e demais entidades filantróplcas;
IV - signatárias de contrato de gestAo com a adminlstraçAo pllblica federal, os Consórcios Intennunicipals de Satlde e
OrganlzaçOes NAo Governamentais, legalmente instiluldas e em funcionamento, que venham ,a participar da execuçao de
programas nacionais no âmbito de saúde.
Decido: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

AUTOR:

MARCONDES GADELHA

Partido: PFL

UF:PB

Emenda: 0909
Capitulo:', VIII
SeçAo:
Artigo: MA C
Parigrafo:
Inciso:
Allnea:
Acrescente-se no CAPITULO DAS DISPOSIÇOES FINAIS o seguinte artigo:
Texto:
"A Lei Orçamenléria de 2000 poderá prover recursos para 'a execuçAo do projeto de transposiçao de águas do rio São
Francisco para o sem"'árido nordestino.~
Decido: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

AUTOR:

MARIA DO CARMO ALVES

Partido: PFL

Emenda: 1124
Capitulo: 11
Seçl.o:
Artigo: ]O
Texto:
Acrescenle-se ao Art. ro, § 1°, XI, ao final de sua redaçAo a expressA0:
"priorizando-se as menos desenvolvidas;"

Pa....r:

Declllo: Rejeitoda

Parágrafo: 1°

AUTOR:

Parecer:

. Allnea:

Inciso: VI

Aline.:

Rejeitoda no mérito

C.pltulo: 11
Parigra!o: 2'
Emenda: 1125
Artigo: 7"
80910:
Toxto:
Acrescenle-se ao Art. ro, § 20, VI, a expressA0 segUinte ao final ~e sua redaçto:
"priorizando-se as regl08s menos desenvoMelas;"
OeclaJo: Rejeitada

UF:.SE

Inciso: XI

Rejeitada no mérito

MARIA LÚCIA CARDOSO

Partido: PMDB

Capitulo: I
Emenda: 0325
Artigo: 2'
80910: I
Texto:
Ao Inciso 111 do Artigo 2D acrescente-se a expressA0:

Parágrafo:

Inciso: 111

UF:-MG
Aline.:

Art. 2' .............................. .
I .......................................
11 .................................... ..
111 • combater 8 pobreza e promover a inclusAo social por via de programas de alimenlaçlo, salkle, educaçto e assistência
social de percentual igualou maior que os dispêndios do exerclcio anlerior para as respectivas funções.
Oeclslo: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
ObSe1Vaç,§o: A letra 'C' apó$ o campo ARTIGO Indica que houve clallific.ç.ohe<;l,nlficaç.o petas cOlIlultonlU Iknlcu.
\ ,,\,,'
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AUTOR:

MARINHA RAUPP

Emonda: 1126
Texto:

Junho de 1999

Partido: PSDB

Capitulo: VIII

Seção:

Artigo: 65

Parágrafo:

UF:RO

IncIso:

Allnea:

Dé-se ao art. 65 a seguInte redação:

"Art. 65. Havendo a n~essldade de se proceder à limitaçao do empenho das despesas fixadas para o exerelclo de 2000,
para se alcançar o superávit primário referidQ no art. 18 desta Lei, a mesma deverá ser feita do forma proporcional ao
montante global das dotações de cada Poocr e do Ministério Público da UnIão, exclusive as destinadas à Rede de Proteção
Social, a transferências constitucionais, ao pagamento de despesas de pessoal e encargos sociais, beneffcios
previdenciários, amortização e encargos de financiamento,"
DecIsão: Aprovada

Parecer:

Capitulo:

Emenda: 1127

Seção:

I

Texto:

Inclua-se no art. 2° o segulnle Inciso:

Decisão:

Rejeitada

Aprovada nos termos do Substitutivo

Artigo: 2'

Parágrafo:

Allnea:

Inciso:

v - estimular o desenvoMmento e reduzir as disparidades dos Estados e Munlclpios que Integram a Amazônia legal.
Emenda: 1128
Texto:

Parecer:
Capitulo:

111

Seção: I

Dá-se ao Art. 34, parágrafo 2°, inciso I, alfnea a,

Rejeitada no mérito

Artigo: 34

Parágrafo: 2°

Inciso: I

AHnea: a

Inciso: V

Allnea:

a seguinte redação:

a) cinco e dez por cento, para municlpios com até 50.000 habitantes;
Decisão:

Rejeitada

Emenda: 1131
Texto:

Parecer:
Capitulo:

111

Seção: I

Rejeitada no mérito

Artigo: 34

Parágrafo: 3°

Dá-se ao Art. 34, parágrafo 3°. inciso V, a seguinte redaçêo:

V - aos municiplos com até 50.000 habitantes inc/uldos nos boIsOes de pobreza Identificados como áreas prioritátias no
Programa "Comunidade Solidária".
Decisão:

Emenda: 1132
Texto:

'

Rejeitada

Parecer:
Capitulo:

VIII

Seçao:

Rejeitada no mérito

Artigo: 85

Parágrafo:

Inl:lso:

Allnea:

Dá·se aoArt. 85 a seguinte redação:
Art. 85. Somente poderão ser inscritas em restos a pagar no exerclcio de 2000 as despesas empenhadas e efetivamente
realizadas até 31 de dezembro daquele exerclcio, cuja liquidação se lenha verificado no ano ou possa vir a ocorrer até o dia
31 de março do exerclcio seguinte.

Decisão:

Rejeitada

AUTOR:

Capitulo:' VIII

Seção:

Partido: PSDB
Artigo: 66

Parágrafo:

UF: MS

Inciso:

Allnea:

Suprima-se o artigo 66 e renumerando-se os demais.

Decisão: Aprovada
Emenda: 0831
Texto:

Rejeitada no mérito

MARISA SERRANO

Emonda: 0094
Texto:

Parecer:

Parecer:
Capitulo:

Seção:

Aprovada nos termos do Subslitutivo

Artigo: 44

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Dê-se ao art. 44 a seguinte redação:
Art. 44. No exerclcio de 2000 serão destinados recursos à complementação do Fundo de Manutenção do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério· FUNOEF, nos termos do art. 6°, §§ 1° e 2°, da lei nO 9.424, de 1996, no
montante nunca inferior a R$ 2.387.804.000,00.

Decisão: Rejeitada

AUTOR:

ObseNaç~o:

MARLUCE PINTO

Parecer:

Reje~ada

no mérito

Partido: PTB

UF: RR

A le/ra 'C' após o campo ARTIGO indica que houve classificaç~Of{eclassificaçao pelas consultorias técnicas.
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Capitulo: VIII
Seção:
Artigo: 8JA C
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Onde couber. incluir o seguinte artigo:
Art.
- O Tribunal de Contas da União enviará á comissão misla permanente previsla no art. 166 da Constituição Federal,
até 30 dias após o encaminhamento da proposla orçamentária pelo Poder Executivo:

Emenda: 0054

Texto:

I • relação das obras em execução com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social. nas quais lenham
sido identificados, indlcios de atos praticados com grave infração a noona legal ou regulamentar de natureza contábil,
rinanceira, orçamentária, operacional e patrimonial, inclufdas ou não na proposta orçamentária. indicando a classificação
institucional e funcional·pr<)Qramática do subprojeto ou subatMdade correspondente, o órgão executor. a localização da
obra, os indlcios verificados e outros dados julgados relevantes para sua apreciaçllo, pela comlSSllo;

11 • informações gerenciais sobre a execução flsico-financeira dos subprojetos mais relevantes, constantes dQS orçamentos
fiscal e da seguridade social, selecionados, especialmente, de acordo com critérios que levem em consideração o valor
liquidado no exercido de 1998 e o fIXado em 1999, a regionalização do gasto, sem prejulzo das Solicitações do Congresso
Nacional.
Decisão: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Emenda: 0055
Capitulo:
Seção:
Texto:
No art. 7", § 2° Incluir "in fine" do Inciso 11:
Art. 7"...
§ 2°..... ..

Artigo: 7°

Parágrafo: 2°

Inciso:, 111

Alfnea:

1- ..... .

11- .... ..
"111 • avaliação das necessidades de financiamento do setor público federal, explicitando receitas e despesas, bem como
indicando os resultados primário e operacional impllcitos no projeto de lei orçamentária naual para 2000, OS estimados para
1999 e os observados em 1996, evidenciando, ainda, a metodologia do cálculo de todos os itens computados nas
necessidades de financiamento, com referência especifica ao cálculo dos "juros reais por competência",
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Oaclsão: Aprovada

Emenda: 0056
Capitulo: 11
Seção:
Artigo: 7°
Texto:
No art. 7° dê a seguinte redação ao inciso V do § ~:
Art. 7".
§ 2°.. .

Parágrafo:

~

Inciso: V

Allnea:

1- .... ..

11- ...... .
111-.
IV- .....

'V· a discriminação do subprojetos em andamento, cuja execução financeira, até 30 de junho de 1999, ultrapasse Vinte por
cento do seu custo tolal csUmado, informando o percentual de execução e o custo tol~1 acima referidos, obselVado o que
estabelece o art. 24
Doclsão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo

Emenda: 0057
Capitulo: 11
Seção:
Artigo: 12
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Dê a seguinte redação ao art. 12:
Art. 12. As fontes de recursos e as modalidades de aplicação aprovadas na lei orçamentária e em seus créditos adicionais
poderão ser modificados, justificadamente, para atender às necessidades de execução, se pubUcadas por melo de:
I . Decreto do Presidente da República, para as fontes;
II . Ato adminlslrativo próprio do dirigente máximo de cada órgllo a que estiver subordinada a unidade orçamentária, para as
modalidades de aplicação, desde que demonstrada a inViabilidade técnica. operacional ou econOmica da execução do
crédito, na modalidade prevista na ~i orçamentária.
Decisão: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Emenda: 0058
Capitulo:
Seção:
Artigo: 34
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Incluir o seguinte parágrafo no Art. 34:
Texto:
Art. 34 ....
§ . O Poder Executivo consolidará as normas relativas às transferências de recursos de que trata este artigo. até trinta dias
após a sanção da lei orçamentária.
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Emenda: 0059
Capitulo: 111
Seção:
Artigo: 30
Parágrafo:
Texto:
Suprima·se o inciso IV do art. 30 do PlD0I2000
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

Inciso: IV

Atines:

Obse/vaÇao: A feira 'C' após o campo ARTIGO Indica que howe classificaçlolrecfaUificaçlO pelas consultorias técnICas.
Elabonçli): COFF/CO • CONORlSF

Eml.SJlo: U,06'9915:}j;O./

IJI de 18./
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Emenda: 0060
Texto:

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
Capitulo: VIII

Seçlo:

Artigo: 85

Parágra;o:

Jllllho de 1999
Inciso:

Allnea:.

O art. 85 passa a vigorar com a seguinte redaçêo:

Art. 85· Serão inscritas em restos a pagar as despesas que atendem cumulativamente as seguintes condições:
a) lenham sido legalmente empenhadas no exercido. distinguido-se as liquidadas das nAo liquidadas:
b) nao lendo sido liquidadas, exista contraIo. convênio. ajuste, acordo ou congênere Já assinado e em andamento, licitação
adjudicada ou outro p~quisito previsto em lei.
Parágrafo único - Considera-se em andamento, para a finalidade expressa na allnea b), o contrato, convênio, ajuste ou
acordo cujo objeto tenha sido alcançado em parte até o final do exerelcio. ou, em se baseando na execução flsiea de obras.
ou a entrega de bens. cujas etapas lenham sido parcialmente cumpridas.
Declsio: Rejeitada
Emenda: 0061
Capitulo: VIII
Texto:
SUPRIMA·SE o art, 65,

Parecer:
Seção:

Decisão: Aprovada

Re{eflada no mérito

Artigo: 65
Parecei:

Parágrafo:

Inciso:

AUnea:

Aprovada nos termos do Subslitulivo

Emenda: 0062
Capitulo: VIII
Seção:
Artigo: 78
Paragrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Oê-se a seguinte redação ao art. 78:
Art. 78, Se o projelo de lei Ofçamentária anual não for sancionado pelo Presidente da República até 31 de dezembro de
1999, a programação dele constante poderá ser execulada durante o primeiro mês do exerclcio, até o limite de um doze
avos do lotai de cada dotação, na forma da proposta remetida ao Congresso Nacional.
Decisão: Aprovada ParcIalmente
Emenda: 0063
Capitulo: VIII
Texto:
SUPRIMA·SE o art. 66

Parecer:
Seção:

Decisão: Aprovada
Emenda: 0064
Capitulo: VI
Seção:
Texto:
IncluIr § 4° no art. 62 com a seguinte redação:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Artigo: 66
Parecer:

Parágrafo:

rnclso:

Allnea:

Aprovada nos termos do Substitulivo

Artigo: 62

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Art. 62 ......
§ 4° A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária anual ao Congresso Nacional apresentará, em anexo, os
valores das aplicações das agências financeiras oficiais de fomento nos dois últimos anos, consolidadas por agência, região
e setor de atividade.
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mér~o
Emenda: 0065
Capitulo: IJI
Seção: 11
Artigo: 39
Parágrafo:
Texto:
Incluir a expressão "exclusivamente" no Art. 39, na fotma da redação abaixo:

Inciso:

Allnea:

Art. 39. A programação a cargo da unidade otçamentárla Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob SupelVÍsão do
MinIstério da Fazenda conterá exclusivamente as dotações destinadas a atender a despesas com:
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mér~o

AUTOR:

MAURO MIRANDA

Partido: PMDB

UF: GO

Emenda: 0874
Capitulo:
Seção:
Artigo: 21'
Parágrafo: 2°
Inciso:
Allnea:
Inclua-se o seguinte § 20 no art. 20:
Texto:
§ 20. Constarão das prioridades referidas no capul deste artigo pelo menos as seguintes:
1- continuidade das ações p'lorizadas no plano plurianual em vigor. especialmente as constantes do Plano Brasil em Ação;
11 - direcionamentos dos inve';limenlos em transportes para os cinco eixos de Integração nacional e dois eixos de Integração
continental, visando solução de continuidade do planejamento governamental;
111 - integração da infra-estrutura econOmica regional e do Mercosul;
IV - supressão de déficit habitacional através de políticas públicas executadas pelas Agências Financeiras Oficiais de
Fomento e Ações complementares contempladas na lei orçamentária.
Decisão: Rejeitacla
Parecer: Rejeitada no mérito
----~----~--~--------------~~
Emenda: 0876
Capitulo:
Seção:
Artigo: 39
Parágrafo:
Inciso:
AUnea: .
Texto:
Inclua-se o seguinte inciso no artigo 39:
"Ações complementares des!in" 'as a supressão do déficit habitacional, com ênfase para as camadas men'os favotecldas da
população~.

Inclua-se o seguinte item no § 3° do art. 39:
"Ações complementares destinadas a supressão do déficit habitacional, com ênfase para as camadas menos favorecidas dl\l '
população".
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mér~o

AUTOR:

MIRO TEIXEIRA

Partido: PDT

UF: RJ

Observação: A letra 'C' após o campo ARTIGO Indica que hOuve classlficaçãOlreclassificaç~o pelas consultorias Mcnlcas.
Ellboraçlo: COFF/CD • CONORJSF
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Emenda: 0082
Capitulo: V
Seção:
Artigo: 57
C
Parágrafo:
Inciso:
AUnes:
Texto:
Inclua-58'no Capitulo y. Das Disposições Relativas às Despesas da União com Pess,oal e Êilcargos SocIais - o seguinte
artigo:
"Art. O projeto de Lei Orçamentária para 2000 que o PocIer Executivo encaminhar ao Congresso Nacional conterá. na
subalMdade especifica. recursos suficientes para atender a despesas com a concessão de reajuste e com a recuperação
das perdas salariais dos servidores desde a data do último reajuste."

Decisão: Rejeitada

AUTOR:

Parecer:

Rejeitada no mérito

Partido: PFL

MOZARlLDO CAVALCANTI

UF: RR

Emenda: 0858
Capitulo: VIII
SeçAo:
Artigo: 66
Parágrafo:
Inciso:
Allnaa:
Texto:
Art. 66, Aexceção das vinculações constitucionais ou estabelecidas em leis complementares, ficam suspensas, no exere/cio
financeiro de 2000. as vinculações de receitas a fundos, órgãos ou despesas.
Proposta: Suprimir o Art. 66. do Projeto de lei nO 2, da 1999, do Congresso Nacional.
Decisão: Aprovada

Parecer:

Texto:

Capitulo: VIII
EMENDA CANCELADA

Decisão:

Inadimitlda

Emenda: 0859

Emenda: 1082

Seçlo:

Artigo: 66
Parecer:

Capitulo:

Seçlo:

Aprovada nos termos do Substitutivo
Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Parágrafo:

Inciso:

AUnea:

Cancelada

Artigo: 86A

C

Insira-se onde couber o seguInte texto aditivo à lD0I2000;

T9xto:

"Artigo... : Os recursos de natureza genérica serão dlsttibuldos entre as unidades da federação, mediante a
comprovaçlo da real necessidade da celebração de convênio para o fim pretendido."
Decisão: Rejeitada
Emenda: 1083

Parecer:
Capitulo:

I

Seção:

Rejeitada no mérito

Artigo: 2°

Parágrafo:

Inciso:

Alfnaa:

Insira-se IncIso V ao art. 2° do Capo 1 da lei de Diretrizes Orçamentárias - lD0I2000. com o seguinte texto:

Texto:

'V - Promover a diminuição das desigualdades regionais.
Parecer:

DecIdo: Aprovada

AUTOR:

Aprovada nos termos do Substitutivo

NELSON MARCHEZAN

Partido: PSDB

UF:RS

Capitulo: 111
seçao: 11
Artigo: 43A C
Inciso:
Parágrafo:
Allnea:
Incluir artigo na Seçêo 11 do Capitulo 111 que traIa das Diretrizes Especificas do Orçamento Fiscal com a seguinte redação:

Emenda: 0398
Texto:

"Art......
No exerciclo de 2000 serão destinados recursos ao Programa de Crédito Educativo suficientes para manutenção dos
contratos em vigor e para a criação de 300.000 novas vagas."
Decido: Rejeitada

Capitulo: VIII

Emenda: 0647
Texto:

Parecer:

Seção:

Rejeitada no mérito

Artigo: 90

Parágrafo:

Inciso:

Atlnea:

Dê-se ao art.90 a seguinte redação:
~Art. 90. A Jel orçamentária de 2000 proverá recursos para a execução da lei n09.533, de 10 de dezembro de 1997, que
autoriza o Governo Federal a dar apolo financeiro aos munJelpios que inslitufrem programas de renda mlnlma associados á
educação."

Decisão:

Rejeitada

AUTOR:

Parecer:

NELSON MEURER

Rejeitada no mérito

Partido: PPB

seçao:
Artigo: 34
C
Parágrafo:
Inciso:
Capitulo: "
Inclua-se novo artigo no capitulo 11, onde couber, remunerando-se os demais, com a seguinte redaçlo:

Emenda: 0691
Texto:

UF:PR
Aline.:

"Art.... ~ Os investimentos COfr~pondentes a prqetos de execução descentralizada, a cargo de Estados, Distrito Federal e
Munlclplos. terão seus recursos consignados em dotações globais por Unidade da Federaçlo.
Parágrafo único. A Identificação da execuçAo local ficará a cargo do Congresso Nacional, mediante alnclu810de Bublltulos
especlficos, correspondentes a cada projeto,Q
Oecl!ilo: Rejeitada

ParK9r:

Reflltada no mérito

ObselVaç4o: A lelra ·C· após o campo ARTIGO IndIca que houve cl.ulfic,ç'oIrfcleuJficaç'O pelu COIllultOlfu tknICss.
EIII)or'iltlo: COFFJCD .' CONORlSF
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Seçllo:
Capitulo: 11
Emenda:. 0892
Dé-se ao § 2° do art. 3° a seguinte redação:

Artigo: 3°

Parágrafo: ~

Inciso:

Atines:

Texto:

"Art. 3° .. " ....................... .
§ 2<' As atMdades, prqetos e operações especiais seiao desdobrados em subtltulos, com as suas respectivas metas
quanlfficadas, para es(>ectficar a ação executiva e identificar a k>calizaçAo geográfica integral ou parcial das respectivas
alMdades, projetos e operações especiais, nao podendo haver. por conseguinte. alteração da finalidade."
DeclsAo: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parclalmente nos lennos do Subst~utivo
Emenda: 0693
Texto:

Capitulo:

11

Seção:

Artigo: 7'

Parágrafo: P

Inciso: V

AUnes:

Inclua-se o Inciso V ao § P, do art. 7°, com a seguinte redação:

"Art. 7' ................ ..
§2' ...................... .
V • a discriminação dos subtltulos dos projetos em andamento, cuja execução financeira, até 30 de junho de 1999,
ultrapasse vinte por cento do custo (oIal estimado de cada sUbUlulo, observando oque estabelece o art. 24".
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Seção:
Capitulo: 11
Emenda: 0694
Texto:
Dê-se ao § 5° do art. 7° a seguinte redação:

Artigo: 7'

Parágrafo: 5°

Inciso:

AUnaa:

nArt. 70 ~ ............. .

§ 5° O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional os projetos de lei orçamentária anual e de crédrtos adicionais
também em meio eletrônico, com a sua despesa regionalizada e discriminada por elemento de despesa."
Decisão: Rejeitada
Emenda: 0695
Capitulo: 11
Seção:
Texto:
Dê-se ao inciso I do Art, 12 a seguinte redação:

Parecer:

Rejeitada no mér~o

Artigo: 12

Parágrafo:

Inciso: I

AUnea:

"Art. 12- .......... .
I ~ publicadas por meio de alo do Poder Executivo, para as fontes, obedecidos os limites fIXados na leLorçamentãria para
cada fonte,"
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Seção: I
ArtigO: 26
Capitulo: 111
Parágrafo: ÚNI
Emenda: 0896
Inclua-se parágrafo único ao art. 26, da Seção I, do Capftulo 111, com a seguinte redação:
Texto:

Inciso:

AUnea:

"Art. 26 - .................. ..
Parágrafo único. Exclui·se a utilização de recursos diretamente arrecadados, em até vinte por cento do total. desde que em
atendimento a Investimentos das atividades· fins desses órgãos ou entidades e, exclusivamente. em pesquisa e
desenvoMmento clenllfico e tecnológico." •
Decisão: Aprovada
Capitulo: 111
Seção: I
Emenda: 0697
Suprima-se o Inciso tV do Art. 23.
Texto:
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Artigo: 23

Parágrafo:

Inciso: IV

Atinea:

Seção: I
Artigo: 23
Emenda: 0698
Capitulo: 111
Parágrafo: ÚNI
Suprima-se o parágrafo único doArt, 23, da Seção I, do Capitulo 111.
Texto:
Parecer: Rejeitada no mérito
Decisão: Rejeitada

Inciso:

AUnea:

Seção:
Emenda: 0699
Capitulo: 11
Artigo: 8'
Dê-se ao inclso 11, do § 1°, do Art. 8°, a seguinte redação:
Texto:

Inciso: 11

Allnea:

Parecer:

Rejeitada no mérito

Parágrafo: l'

"Art. 8° ~ .................. ..
§ 1° ......................... .
11 - com os demais grupos de despesas, o conjunto das dotações fixadas na lei orçamentária para o exercido financeiro d~:
1999, devidamente corrigidas pela taxa média de Inflação de 2000 sobre a de 1999, admitida na elaboração da proposta
orçamentária."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

ObservsçDo: A letra 'C' após o campo ARTIGO indica que houve classirlcaçDoIreclassíficaçDo-pelas consultorias têcnicas.
Elaooraçlo: COFF/CD _ CONORlSF
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Capitulo: 111
Seção: I
Artigo: 21
Parágrafo: ÚNI
Exclua..se o parágrafo único do art. 21. e dê-se ao n capu !" do art. 21. a seguinle redação:

Emenda: 0700

Texto:
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Inciso:

Allnoa:

"Art. 21 - O Poder Judiciário, sem prejurzo do envio dos precatórios aos órgãos ou entidades devedores. encaminhará à
Comlssto Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscaliz&çao do Congresso Nacional. à Secretaria de Orçamento
Federal, do Ministério do Orçamento e Gestão, e aos referidos órgaos ou entidades devedores. na parte que lhes couberem,
afê 5 de Julho de 1999. por intermédio dos seus respectivos 6rgaos centrais de planejamento e orçamento. ou equivalentes,
a relação dos débitos constantes de precatórios judiciários a serem Incluldos na proposta orçamenlária de 2000, conforme
determina o art. 100, § 1°, da Constitulçao Federal, discriminada por órgAo da administração direta, autarquias e fundações,
e por grupos de despesas, conforme detalhamento constante do art. 4°, especificando:"
DeclsAo: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0701
Capitulo: 111
SeçAo: I
Artigo: 38
Parágrafo:
Inclua.se §3" ao Art. 38 e dê-se nova redaçAo ao capul do artigo e seu § 2".
Texto:

Inciso:

Atlnea:

~Art. 38. A proposta orçamentária conterá reservas de contingência e reservas técnicas vinculadas aos orçamentos fiscal e
da seguridade social em montantes equivalentes a, no máximo, quatro por cento:

§ 2". Na lei orçamentária. os percentuais de que trata o caput deste artigo corresponderAo às reservas de contingência e às
r8S8fV8S técnicas, individualizadamente, e nao serAo inferiores, respectivamente. a dois por cento;
§ 3°. As reservas técnica de que trata o caput deste artigo, desta
destinar-se-Ao 80 atendimento dos ajustes de prioridades necessários na apreciação da proposta orçamentária pelO
Congresso Nacional."
Decido: Rejeitada
Parecer: Rejeflada no mérito
Emenda: 0702

Texto:

Capitulo: 111
Seção: 11
Artigo: 39
Dê-se ao Inciso li, do § l' do Art. 39, a seguinte redaçAo:

Parágrafo: 1°

Inciso: 11

Allnea:

"Art. 3Y .............................. .

§ l' .......... ..
11· emlssAo de Tltulos Publicos Federais destinados ao pagamento de equalizaçaode taxas de juros;"
Parecer: Rejeitada no mérito
Decido: Rejeilada
Capitulo: iiI
Parágrafo: ~
Inciso:
Emenda: 0703
Seçlo: 11
Artigo: 39
ModirlQue-se a expressão "exclusivamente", constante do § 2" do art. 39, para "prioritariamente".
Texto:
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

Alfnaa:

Emenda: 0704
Capltulc>: 111
Seçao: 11
Artigo: 41
Parigrafo: ÚNI
Suprima.se o Art. 41 e seu parégrafo unlco, renumersndo-se os demais artigos.
Texto:

Inciso:

Allneo:

Inciso:

Allnes:

Declslo: Rejeitada

Parecer:

Rejeflada no mérito

Emenda: 0705
Capitulo: 111
Seçlo: IV
Artigo: 54
Texto:
Inclua·se novo Inciso X ao Art 54, com a segulnle redaçAo:

Parágrafo:

"Art. 54 ." ....................
X • os empréstimos e financiamentos destinados ao custeio e Investimenlo agropecuário para mini e pequenos produtores
rurais e suas cooperalivas e associações e à formaçAo de estoques reguladores e estratégicos obedecidos os limites o
condições estabelecidos em lei e pelo Conselho Monetário Nacional."
Ceclslo: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mér~o

Emenda: 0706
Capitulo: IV
Seçlo:
Artigo: 54
Oê-se nova redaçAo ao inciso IV do art. 54 do CapitulO IV:
Texto:

Paligrafo:

Inciso: IV

Allnea:

"Art. 54 .. " ................
IV a equalização de taxas de Juros de financiamento de programas a cargo da unldade orçamentária Operações Oficiais de
Crédito· Recursos sob a SupervisAo do Ministério da Fazenda, devendo conter cláusula de atualizaçAo cambiai, quando for
o caso, e de Inalienabilidade. até o vencimento."
Decido: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
p

ObselVaçiJO: A IfInJ 'C' após o campo ARTIGO Indica qua houva c/assificaçlolrec/assilicaçSo pelas consu/lorias técnicas.
Elabonçlo: COFFICD • CONORlSF

Emlu1o: 1/.06-99/J:}J:OJ

IJJ d.: 184

DUUuODOSENADOFEDERAL

16506 Quinta-feira 24
Capitulo: VI

Emenda: 0707
Texto:

Seção:

Artigo: 62

Parágrafo:

Junho de 1999
Inciso: IV

AI/nea:

Dê-se ao inciso IV do Art. 62, a seguinte redação:

"Art. 62 ........................ .
IV - a promoção do desenvolvimento da Infra-estrutura e da indústria, da agricultura 8 da agroindústria, com ênfase no
fomento à capacitaçA~ denllf/C8 e tecnológica, a melhoria de competitMdade da economia, a eslruturaçAo de unidades e de
sistemas produtivos orientados para o fortalecimento do Mercosul e a geração de empregos. apoiados pela Financladora de
Estudos e Prqetos e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento EconOmico e Social;"
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo

0708
Capitulo: VII
Suprima-se o Art. 64
Texto:
Decisão: Rejertada

Emenda:

0709

Seção:

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Inciso:

Allnea:

Parecer: Rejeitada no mérito

Capitulo: VIII
Suprima-se o Art. 65
Decisão: Aprovada

Seçlo:

Emenda: 0710
Caprturo:
Texto:
Suprima-se o Art. 66
Decisão: Aprovada

Seçlo:

Emenda:

Artigo: 64

Artigo: 65

Parágrafo:

Texto:

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Artigo: 66

Parágrafo:

Inclso:

Allnea:

Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo

Emenda: 0711
Capitulo: VIII
Seção:
Texto:
Dê-se ao Art. 70. A seguinte redação:

Artigo: 70

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art. 70. O excesso de arrecadação proveniente de receita de aplicação financeira, bem como de retorno ou de amortização
de empréstimos concedidos, dos órgãos, fundos, autarquias e fundações, ressalvados os fundos e os recursos previstos na
lei n° 9.530. de 10 de dezembro de 1997, será aplicado, prioritariamente, na concessão de novos empréstimos e
financiamentos e no pagamento de juros e amortização de sua própria divida, bem como destinado a ações
complementares à implantação dos dispositivos da lei n· 9.424, de 1996."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Capitulo: VIII
SeçAo:
Artigo: 76
Emenda: 0712
Texto:
Inclua·se parágrafo único ao Art. 76, com a seguinte redação:

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art. 76 ............ .
Parágrafo único. O Sistem~ Integrado de Administração financeira do Governo Federal, SIAFI, a que se refere o inciso I,
deverá disponibilizar, para Consulta, os montantes dos pagamentos relativos aos empenhos liquidados, por subtrlulo, com a
sua respectiva ordem bancária indMdualizada."
Decisão: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do SUbstitutivo

Emenda: 0713
Capitulo:
Suprima-se o Art. 78
Texto:
Decisão: Rejeitada

Seção:

Artigo: 78

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Inciso:

Allnea:

Parecer: Rejeitada no mérito

Seção:
Artigo: 85
Emenda: 0714
Capitulo: VIII
C
Suprima-se os Arts. 85 e 86, e dê-se ao Art. 87 a seguinte redação:
Texto:

Parágrafo:

"Art. 87. O Poder executiyo poderá abrir créditos adicionais, até o limite do saldo da dotação empenhada e não
liquidada até 31 de dezembro. objelo de convênio, acordo, ajuste, ou Instrumento congênere correspondente, desde que
mantida a mesma categoria de programação.
Parágrafo único. A aplicação do diSPOSto neste artigo constituir-se-á em excepcionalidade a ser justificada na abertura
do crédito, conslderand~se que o Instrumento que dá origem a efetivação do empenho lenha sido formalizado dentro de
prazo compaUvel com a sua execução no exerclcio."
Decisão: AprOVada Parcialmente
parecer: Aprovada parcIalmente nos termos do Substitutivo

AUTOR:

NEUTON LIMA

Partido: PDT

UF: SP

Emenda: 0755
Capitulo: 111
Seção: 11
Artigo: 41
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Inclua-se ao artigo 41, o seguinte parágrafo:
"§ .... - A licitação e contratação de obras e serviços relativos a rodovias federais será, sempre que possivel, efetivada pela
regime de empreitada por preço global."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

ObseNaçao: A feira 'C' após o campo ARTIGO Indica que houve Cf8ssificaçaohecfassificaçao pelas consul/orias tl!cnicas.
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Capitulo: 111
Seçlo: 11
Emenda: 0756
Texto:
Inclua-se ao artigo 39. o seguinte inciso:

Artigo: 39

Parágrafo: 10

Inciso:

AUnas:

", ... emissão de tlMos públiCOS federais, -destinados ao pagamento à equalização de taxa de juros de empréstimos e
financiamentos 80S programas de custeio e investimentos agropecuários para mini e pequenos produtores e à formação de
estoques reguladores e estratégicos. determinados pelo Conselho Monetárto Nacional."
Declllo: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0757
Texto:

Capitulo:

111

Seçlo:

Artigo: 38

Parágrafo:

Inciso:

Alinea:

Dê-se nova redaçlo ao art. 38:

nA proposta orçamentária conterá reserva de contingência vinculada aos orçamentos fiscal e da seguridade sodal, em
montante equivalenle a, no minlmo. quatro por cento,"
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Capitulo: 111
Seçao: I
Artigo: 37A C
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Inclua-se ao capitulo 111 o seguinte artigo. renumerando-se os demais:
MArt.• As transferências para entidades privadas sem fins lucrativos que finnarem contrato de gestão com a administração
pública federal poderão ser agrupadas em dotaçOes OI'çamentarias de uma única categoria de programação. conforme
definida no art. 3°, § 4°, desta Lei. classificada no grupo de despesa "outras despesas correntes", incluin~o-se as principais
metas constantes do contrato de gestão desde que a execução orçamentária seja feita no SlAFl, no detaltlamento
equivalente ao da administração pública federal Indireta."

Emenda: 0768

Texto:

Decisão: Aprovada

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Emenda: 0769
Capitulo: 111
SeçAo: I
Artigo: 34
Penigrafo:
Inciso:
Alfnea:
Texto:
Inclua-se ao artigo 34 o seguinte parágrafo, renumerando-se os demais:
"§ ... Desde que não haja impedimento de OI'dem técnica ou legal, não sera cancelado o empenho referente a convênio ..
acordo. ajuste ou Instrumento congênere celebrado com outra esfera de governo. se Já houver sido liberado recurso dele
decorrente. ou se, ainda que não tenha havido liberação, o convenente comprovar a existência de comprometimento aconta
de recurso a ser (ransferido."
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo

Capitulo: 111
Seçlo: I
Parágrafo:
Inciso:
AUnea:
Artigo: 34
Emenda: 0760
Inclua-se ao artigo 34 o seguinte parágrafo, renumerando-se os demais:
Texto:
"§ ... Os Ól"gAos responsáveis pelas transferências de que trata este artigo deverão publicar no Dlario Oficiai da União.
quando da assinatura do Instrumento e de cada um das liberações de recursos financeiros, extrato contendo, no mlnlmo.
convenente. objeto, vaiO( liberado e classirlcação funcionai· programática e econ6mlca do respectivo crédito."
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente
Emenda: 0761
Capitulo: I 111
Seçto:
Artigo: 34
Parágrafo:
Inciso: 111
Allnea:
Texto:
Dê-se ao Inciso 111 do art. 34 a seguinte redaçAo (a atual do Art. 27, 111 da LD0/99):
"111 • os subprojetos ou subatMdades contelll>lados pelas transferências estejam incluldos na lei orçamentária da esfera de
governo a que estiver subordinada a unidade beneficiada ou em créditos adicionais abertos, ou em tramitação no Legislativo
local, no exercfclo."
Decido: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0762
Capitulo: UI
Seção:
Artigo: 34
Parágrafo: 4°
Inciso: 11
Texto:
Dé-se ao inciso 11. do § 4°, doM 34 a seguinte redação (a atual do art. 27, 111 da LD0I99):
"11 • acompanhar a execuçlo das 8ubatMdades ou subprojetos desenvo/viclos com os recursos transferidos."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Allnea:

Rejeitada no mérito

Inciso:
Alfnea:
Emenda: 0763
Capitulo:
Seçao:
Artigo: 34
Parigrafo: 1°
Texto:
Dê-se nova redação ao § iOdo art. 34:
§ 1° Desde que publicados os critérios de distribulçAo regional dos recursos destinados 8ÇJ Programa "Comunidade
Solidária", fica o Poder ExecutiYo, ressatvadas as vedações constitucionais. autorizado a dispensar, em caráter excepcional,
mediante decreto, que conterá a Justificativa da exceçAo, as exigências previstas no Inciso 11 do caput deste artigo, para
atendimento da ações Inciuldas nos boIs08s de pobreza identificados como áreas prioritárias no ambito do Programa, de
aç6es emergenciais na area de saúde publica, e das ações de beneficios assistenciais de duraçAo continuada preVistos na
Lei nO 8.742. de 07.12.93· Lei Orgânica de Assistência Social. LOAS.
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo

Obs6fVlIÇIO: A letra 'C' após
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Seção: I
Capitulo: 111
Artigo: 33
Parngrafo:
Inciso:
Allnea:
Dé-se ao Art. 33 a seguinte redação:
"Art. 33. A deslinaçao de recursos a titulo de contribuições, a qualquer eolidade, para despesas correntes ou de capital.
além de atender ao que determina o art. 12, §§ z> e 6°, da lei nO 4.320, de 1964, só poderâ ser efetivada medianle sua
previsão na lei orçamentária, de forma a pennitir sua clara identificação.
Parágrafo unico. No ~so de contribuição a entidade privada, para despesas de capital. sefé também exigivellei especial
anterior. concedendo lal benefício, nos termos do art. 12, § 6°, In fine. da lei nO 4.320. de 1964."

Emenda: 0764

Texto:

Parecer:

Decisão: Aprovada Parcialmente

Emenda: 0765
Texto:

Capitulo:

Seção:

Aprovada parcialmente nos lermos do Subslitutivo

Artigo: 32

Parágrafo:

Inciso: 111

AUnea:

Suprima-se o Inciso 111 do art. 32.

Decido: Aprovada Parcialmente

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Seção: i
Capitulo: 111
Artigo: 30
Emenda: 0766
Parâgrafo:
Inciso: IV
Aflnea:
Suprima-se o Inciso IV do art. 30, orientado para a concessaode "Subvençao" a entidade cultural diferenciada, ou seja.
Texto:
àquela que "lenha por objetivo a divulgaçao da cultura brasileira e do Idioma português falado no Brasil."
DeclsAo: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Seçlo:
Capitulo:
Artigo: 30
Emenda: 0767
Parágrafo:
Inciso: I)
Suprima-se a expressão "instituclonal~ do texto do Inciso 11 do art. 30, que passará a ter a seguinte redação:
Texto:
Art. 30....... .
11- sejam vinculadas a organismos internaclonais de natureza filantrópica ou assistencial;
Decisão: Rejeitada

Parecer:

AI/nea:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0768
Capitulo: 111
Seção: I
Artigo: 25
Parágrafo: 20
Inciso: I
AUnea:
Texto:
Emenda ADITIVA
Inclua·se no Inciso I do § lO do art. 25 a seguinte allnea:
"I} empreendimentos previstos no Inciso 11 do caput deste artigo, incluldos na Jei orçamentária de 1999, mas que não se
Iniciaram."
Parecer: Rejeitada no mérito
Decisão: Rejeitada
Emenda: 0769
Capitulo: 111
Texto:
Emenda MODiFiCATiVA.

Seção: I

Artigo: 25

Parágrafo:

Inciso: VI

AUnea:

Dé-se ao inciso IV do art, 25 a seguinte redaçao:

IV' - aquisição de automóveis de representação. ressalvada aquela referente a automóveis de uso do Presidente, VicePresidentes da República e ex·Presldente da República; dos Ministros de Estado; dos Membros das Mesas Diretoras da
Camara dos Deputados e do Senado Federal; dos Ministros do Supremo Tribunal Federal; dos Presidentes dos Tribunais
Superiores; do Procurador-Geral da República e do Advogado Geral da Unll10,n
DeclsAo: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Emenda: 0770
Capitulo:
SeçAo:
Artigo: 25
Parágrafo:
Inciso: VII
AUnea:
Texto:
Dê-se nova redação ao Inciso VII do art. 25, Inclulndo-se a expressão "ações e apolo para a melhoria de transporte e
sistema viário primário nas reglres metropolitanas", ficando o inciso com a seguinte redaçllo:

VII- Ações tlplcas dos Estados, do Distrito Federal e dos Munlclpios. ressalvadas as açOes compreendidas nos arts, 23,
Inciso VIII. inclusive para aquisição de patrulhas mecanizadas. 30, Incisos VI e VII. 200, 204, inciso I, e 225. § 1', inciso 111,
da Constituição Federal, ações e apolo para a melhoria de transporte e sistema viário primário nas regiões metropolitanas
em lei especifica, ou constantes do Plano Plurianual, financiadas total ou parcialmente pela União ou por agência oficial de
fomento e que se encontrem Inacabadas, CO!."" mais de cinqOen,ta por cento de execução, desde que já tenham aquelas
adimplido mais de setenta por cento da contrapartida.
'
Oeclsllo: Aprovada

Parecer:

Ap'rovada nos termos do Substitutivo

Seçlo:
Artigo:· 26A C
Emenda: 0771
Capitulo: 11
Inclua-se ao capitulo 11 o seguinte artigo, remunerando-se os demaIS:
Texto:
"Art .... As receitas p'roveriien,tes'de remuneração
sejam originadas de:
' .

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

das disponipHiQ~es do Tesouro Nacional serão disCriminadas conforme

I· emIssão de tltulos da dívida pública mobiliária federal;
11· conlriçulçôes sociais,"
Parecer:
Decisão: Rejeitada

Rejeitada no mérito

ObservsçSo: A lelra 'C' após o campo ARTIGO fndica que houve Clas'sífÚ;aç401reclas's;flcaç60 pelas consultorias Mcnícas.
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Emenda: 0772
Texto:

Capitulo:

1/

Seção:

Artigo: 17

Parágrafo:

Quinta-feira 24 16509
Inciso:

Allnea:

Emenda ADITIVA

Inclua-se no art. 17 o seguinte § 9·:

.. § 9· os créditos suplementares autorizados na Sei orçamentária anual, referentes aos órgãos dos Poderes legislativo e
Judiciário e ao Ministério Pôblicoda união, serlo abertos por ato dos respectivos dirigentes máximos, cuja publicação
Incluirá a justificativa e o indicativo dos efeitos sobre a execuç:io das atividades, dos projeto, das operaçOes especiais e
respeclivos subtllulos e melas alingidas,"
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente
Emenda: 0773
Capitulo: 11
Seção:
Artigo: 17
Parigrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Dê-se aos §§ 1· e 2° do Art. 17 a mesma redação dada a tais §§ no Art. 12 da LOO vigente (Lei n° 9.692. de 27/07/98), ou
seja:

" § 1· Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os
justifiquem e que indiquem as consequênclas dos cancelamentos de dotações propostas Sobre a execução dos subprojetos
ou subatMdades correspondentes.
§ 2° Os decretos de abertura de créditos suplementar e autorizados na lei orçamentária anual serão submetidos pelO
Ministério do Planejamento e Orçamento ao Presidente da República acompanhados de exposiçao de motivos que inclua a
justificativa e indicação dos efeitos dos cancelamentos de dotações sobre a execução dos subprojetos ou subatividades
atingidos e das correspondentes metas."
Decisão: Rejeitada
Parecer: RejeHada no mérito
Emenda: 0774
Capitulo: 11
Seção:
Texto:
Oê--se nova redação ao Inciso 111, do art. 13:
~III-

Artigo: 13

Par.igrafo:

Inciso: 111

Allnea:

50.- entidade privada sem fins lucrativos,n
Parecer:

Decisão: Aprovada

Aprovada nos termos do Substitutivo

Allnea:
Capitulo: 11
Parégrafo:
Inciso:
Seção:
Artigo: 10
Emenda: 0776
Suprimam-se os Arts. 10 e 11, tendo em conta que a matéria regulada por estes se acha inclulda na nova redaçAoque
Texto:
propusemos para o Art. 40 do Projeto da lOO 2000.
Parecer: RejeHada no mérito
Decisão: Rejeitada
Emenda: 0776
Capitulo: 11
Texto:
Emenda MODIFICATIVA.

Seçao:

Artigo: 8°

Parégrafo: 2<1

Inciso:

Allnea:

Dê--se ao § 20 do art 8° a seguinte redação:
"§ 2° No cálculo do limites a que se refere o parágrafo anterior, serAo excluldas as despesas (inciso I) e as dotações (inciso
11) relacionadas a precatórios, contribuições ao Instituto de Previdência dos Congressistas -IPC, construções e aquisições

de Imóveis."
Decisão: Rejeitada
Emenda: 0777
Capitulo: 11
Texto:
Emenda MODIFICATIVA.

Parecer:

Seçao:

Rejeitada no mérito

Artigo: 8'

Parégrafo: 1°

Inciso: 11

Allnea:

Oê-se ao inciso 11 do § 1- do art. 8- a seguinte redação:
~ II - com os demais grupos de despesa, o conjunto das dotações flX8das na lei orçamentária para o exerclclo financeiro de
1998. corrig1das pelo IGP-OI verificado no pedoclode abn1 de 1998 a março de 1999,"

Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Capitulo: 11
Emenda: 0778
SeçAo:
Artigo: 7'
Inclua-se ao parágrafo 3-, do art. 7', o seguinte 1nclso:
Texto:

Parégrafo: 30

Inciso:

Aline.:

"... - o resultado do Banco Central realizado no exercJcJode 1998, bem como do estimado para 1999 e 2000. D1scrininando
o impacto das operaçOes realizadas no âmbito do Prograina de Estimulo é Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema
Flnance1ro Nacional- PROER;"
Decls!o: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

ObselVsç4o: A letra ·C· após o campo ARTIGO Indica que houve cl.uJficaçlo/teCl.uificaçlo peru consulfOlfu técnIcas.
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Artigo: .,.
Capitulo: 11
Seçlo:
Parágrafo: 3°
Emenda: ·0779 '
Inciso:
Allnaa:
Texto:
Altere-se a redação dos incisos IV e XX do § 3° do art. 7°, na fonna a seguir indiCada:
IV· "",detalhada por operações especiais" para "".detalhada por subprojelo e subaUvidade";
XX - "discriminaçao, por órgão. atividade. prqelo, operação especial e respeclrvos sublltulos. dos recursos destinados aos
programas .. ,;" pala "discriminaÇ-ao. por órgão. subatividade e subprojeto. dos recursos desUnados aos programas ... ;"
Decido: Rejeitada

(

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: .,.
Capitulo: 11
SeçAo:
Parágrafo: 2'
Emenda: 0780
Inciso:
AUnaa:
Texto:
inclua-se ao § 20 do art. 7° o seguInte Inciso:
" ,.,. a dlscriminaçao dos projetos em andamento, a nlvel de subtltulo, cuja execução financeira, até 30 de junho de 1999,
ultrapasse vinte por cento de seu custo total estimado, Informando o percenlual de execução e o custo lotai acima referidos,
observado o que estabelece o art. 24. n
Decisão: Aprovada

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Capitulo: 11
SeçAo:
Artigo: 7°
Emenda: 0781
Parágrafo: 1°
Inciso:
Alfnea:
Suprima-se o Inciso XIV do § 1° do art. 7° e substitua-se, nos incisos VII e XII desse parágrafo, conforme Indicado a seguir,
Texto:
as expressOes:
VII- ... "subfunção e grupo de despesa" por "programa, subprograma e grupo de despesa";
XII- ","função. subfunção e programa" por ''função, programa e subprograma";
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Capitulo: 11
Seção:
Emenda: 0782
Artigo: 711
Parágrafo: 1°
Inciso: I E 11
Alfnea:
Texto:
Dê-se a seguinte redação aos Incisos I e "do art. 7°, § 1°;
1- do resumo das receitas e das despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por
categoria econômica e origem de recursos.
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

E"

Capitulo: 11
Seçao:
Emenda: 0783
Artigo: 7°
Parágrafo: 1°
AHnea:
Inciso: I
Texto:
Dê-se a seguinte redação aos incisos I e 11 do art. 711, § 1°:
I - da evolução da receita e da despesa do Tesouro nacional, segundo as categorias econOmicas, disqlm'lnando os grupos
de despes, as fontes, assim como os impostos e as contribuIções sociais,
DecIsão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0784
Capitulo: 11
Seção:
Artigo: 7·
Parágrafo: 1°
Inciso:
Alfnea:
Texto:
Dê-se a seguinte redaçao aos incisos I e "do art, 7°, § 1°;
XV - do resumo das receitas e das despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, Isolada e conjuntamente. por
categoria econômica e origem de recursos.
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0785
CapitulO: 11
Seção:
Artigo: 3°
Parágrafo: :20
Inciso:
Allnea:
Dê-se a seguinte redação ao §:20, art. 3°;
Texto:
"§ :20 As atividades, prqetos e operações especiais serão desdobrados em subtltulos, nAo podendo haver alteração de
finalidade e da denominaçêo das melas estabelecidas,"
Decisão: Aprovada Parcialmente

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Capitulo: 11
Emenda: 0786
Seção:
Artigo: 3°
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Dê-se ao art, 3° a seguinte redação:
Texto:
'Art. 3° Os orçamentos da Uniêo para o ano 2000 serao elaborados com base na estrutura conceitual e classificatÓfia
estabelecida pela Portaria n. 9, de 1974, com as alterações nesta realizadas até o final do exerelcio de 1998, postergada a
aplicação das mudanças preconizadas pela Portaria n. 42, de 1999, doMinlstériodoOrçamento e Gestão e suas alterações
posteriores para o exerc/cio ~e 2001, após o seu, teste concreto na elaboração do Plano Plurianual para o perlodo 2000 a
2003."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0787
Capitulo: 11
Seção:
Artigo: 3°
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Dê-se a seguinte redação ao art. 3°:
Texto:
"Para efeito desta lei, e desde que o projeto de lei do plano plurianual relativo ao perlodo 200012003 seja encaminhado ao
Congresso Nacional até 02 de agosto de 1999, entende-se por; .. ,
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

ObseNaçáo: A lelra ·c· após o campo ARTIGO indica que houva classificaçáolreclassificaçáo pelas consultorias técnicas. ; "
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Capitulo:

11

Seção:

Artigo: 3°

Parágrafo: I

Inciso:

AUnaa:

Oê-se nova redação ao inciso I:
~I - Programa, o instrumento de organizaçAo da ação governamental visando à concretização dos objetivos definidos pelo
plano plurianual, a ser encaminhado. em caráter improrrogável e definitivo. à apreciação do Congresso Nacional até 31 de
Julho de 1999;"

Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 3°
Parágrafo:
Emenda: 0789
Capitulo: 11
Seção:
Texto:
Oê-se nova redação ao caput do art. 3°;
n
"Art. 3° Para efeito da elaboração do prqeto de lei ()(çamenlária. entende-se:
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Inciso:

Allnea:

Rejeitada no mérito

Artigo: 18
Parágrafo:
Capitulo: 111
Seção:
Inciso:
AUnaa:
Dê-se nova redação ao art. 18:
"Art. 18. A elaboração (085.: suprimido aprovaçao e execução) do projeto de lei orçamentária para o exerclcio do ano 2000
deveré levar em cOl'lta a obtençao de um superávit primário de, no mlnimo, 2,7% do PIB, sendo 2,6% dos orçamentos fIScal
e seguridade social 8 0,1% das empresas estatais federais, sendo que este ultimo deverá ser consubstanciado no programa

Emenda: 0790
Texto:

de dispêndios globais a que se refere o art. 52 desta lei,
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0791
Capitulo:
Seção:
Artigo: 1°
Parâgrafo:
Inciso:
AUnea:
Texto:
Inclua-se o seguinte artigo após o art, 1°
HNenhuma das dotaç6es contidas nos créd~os autorizados pela lei orçamentária para o ano 2000 poderá ser utilizada, por
qualquer meio, para influenciar, direta ou indiretamente, a apreciaçao de matérias legislativas em tramitação no Congresso
Nacional ou qualquer de suas Casas,
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0792
Seção:
Artigo: 7'
Parigrafo: 3°
Inciso:
Capitulo: 11
Atinea:
Texto:
Inclua·se ao parágrafo 3° do art. 7° o seguinte Inciso:
..... Cópia dos contratos de gestão e dos respectivos planos de trabalho de cada entidade para o atinglmento de suas metas
no exerclcio de 2000, assim como dos relatórios de que trata o art. 8°, § 1°, da lei n. 9637, de 15 de maio de 1998."
DeciSão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Inciso: XIV
Emenda: 0793
Capitulo:
Seção:
Artigo: 7°
Parágrafo: 3°
Allnea:
Insira-se no art. 7°, § 3°, aUnes "c" nos seguintes lermos:
Texto:
~c) das despesas regionalizadas do SUS, destacando as parcelas atinentes a cada um dos critérios previstos no art. 35 da
Lei n. 8080 de 19 de setembro de 1990,"
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada
Emenda: 0794
Capitulo:
Seção:
ArtIgo: 2'
Parágrafo:
Inciso:
Texto:
Inclua-se no art. 2° o seguinte inciso:
''V. reduzir as disparidades inter-regionais de renda;"
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente

Allnea:

Emenda: 0795
Capitulo: VIII
Seção:
Artigo: 3°
C
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Inclua-se ao Capitulo VIII, o seguinte artigo:
HArt. ' .. O ExecutiYo publicará até 30 dias após a publicaçao da Lei Orçamentária pSfa 2000 a correlação das categorias de
programação, a nlvel de subtrtulo. ora existente com a nova classff'lcaçAo a ser adotada para o próximo exerelclo.
Parágrafo unico, O Exe<:utivo encamlnhará ao Congresso NaciOl'lal, no prazo especificado, a correlaçao de que trata esse
artigo por meio eletrônico,"
DeciSão: Aprovada ParCialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Observsçtlo: A letra ·C· após o campo ARTIGO indica que houve c/8SsificaçtlolreclsssificSÇtlo pelss consultorias Mcnlcu.
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l:menda: 0796
Capitulo: VIII
Seção:
Artigo: 85
Parágrafo:
Inciso:
Allnaa:
Toxto:
Emenda MODIFICATIVA
"Art. 85. Serão inscritas em restos a pagar somente as despesas empenhadas até o encerramento do exerclcio financeiro,
desde que atendam cumulativamente às seguintes condições:
I - a contratação da despesa lenha ocorrido até o encerramento do mesmo exerci cio;
/I • a liquidação respeCOiva já lenha ocorrido ou possa ocorrer até o encerramento do exerclclo subsequente.
§ 1° Considera-se contratação da despesa a celebração de um contrato. convênio, acordo, ajuste. ou congêneres, para a
aquisição de bens, prestação de serviços ou realização de obras em geral.
§ 2° Considera-se liquidada a despesa cuja contraprestação em bens, serviços ou obras lenha sido declarada. com base em
documentação COfre/ata e idOnea. como efetivamente executada.
§ 3° Persistindo o comprovado interesse da administração pública na realização de despesa programada para o exerc!cio
cuja inscrição em restos a pagar nAo ocorra, será aberto crédito adicionai ao orçamento subsequente, Independentemente
de nova autorização legislativa, desde que:
I - o orçamento corrente consigne crédito próprio com saldo suficiente para atendê-Ia e a abertura do crédito respeite o valor
desse saldo, a fonte de recursos, a categoria econ6mica, o órgão, fundo ou entidade competente; ou
11- seja ulifizado o superávit financeiro apurado ao final do exere/clo, em relação ao mesmo órgão, fundo ou entidade
competente, até o limite do superávit.
§ 4° Para efeito do disposto no § 3°, o interesse da administração conrtgura-se semente por melo da publicaçãO, até o
enceflamento do exerc/cio, do edital de abertura do procedimento licitatório.
§ 5° Os créditos previstos nO § 3° serão abertos por atos dos respectivos presidentes. em de cada Poder. ou do Ministério
Público da Unlao."
Parecer: Rejeitada no mérito
Decisão: Rejeitada
Emenda: 0797
Capitulo: VIII
Emenda SUPRESIVA:
Texto:

Seção:

Artigo: 66

Suprima-se o art. 66 e renumere-se os que lhe seguem.
Decisão: Aprovada
Parecer:
Emenda: 0798
Capitulo:
Seção:
Texto:
Dê-se ao art. 65 a seguinte redaçao:

Parágrafo:

Inciso:

Alfnea:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Artigo: 65

Parágrafo:

Inciso:

Atlnea:

Art. 65. Havendo a necessidade de se proceder à limitação do empenho das despesas fixadas para opxerclcio de 2000.
para se alcançar o superávit primário referido no art. 18 desta Lei, a mesma deverá ser feita de forma proporcional ao
montante global das dotações de cada Poder e do Ministério Público da Unlao, exclusiva as destinadas a transferências
constitucionais. ao pagamento de despesas de pessoat e encargos sociais. beneficios previdenciários. amortizaçllO e
encargos de financiamento e os projelos e atividades incluldos na Rede de Proteção Social, como definido no Anexo desta
lei.
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada
Capitulo: VIII
Seçaio:
Emenda: 0799
Texto:
Acrescenle-se os segui':ltes Parágrafos:

Artigo: 74

Parágrafo:

Inciso:

AI/naa:

§ 1° O Poder Executivo encaminhará até a dala aprazada crédito adicionai propondo redução das dotações orçamentárias
previstas para as despesas de capital, concernentes aos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos,
separadamente, que não serão utilizadas no exercfcio.
§ 2° As fontes de recursos originadas do cancelamento de dotações orçamentárias somente poderão financiar créditos
suplementares, vedada a transposição de recursos de uma unidade orçamentária para outra.
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Seção: 111
Emenda: 0800
Capitulo: 111
Texto:
Inclua-se ao artigo 46, o seguinte parágrafo:

Artigo: 46

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"Parágrafo único. Caso haja aumento na previsao das receitas correntes constantes da proposta orçamentária para 2000.
em relação ao exercfcio anlerior. os recursos a serem aplicados em ações e serviços de saúde de Que trata o capu! deste
an!go serao acrescidos do mesmo percentual da variação das referidas receitas."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0801
Capitulo:
Seção:
Texto:
Inr,lua-se no an. 46 o seguinte parágrafo:

Artigo: 46

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo. entende-se por ações e serviços de saúde aqueles contidos na função
Saúde, desconsiderando-se os gastos com Pessoal e com Assistência Médica e Odontológica a Servidores.
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente

Observaç.!lo: A letra ·C· após o campo ARTIGO indica que houve classificaç.!lolreclassiflcaç.!lo pelas consultorias lt1cnfcas.
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Capitulo: IH
Seção: 111
Emenda: 0802
Artigo: 45
Texto:
Inclua-se ao artigo 45. os seguinles Incisos. renumerando-se os demais:

Parãgrafo:

Inciso:

AUnaa:

...• das receitas de quaisquer órgãos. fundos e entidades, classificadas como de "Serviços de Saúde"

... - das recertas de contribuições de servidores públicos e militares das Forças Armadas para custeio de programas ou de
fundos de assistência médica, odontol~ica e hospitalar;
.... das operaçôes de crédito, transferências e doações destinadas aos órgãos, fundo e entidades que devam integrar.
exclusivamente, este orçamento."
Decisão: Rejeitada

Capitulo:
Seção:
Insira-se no art. 45 o seguinte inciso:

Emenda: 0803

TO)cto:

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 45

Parágrafo:

Inciso: 111

AUnea:

v - das receitas de conlribuiçóes de servidores públicos e militares das Forças Armadas para custeio de programas ou de
fundos de assistência médica. ooontológica e hospitalar.
Decisão: Rejeitada
Emenda: 0804
Capitulo:
Seção:
Texto:
Oê.se ao inciso 111 do art. 45, a seguinte redação:

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 45

Parágrafo:

Inciso: 111

AUnea:

111 - das demais receitas dos Ófgãos, fundos e enlidades Que integram, exclusivamente, este orçamento.

Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: OB05
Capitulo: 11
Seção:
Artigo: 4°
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Dê.se aos Arts. 4° e 5° a seguinte redação:
"Art. 4°. Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a despesa por unidade orçamentária, segundo a
classificação funcional·programátlca, na forma do art. 3° desta lei expressa por categona de programação em seu menor
nlvel, detalhada por grupos de despesa, com suas respectivas dolações, conforme a seguir especificado. Indicando para
cada categoria. a esfera orçamentária, a categoria econOmica, a modalidade de aplicação. a fonte de recursos e o Identificar
de uso.
§ 1°. Fica instilufda. adicionalmente às categorias econOmicas "Correntes" e "Capilar, a categoria "Transferências",
identificadas" respectivamente, pelos códigos "3", "4" e "5"; esta última para o enquadramento de gastos públicos que não
geram contraprestação direta sob a forma de bens elou serviços.
§ 2°. Os grupos de despesa. na condição de elementos de delalhamentodas categorias, sAo: 1: Pessoal e Encargos
SOCiais; 2: Juros e Encargos da Olvida; 3: Outras Despesas Correntes; 4: Investimentos; 5: Inversões Financeiras; e 6:
Amortização da Olvida.
§ 3°. As categorias de programação de que traia este artigo serão identificadas por subprojetos ou subatMdades. com
Indicação das respectivas metas trslcas.
§ 4°. Os subprojetos E! subatividades serão agrupados em projetos e atMdades. contendo a descrição dos respe<:tivos
objetivos.
.
§ 5°. No projeto de lei orçamentária anual será atribufdo a cada subprOjeto e subatMdade, para fins de processamento, um
código seqOencial que não conslará da lei orçamentária anual.
§ 6°. O enquadramento dos subprojetos e subalMdades. na classificação funcionai-programática deverá observar os
objetivos preclpuos dos projetos e alividades. independentemente da entidade executora.
§ 7°. As modificaçOes propostas nos termos do art. 166, § 5°, da Constituição Federal, deverão preservar os cédigos
seqüenCiais da proposta originaI.
§ 8°, Cada subprojeto sOfT'lente constará de uma única esfera orçamentária.
§ 90. As fontes de recursos e as modalidades de aplicação aprovadas na lei orçamentária e em seus crédilos adicionais
pooerão ser mooificadas, justificadamente, para atender às necessidades de execução. desde que publicadas por melo de:
I - decreto do Presidente da República, para as fontes;
II - ato administrativO próprio do dirigente máximo de cada órgão a que esliver subordinada a unidade orçamentária,
paras as modalidades de aplicação. desde que demonstrada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução
do crédito, na modalidade prevISta na lei orçamentária.
DeclsAo: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0806
Capitulo:
Seção:
Artigo: 7°
Texto:
Incluir no § 3° do art. ]O Inciso com o segulnle teor:

Pan\grafo:

Inciso:

Alfnea:

Memória de cálculo da complementação União ao Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério - FUNDEF, e de estimativa do valor mfnimo por aluno, nos termos do art. SO, §§ 1° e 2" da lei nO 9.424, de 1996.
Decido: Aprovada

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Emenda: 0807
Capitulo:
Seção:
ArtIgo: 44
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Dê.se ao art. 44 a seguinte redação:
Art. 44. No exercfclo de 2000 serão destinados recursos ã complementação do Fundo de Manutençã,do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, nos termos do art. 6°, §§ 1° e 24, da lei nO 9.'$24, de 1996, no valor
mlnimo por aluno de R$ 431.00.
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Observaçt!lo: A le(r8 ·C· após o campo ARTIGO Indica que howe CIB5$lfiCBÇS~/BS$jficBÇSO pelU con$ulforlas t6enlcu.
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Capitulo:
SeÇao:
Artigo: 44
Emenda: 0808'
Parágrafo:
Inciso:
Alinea:
Texto:
Dê-se ao art. 44 a seguinte redação:
Art. 44. No exercido de 2000 serão destinados recursos á complemenlaça.odo Fundo de ManulençAo do Ensino
Fundamental e de ValOfizaçAo do Magistério - FUNDEF. nos termos do art. 6°, §§ 1° e 20, da lei nO 9.424, de 1996, no
montante nunca inferior a R$ 2.387.804.000,00.
Decisão: Rejeitada

Capitulo: 11

Emenda: 0809
Texto:

Parecer:

SeçJo:

Rejeitada no mérito

Artigo: 4°

Parágrafo:

Inciso:

Alinea:

Dê-se aos Arts. 4° e 5° a seguinte redaçao:

"Art. 4°. Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a despesa por unidade orçamentária, segundo a
classificação funcional-programática, na forma do art. 3° desta lei, expressa p()( categoria de programação em seu menor
nlvel, detalhada por grupos de despesa, com suas respectivas dotações. conforme a seguir especifiCado, Indicando para
cada categoria. a esfera orçamentária, a modalidade de aplicaçao, a fonte de recursos e o ktentifJCador de uso.
§ 1°, Os grupos de despesa são: 1: Pessoal e Encargos Sociais: 2: Juros e Encargos da Olvida: 3: Outras Despesas
Correntes: 4: Investimentos: 5: InversOes Financeiras: e Q: Amortização da Olvida.
§ ~. As categorias de programação de que trata este artigo serão identificadas pOl' subprojetos ou subatMdades, com
indicação das respectivas melas ffsicas.
§ 3°. Os subprojelos e subatividades serão agrupados em projetos e atividades. contendo a descriçao dos respectivos
objetivos.
§ 4°. No projeto de lei orçamentária anual será atribuldo a cada subprojeto e subatividade, para fins de processamento, um
código seqOendal que não constará da lei orçamentária anual.
§ 5°, O enquadramento dos subprojetos e sUbatividades, na classificação funcional·programática deverá observar os
objetivos precfpuos dos projetos e atividades, independentemente da entidade executOl'a.
§ 6°. As modificaçOes propostas nos termos do art. 166, § 5°, da Constituição Federal, deverão preservar os códigos
seqUenciais da proposta originai.
§ 7°, Cada subprojeto somente constará de uma única esfera orçamentária.
§ 8°. As fontes de recursos e as modalidades de aplicaçao aprovadas na lei ocçamentária e em seus créditos adicionais
poderão ser modificadas, justificadamente. para atender às necessidades de execução. desde que publicadas pOl' meio de:
I· decreto do Presidente da República. para as fontes:
11 • ato administrativo próprio do dirigente máximo de cada órgão a que estiver subordinada a unidade orçamentária.
para as modalidades de aplicação, desde que demonstrada a Inviabilidade técnica. operacional ou econômica da execução
do crédito. na modalidade prevista na Jei orçamentária.
Decido: Rejeitada

AUTOR:

Parecer:

Rejeitada no mérito

OLAVO CALHEIROS

Partido: PMDB

Emenda: 0751
Capitulo: 11
Seção:
Artigo: 8°
Texto:
Db-se ao inciso 11, do § 1°, do Art. 8, a seguinte redação:

Parágrafo: 1°

UF:AL

Inciso: "

Allnea:

"M.8 .. .
§ l' ........ ..
II • com os demais grupos de despesa. o conjunto das dotações fixadas na lei orçamentária para o exerc/clo financeiro de
1999, corrigidas pelas taxas utilizadas para atualizaçao dos ativos e passivos, admitida na elaboraçao da proposta
orçamentária."
Decisão: Rejeijada

Parecer:

RejeUada no mérito

Emenda: 0752
Capitulo: 111
Seção: I
Artigo: 18
Parágrafo: ÚNI
Inciso:
Allnea:
Texto:
Inclua·se parágrafo único ao Art. 18, da Seção I. doCapltulo 111, com a seguinte redaçlo:
"Art. 18 .......
Parágrafo únIco. Exclui·se do Indice do capu! do artigo as receijas vinculadas da Constijulçlo para Financiamento da
Seguridade Social e da Contribuição Provisória sobre a MovimentaçAo Financeira destinada para as ações de saúde."
Decido: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Seçlo: t
Artigo: 33
Paligrafo:
Capitulo: til
Emenda: 0753
Suprima·se o Art. 33, renumerando-se os demais artigos.
Texto:
Parecer: Rejeitada no mérito
Decisão: Rejeitada

Inciso:

AUnea:

Seçlo:
Artigo: 46
Capitulo: til
Emenda: 0754
Parágrafo:
Inciso: ÚNt
AUnaa:
Texto:
Dê-se nova redação ao art. 46, e Inclua parágrafo único:
"Art. 46· No exercido de 2000 serão aplicados, em ações e serviços de saúde, no mlnlmo, recursos equivalentes aos
fixados na lei orçamentária e seus créditos adicionais para o exercfciode 1999,"
Decisão: Aprovada

AUTOR:

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

OLIVEIRA FILHO

Emenda: 1153
Seção:
Capitulo:
Suprima·se o Inciso 111 do art. 32.
Texto:
Decisão: Aprovada Parcialmente

Partido: PPB
Artigo: 32
Parecer:

Parágrafo:

UF:PR

Inciso: 111

Alfnea:"

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

ObseNaçao: A lelra 'C' ap6s o campo ARTIGO IndIca que hOuve classificaç!oIreclassificaç!o pelas consultorias tAcnlcas.
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Emenda: 1154
Capitulo:
Seçlo:
Artigo: 30
Parágrafo:
Inciso: 11
Texto:
Suprima.se a expressa0 "institucional" do texto do inciso 11 do art. 30. que passarâ '8 te( a seguinte redação:
Art. 30.....
11 - sejam vinculadas a organismos internacionais de natureza filantrópica ou assistencial;
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

Allnea:

Emenda: 1155

Allnea:

Capitulo:
Seçllo:
Artigo: 45
Parágrafo:
Inciso: 111
Dê-se 80 inciso 111 do art. 45. a seguinte redação:
111 - das demais receitas dos órgêos, fundos e entidades que integram. eXClusivamente, este orçamento.

Texto:

Decisão: Rejeitada
Capitulo:
Seçlo:
Insira-se no art. 45 o seguinte Inciso:

Emenda: 1166
Texto:

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 45

Parágrafo:

Inciso: 111

Allnea:

V - das receitas de contribu\ç6es de servidores públicos e militares das Forças Armadas para custeio de programas ou de
fundos de assistência médica, odontológica e hospitalar.

\

Decisão: Rejeitada
Emenda: 1157
Capitulo:
SeçlIo:
Inclua-se no art. 46 o seguinte parágrafo:
Texto:

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 46

Parágrafo:

Inciso:

AUnaa:

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por ações e serviços de saúde aqueles contidos na função
Saúde, desconslderando-se os gastos com Pessoal e com Assistência Médica e Odontológica a Servidores.
Decido: Aprovada Parcialmente

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Emenda: 1168
Capitulo:
Seçlo:
Artigo: 7°
Inslra·se no art. 7°, § 3°, allnea "c~ nos seguintes termos:
Texto:

Parágrafo: 3°

Inciso: XIV

Alfnea:

c) das despesas regionalizadas do SUS, destacando as parcelas atinentes a cada um dos critérios previstos no art. 35 da
lei nO 8.060, de 19 de setembro de 1990.
Decido: Aprovada
Emenda: 1169
Capitulo: 11
SeçAo:
Dê-se ao Art. 3° a seguinte redaçAO;
Texto:

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Artigo: 30

Parágrafo:

Inciso:

Aflnea:

"Art. 3° Os orçamentos da União para o ano 2000 serOO elaborados com base na estrutura conceitual e classificat6ria
estabelecida pela Portaria nO 9, de 1974, com as al!eraçOes nesta realizadas até o final do exerclciode 1998, postergada a
aplicação das mudanças preconizadas pela Portaria n° 42, de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão e suas alterações
posteriores para o exarclelo de 2001, após o seu teste concreto na elaboraçao do Plano Plurianual para o perlodo 2000 a
2003."
Declslo: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 1160
Capitulo: 11
Seçlio:
Artigo: 7°
Parágrafo: 3°
Texto:
Altere-se a redaçAodos Incisos IV e XX do § 30 doArt. 7°, na forma indicada a seguir:

Inciso:

Alfnea:

IV·
Detalhada por opefaçOes especiais" para
Detalhada por subprojelos e subatividade";
XX • "discriminação, por órgão, atMdade, projeto, operação especial e respectivos subtltulos, dos recursos destinados aos
programas .... ;" para "dlscrimínaçAo, por «gOO, subatMdade e subprojeto, dos recursos destinados aos programas ... ;"
Declslo: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mér~o
M

....

M ...

Emenda: 1161
Capitulo: 11
Seçlo:
Artigo: 7°
Parágrafo: 1°
Inciso:
Alfnea:
Suprima-ae o Inclso XIV do § 1° do art. 'fO e SUbstitua-se, nos Incisos VII e XII desse parégrafo, conforme Indicado a seguir,
Texto:
as expressoes:
VII ..... "Subfunçto e grupo de despesa" por "programa, subprograma e grupo de despesa";
XII ...... "funçAo, subfunçAo e programa" por "1unçao, programa e subprograma";
Declslo: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 1162
Capitulo: 111
Seçlo: I
Artigo: 30
Parágrafo:
Inciso: IV
AHnea:
Texto:
Suprima-se o Inciso IV do Art. 30, orientado para a concessêo de "SubvençAo" a entidade cultural diferenciada, ou seja,
àquela que "lenha por objetivo a divulgaçAo da cultura brasileira e do idioma português falado no Brasil".
Declslo:, Rejeitada

ObsefVaç~o:

,

Parecer:

Rejeitada no mérito

A letra ·C· após o campo ARTIGO Indica que houve classifícaç!o/reclasslficaç40 pelas consultorias técnicas.
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Capitulo: 111
Seção:
Emenda: ·1163
Dê-se ao Art. 33 a seguinte redaçao:

Artigo: 33

Junho de 1999

Parágrafo:

Inciso:

AI/naa:

Texto:

"Art. 33. A destinação de recursos a titulo de contribuições, a qualquer enlidade. para despesas correntes ou de capital,
além de atender ao que determina o art. 12, §§ 20 e 6°, da Lei nO 4.320. de 1964, 56 poderá ser efetivada medianle sua
prevido na lei orça"'1nlária, da foona a permitir sua clara Identificação.
Parágrafo único. No caso de contribuição a entidade privada, para despesas de capital, será também exiglvellei especial
anterior, concedendo tal beneficio. nos termos do art. 12, § 6°, in fine, da lei nO 4.320, de 1964."
Decisão: Aprovada ParcIalmente

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Emenda: 1164
Capitulo: 111
SeçAo:
Artigo: 34
Parágrafo: 41)
Inciso: 11
Texto:
Dê-se ao inciso li, do § 4°, do art. 34 a seguinte redação (8 atual do art. 27, 111 da LD0I99):
"li· acompanhar a execução das subatividades ou sUbproJetos desenvolvidos com os recursos transferidos."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Allnea:

Rejeitada no mérito

Emenda: 1165
Capitulo: 111
Seção:
Artigo: 34
Partlgrafq:
Texto:
Dê-se ao inciso 111 do Art. 34 a seguinte redação (a alualdoArt. 27,111 da LOO/99):

Inciso: 111

Alinea:

"111· os subprojetos ou subatMdades contemplados pelas transferências estejam Inclufdos na lei orçamentária da esfera de
governo a que estiver subordinada a unidade beneficiada ou em créditos adicionais abertos, ou em tramitação no Legislativo
local, no exercfcio."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 1166
Capitulo: 111
Seção: IV
Artigo: 50
Partlgrafo:
Inciso:
Alinea:
Dê-se ao Art. 50,.a mesma redação adotada pelas Leis nOs 8.931/94 (lDO/95) e 9.082/95 (lOO/96l, em seus arts. 47 e 3D,
Texto:
respectivamente, para a caracterização da abrangência do Orçamento de Investimento, ou seja:
"Art. 50. O orçamento de investimento, previsto no art. 165, § 5°, inciso li, da Constituição, detalhará. IndMdualmente. por
empresa, categoria de programação e grupo de despesa, as aplicações programadas em despesas de capital, Inctusive as
resultantes da aplicação do conceito estabelecido pela Lei nO 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para as participações
acionárias em outras empresas."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Capitulo: 11
Seção:
ArtigO: 10
Partlgrafo:
Inciso:
Emenda: 1167
Allnea:
Texto:
Suprimam-se os Arts. 10 e 11, tendo em conta que a matéria regulada pOf estes se acha incfufda na nova redação que
propusemos para o Art. 4° do Projeto da LOa 2000.
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 1168
Capitulo: 11
Seçao:
Artigo: 17
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Dê-se aos §§ 1° e Z' do Art. 17 a mesma redação dada a tais §§ no Art. 12 da lOO vigente (lei nO 9.692, de 27/07/98), ou
seja:

"§ 1° Acompanharao os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os
Justifiquem e que Indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostas sobre a execuçao dos subprojetos
ou subatMdades correspondentes.

§ 2° Os decretos de abertura de créditos suplementar e autorizados na lei orçamentária anual serão submelidos pelo
Ministro do Planejamento e Orçamento ao Presidente da República acompanhadOS de exposição de motivos que Inclua a
justificativa e a Indicação dos efeitos dos cancelamentos de dotações sobre a execução dos subprojetos ou subatividades
atingidos e das correspondentes metas.~
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada nomérito

-_._--_._-
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Emenda: 1169
Texto:
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Junho de 1999
Capitulo:

11

Seção:

Artigo: 4°

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Dê-se aos Arts. 4° e 5° a seguinte redação:

NArt. 4° Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarl10 a despesa por unidade orçamentária, segundo a
classificação funcional-programática, na tonna do art. 3° desta lei, expressa por categoria de programação em seu menor
nlvel, detalhada por grupos de despesa. com suas respectivas dotações, conforme a seguir especificado. indicando para
cada categoria, a esfera orçamentária. a categOfla econOmica, a modalidade de aplicação, a fonle de recursos e o
Identificador de uso.
§ 1° Fica instilurda. adicionalmente às categorias econOmicas "Correntes" e "Capilar, a categoria 'Transferências",
identificadas, respectivamente. pelos códigos "3", "4" e "5"; esta üllima para o enquadramento de gastos públicos que não
geram conlraprestação direta sob a forma de bens elou servfços.
§ z:' Os grupos de despesa, na condição de elementos de delalhamento das categorias são: 1: Pessoal e Encargos Sociais;
2: Juros e Encargos da Olvida; 3: Outras Despesas Correntes; 4: Investimentos; 5: Inversões Financeiras; e 6: Amortização
da Olvida.
§ 3° As categorias de programação de que trata este artigo serão Identificadas por subprojetos ou subatMdades, com
indicação das respectivas metas ffslcas.
§ 4° Os subprojetos e subatividades serão agrupados em projetos e alMdades, contendo a descrição dos respectivos
objetivos.
§ 5° No projeto de lei orçamentária anual será atribuldo a cada subprojeto e subatMdade, para fins de processamento, um
código seqoenciat que não constará da lei orçamentária anual,
§ 6° O enquadramento dos subprojetos e subatividades. na classificação funcionai-programática deverá observar os
objetivos preclpuos dos projetos e atMdades, Independentemente da entidade executora.
§ 7° As modificações propostas nos termos do art. 166, § 5° da Constituição Federal, deverão preservar os códigos
seqOenc!ais da proposta original.
§ 8° Cada subprojeto somente constará de uma única esfera orçamentária.
§ 90 As fontes de recursos e as modalidades de aplicação aprovadas na lei orçamentária e em seus créditos adicionais
poderão ser modificadas, justificadamente, para atender às necessidades de execução, desde que publicadas por meio de:
I • decreto do Presidente da República, para as fontes;
11· ato administrativo próprio do dirigente máximo de cada Ófgão a que estiver subordInada a unidade orçamentária, para as
modalidades de aplicação, desde que demonstrada a Inviabilidade té<:nica, operacional OU econOmica da execução do
crédito, na modalidade prevista na lei orçamentária.
Decisão: Rejeitada
Capitulo: 11
Emenda: 1170
SeçAo:
Texto:
Dê-se aos Arts. 4° e 5° a seguInte redaçAo:

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 4°

Parágrafo:

Inciso:

AHnea:

"Art. 4° Os orçamentos fiscal e da seguridade socIal discriminarão a despesa por unidade orçamentária, segundo a
claSSificação funcionai-programática na forma do art. 3° desta lei, expressa por categoria de programação em seu menor
nlvel, detalhada por grupos de despesa, com suas respectivas dotações, conforme a segUir especificado. indicando para
cada categoria a esfefa orçamentária, a categoria econOmlca e modalidade de aplicação, a fonte de recursos e o
identificador de uso.
§ 1° Os grupos de despesa São: 1: Pessoal e Encargos SOCiais; 2: Juros e Encargos da Olvida: 3: Outras Despesas
Correntes; 4: Investimentos; 5: Inversões Financeiras: e 6: Amortização da Olvida.
§ z:' As categorias de programação de que traia este artigo serao Identifacadas por subprojetos ou subatMdades, com
indicação das respectivas metas flslcas.
§ 3° Os subprojetos e subatMdades serAo agrupados em projetos e atMdades, contendo a descrição dos respectivos
objetivos.
§ 4° No projeto de lei orçamentária anual será alribuldo a cada subprojeto e subatMdade, para fins de processamento, um
código seqoencial que não constará da lei orçamentária anual.
§ 5° O enquadramento dos sUbprojetos e sUbativ)dades, na classificação funcional-programática deverá observar os
objetivos preclpuos dos projetos e atividades, independentemente da entidade execulOfa.
§ 6° As modirlCaçôes propostas nos termos do art. 166, § 5°, da Constituição Federal, deverão preservar os códigos
seqOenclais da proposta original.
§ 7° Cada subprojeto somente constará de uma única esfera orçamentária.
§ 8° As fontes de recursos e as modalidades de aplicação aprovadas na lei orçamentária e em seus créditos adicionais
poderao ser modificadas, justificadamente, para atender às necessidades de execuçao, desde que publicadas por meio de:
I . decreto do Presidente da República. para as fontes;
1I - ato admInistrativo próprio do dirigente máximo de cada Ófgao a que estiver subordinada a unidade orçamentária, para as
modalidades de aplicação, desde que demonstrada a inViabilidade técnica, operacional ou econOmica da execução do
crédito, na modalidade prevista na Jei orçamentária.
Decisão: Rejeitada

AUTOR:

Parecer:

Rejeitada no mérito

OSVALDO COELHO

Partido: PFL

Emenda: 1133
Capitulo: I
Seçlo:
Artigo: 2'
Inclua-se no art. 2°, Inciso nos seguintes termos:
Texto:
'V - reduzir os desequilíbrios econOmicos, espacIais e sociais.n
Decisão: Aprovada Parcialmente

Parecer:

Pangrafo:

UF:PE

Inciso: V

Allnea:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

ObSfuvaçAo: A lelfa 'C' após o campo ARTIGO indica que houve cl8ssificaçdOlrecl855if1caçdo p6ftU con5uftoriss tknicS5.
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Texto:

Capitulo:
Seç4o:
Artigo: -70
Incluir no § 3() do art. 7° inciso com o seguinte teor:

Parágrafo:

Junho de 1999
Inciso:

Aflnea:

Memória de cálculo da complementaç.Ao União ao Fundo de Manutençao do Ensino Fundamental e de ValOlizaç.Ao do
Magistério ~ FUNDE F, e da estimativa do valor mlnlmo por aluno, nos termos do art. SO, §§ 1° e 20. da lei nO 9.424, de 1996.
Declslo: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo

Capitulo:
Seção:
Artigo: 7'
Inslra-se no art. 7°, § 3°, sllnea "ç" nos seguintes termos:

Emenda: 1135

Texto:

Parágrafo: 3°

Inciso: XIV

Allnea:

c) das despesas regionalizadas do SUS, destacando as parcelas atinentes a cada um dos critérios previstos no art. 35 da
Lei nO 8.080, de 19 de setembrode 1990.
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Decido: Aprovada

AUTOR:

OSVALDO REIS

Partido: PMDB

Emenda: 0037
Capitulo: 111
SeçAo: I
Artigo: 34
Oê-se a seguinte redação ao Inciso acima especificado:
Texto:

Parágrafo: 3°

UF:TO

Inciso: V

Aflnea:

Inciso:

AUnea:

V - aos munlclpios com até 25.000 habitantes.
Decido: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Seção: I
Emenda: 0612
Capitulo: IH
Artigo: 34
Parágrafo:
Texto:
Suprima-se as aUneas "a" e "b" do Inciso 11, e o § 5° doM. 34.
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

Emenda: 0613
Capitulo: VIII
Seção:
Artigo: 90A C
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Inclua-se nCNO artigo ao Capitulo VIII, onde couber, com a seguinte redação:
Texto:
"Art ... A lei orçamentária consignará recursos para programas de desenvolvimento das regiOes mais aVasadas do estado do
Tocantins."
Decisão: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Svbstítulivo
Capitulo: VIII
Seção:
Artigo: 87
Parágrafo:
Emenda: 0614
Inciso:
AUnea:
Texto:
Alterar a redação do art. 87:
Art. 87 - O Poder Executivo poderá abrir créditos suplementares e especiais, até o limite dos respectivos saldos das
dotações nao utilizadas no exerclclo anterior, medianle a utilização dos recursos previstos no art. 43, § 1°, Incisos I, 11 e 111
da lei nO 4.320, de 1964, e no art. 166, § 8°, da Constituição Federal."
Que passa a ter a seguinte redação:
Art. 87 - O Poder Executivo poderá abrir créditos suplementares e especiais, até o limite dos respectivos saldos das
dotaçOes não ulilizadas no exerclcio anterior, mediante a utilização dos recursos previstos no art. 43, § 1°, Incisos 1.11 e 111
da lei nO 4.320, de 1964, e no art. 166, § 8°, da ConstitulçAo Federal, mantida à vinculação institucional do exercfclo
anterior."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
SeçAo:
Artigo: 85
Parágrafo:
Emenda: 0616
Capitulo: VIII
Inciso:
Alfnea:
Texto:
Alterar a redação do art. 85:
"Art. 85 - Somente poderão ser Inscritos em restos a pagar nO exerclcio de 2000 as despesas empenhadas e efetivamente
realizadas até 31 de dezembro daquele exerclcio, cuja liquidação se tenha verificado no ano ou possa a vir a ocorrer até 31
de Janeiro do exerelclo segUinte. n
Que passa a ter a seguinte redação:
"Art. 85 - Somente poderão ser inscritos em restos a pagar no exercfclo de 2000 as despesas empenhadas e efetivamente
realizadas até 31 de dezembro daquele exerclcio, cuja liquidação se tenha verificado no ano ou possa a vir a ocorrer até 31
de janeiro do exercfclo seguinte, ficando o Ministério da Fazenda obrigado a liberar os recursos correspondentes no mesmo
prazo. n
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Capitulo: VII
SeçãO:
Artigo: 73
Parágrafo:
Emenda: 0616
Inciso:
Alfnea:
Suprimir o Art. 73.
Texto:
"Art. 73 - A execução do pagamento de eventuais reajustes gerais concedidos aos servidores públiCOS federais. ou de
vantagens autorizadas por lei a partir de 1° de julho de 1999, a execução de despesas não previstas nos limites
estabelecidos na forma do art. 8°, § 1° Inciso I, desta lei, somente poderá ocorrer após a abertura de créditos adicionais
para fazer face a tais despesa."
Parecer: Rejeitada no mérito
Decisão: Rejeitada

ObsefVaçao: A letra 'C' após o campo ARTIGO Indica qua houve classificaçiJoIreclassificaçso pelas consultorias tácnlcas.
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Junho de 1999
Emenda: 0611
Texto:

Capitulo: 111
Seção:
Artigo: 25
Parágrafo:
Alterar o inciso 11 doAr1. 25
"Art. 25 - Não pederAo ser destinados re:cursos para atender a despesas com:

Quinta-feira 24 '16519
Inciso: 11

AUnea:

I· ....................................................................

II-Infcio de construção. ampliação, reforma voIuptuaria e a aquisição de Imóveis administrativos no âmbito da administração
pública direla, Indireta ou fundacional de qualquer do Poderes da Unlão:~
Que passa a ter a seguinte redação:
"11 -Inicio de construção, ampliação. reforma voluptuária e a aquisição de imóveis administrativos para atividades não
finallsticas no âmbito da administração pública direta. Indireta ou fundacional de qualquer do Poderes da União:"
Decido: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0618
Capitulo: VIII
Seçao:
Artigo: 65
Parágrafo:
Inciso:
AUnaa:
Texto:
Suprimir o Art. 65
"Art. 65 - Havendo a necessidade de se proceder à limitaçAo do empenho das despesas fIXadas para o exerclclo de 2000,
para se alcançar o superávit primário referido no art. 18 desta Lei, a mesma devefá ser feita de forma proporcionai ao
montante global das dotaçOes de cada Poder e do Ministério PúbNco da União, exclusiva as destinadas a transferências
constitucionais, ao pagamento de despesas de pessoal e encargos sociais, beneficios previdenciários e amortização e
encargos de financiamento."
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Emenda: 0619
Capitulo: VIII
SeçAo:
Artigo: 85
C
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Suprima-se os Arts. 85 e 86. e dê-se ao Art. 87 a seguinte redação:
Art. 87. O Poder executivo poderá abrir créditos adicionais, até o limite do saldo da dotação empenhada e não liquidada até
31 de dezembro. objeto de convênio, acordo, ajuste, ou instrumento congênere cocrespondenle, desde que mantida a
mesma categoria de programação.
Parágrafo único. A aplicaçao do disposto neste artigo constitulr-se-á em excepcionalidade a ser justificada na abertura do
crédito. considerando-se que o Instrumento que dá origem a efetivação do empenho tenha sido formalizado dentro de prazo
compaUvel com a sua execução no exerclclo."
Decisão: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do SubstitutiVO
Capitulo:
Emenda: 0620
Texto:
Suprima-se o Art. 66
Decisão: Aprovada

Soçlo:

ArtigO: 66
Parecer:

Parágrafo:

Inciso:

Alfnea:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Emenda: 0621
Capitulo: IV
Seçlo:
Artigo: 54
Parágrafo:
Inciso: IV
Alfnea:
Dê-se nova redaçAo ao Inciso IV do art. 54 do Capitulo IV:
Texto:
"Art. 54 .................. " ..~.
IV - a equalização de taxas de Juros de financiamento de programas a cargo da unidade orçamentária Operações Oficiais de
Crédito - Recursos sob Supervisão do Minlstéfio da Fazenda, devendo conter cláusula de atualizaç!o cambiai, quando for o
caso. e de Inalienabilidade, até o vencimento."
Declsêo: Rejeitada
Parecer: ReJeitada no mérito
Emenda: 0622
Capitulo: 111
SeçAo: IV
Artigo: 54
Texto:
Inclua-se novo Inciso X ao art. 54, com a seguinte redação:

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art. 54 ................................. ..
X - os empréstimos e financiamentos dêsUnados ao custeio e Investimento agropecuário para mini e pequenos produtores
rurais e suas cooperativas e associações e à forrnaçAo de estoques reguladores e estratégicos obedecidos os limites e
condições estabelecidos em ~ e pelo Conselho Monetário Nacional."
Declslo: ReJeitada
Parecer: ReJeitada no mérito
Capitulo: 111
Soçlo: 11
ArtigO: 39
Parágrafo: 2"
Inciso:
Emenda: 0623
Texto:
Modiflque-se a expressão "excluslvamente", constante do § 2<1 do art. 39, para "prioritariép1l8nte".
Decisão: Rejeitada

Parecer:

ReJeitada no mérito

Emenda: 0624
Capitulo: 111
Seçlo: 11
Artigo: 39
Parágrafo: 1°
Inciso: 11
Texto:
Dê-se ao Inciso 11, do § 10 do art. 39, a seguinte redaçAo:
"Art. 39 ..................... ..
§ I' .............. ..
11· emissão de Titulos Públicos Federais destinados ao pagamento de equalização de taxas de juros."
Decisão: Rejeitada

AUTOR:

PAULO BRAGA

Parecer:

Allnea:

Allnea:

ReJeitada no mérito

Partido: PFL

UF:BA
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Seçlo:
Artigo: 2"
Capitulo:
Inclua-se após o· incISo IV do artigo 2~ o seguinte inciso:
V • combate a seca.
Parecer:

Decisão: Rejeitada

AUTOR:

Partido: PSDB
Seçlo:

Artigo: 25

UF: TO

Inciso: VII
Allnea:
Substilua..se a expressa0 ..... Nos arts. 23, Inciso VIII, Inclusive para aquisição de patrulhas mecanizadas .... constante do
Inciso VII do art. 25 do PlN nO 02l99,.pela expressA0 ..... nos arts. 23. incisos VIII. inclusive para aquisição de patrulhas
mecanizadas, e X. inclusive para programas de apolo creditfclo a empreendimentos geradores de emprego para as
populações de baixa renda",,~,

Emenda: 0399

Texto:

Rejeitada no mérito

PAULO MOURÃO
Capitulo: 111

Alinea:

Inciso:

Emenda: 0014-

Texto:

Junho de 1999

Decido: Rejeitada

Parecer:

Parágrafo:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0811
Capitulo: VIII
Seçlo:
Artigo: 67
Par,6grafo:
Inciso:
AI/nea:
Texto:
Alterar a redaçAo doM. 87:
"Art. 87 - O Poder Executivo poderá abrir créditos suplementares e especiais, até o limite dos respectivos saldos das
dotações não utitizadas no exercfclo anterior, medianle a uliHzaçAo dos recursos previstos no art. 43, § 1°, incisos I, 11 e 111,
da lei nO 4.320, de 1964, e no art. 166, § 8°, da Constituição Federal."
Que passa a ter a seguinte redação:
"Art. 87 - O Poder Executivo poderá abrir créditos suplementares e especiais, até o limite dos respectivos saldos das
dotações não utilizadas no exerelcio anterior, mediante a utllizaçao dos recursos previstos no art. 43, § 1°. incisos I, 11 e 111,
da lei nO 4.320, de 1964, e no art. 166. § 8°, da Constitulçao Federal, mantida a vinculaç1!io institucional do exerclcio
anterior."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0812
Capitulo: VIII
Seção:
Artigo: 85
Parágrafo:
Inciso:
Atlnea:
Texto:
Alterar a redaçAo do Art. 85:
"Art. 85 - Somente poderão ser Inscritas em restos a pagar no exere/clo de 2000 as despesas empenhadas e
efetivamente realizadas até 31 de dezembro daquele exerelcio, cuja liquidação se tenha verificado no ano ou possa vir a
ocorrer até 31 de janeiro do exercfclo seguinte:"
Que passa a ter a segUinte redação:
"Art. 85 - Somente poderlio ser Inscritas em restos a pagar no exerclclo de 2000 as despesas empenhadas e
efetivamente realizadas até 31 de dezembro daquele exercfcio, cuja liquldaçao se tenha verificado no ano ou possa vir a
ocorrer até 31 de Janeiro do exerclclo seguinte, ficando o Ministério da Fazenda obrigado a liberar os recursos
correspondentes no mesmo prazo."
Decisão: Rejeftada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0813
Capitulo:
Seçlo:
Artigo:
C
Parágrafo:
Texto:
Emenda retirada pelo autor por melo de oficio nO 156J99-GOPM. de 12.05,1999
Decisão: Retirada
Emenda~

Texto:

Parecer:

Inciso:

Atlnea:

Retirada pelo AutO(

0814
Capitulo: 111
SeçAo:
Artigo: 25
Parágrafo:
Inciso: 11
Alterar o inciso 11 do Art. 25
"Art. 25 • Nao poderAo ser destinados recursos para atender a despesas com:
I· ............................................................................................................................
11· infcio da construção. ampliaçAo, reforma voluptuária e a aqulslçao de Imóveis administrativos no âmbito da
administraçtio pública direta, Indireta ou fundackmal de qualquer dos Poderes da União;"

Alfnea:

Que passa a ter a seguinte redaçAo:
"11- inIcio de construçtio. ampliaçAo. reforma voluptuária e a aqulslçAo de Imóveis administrativos para atividades nAo
finatlstlcas no êmbito da admlnlstraçAo pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da UniAo;"
Decisão: Rejeitada

AUTOR:

PAULO PAIM

Parecer:

Rejeitada no mérito

Partido: PT

UF:RS

ObselVação: A fetra 'C' após o campo ARTIGO Indica que houve classlficaç~aITec'assificaç~o pelas consultorias técnicas.
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Jwtho de 1999

Emenda: 1141 .
Capitulo: 11
~eça.o:
Artigo: 82
c
Inclua-se ao capHulo,1I o seguinte artigo, renumerandcrse os demaIs:

Parágrafo:

Quinta-feira 24 16521
Inciso:

Allnea:

Texto:

"Art .. , O relatório previsto no art. 165 § 3° da Constituição conterá demonstrativo evidenciando, por unidade da Federação. o
montante das dívidas renegocíadas por fOfça do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados e do
Distrito Federal, o montante de tltulos pLlblicos federais emitidos em funçao da respectiva renegociação. bem como os
retornos dessas operações de crédito.
Parágrafo único. O demonstrativo evidencIará também, para cada unidade da Federação. as parcelas devidas. vencIdas e
vincendas. evidenciando, ainda as situações de Inadimplência,"
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente

AUTOR:

PAULO SOUTO

Partido: PFL

UF: BA

Emenda: 0013
Capitulo: 111
Seçlo: 11
Artigo: 41
Parágrafo:
Inciso:
AUnea:
Texto:
Oê-se a seguinte redação ao art. 41. suprimindo, de conseqOência, o parágrafo único:
~Art. 41 • Nos Investimentos programados no orçamento fiscal para rodovias federais, somente se Incluirá recursos para
projetos de construção e pavimentaçAo de rodO'vias novas caso tiverem sido adequadamente contempladas as atividades de
manutenção das condições aceitáveis de tráfego das rodovias já existentes, assim avaliadas de acordo com a escala do
nlvel de condições das rodovias do Departamento Nacional de Estradas de Redagem· ONER."
Parecer: Rejeitada no mérito
DeclsAo: Rejeitada

AUTOR:

PEDRO HENRY

Partido: PSDB

UF:MT

Emenda: 0008
Capitulo: VIII
Seçlo:
Artigo: 65
Parágrafo:
Inciso:
AUnea:
Texto:
Acresça-se ao CAPiTULO VIII· DAS DISPOSIÇOES FINAIS. o Art. 64, cerno abaixo, logo após o titulo, renumerando-se os
demais:
Art. 64. No Plojeto de Lei do Executivo, bem como na lei Orçamentária da União para 2000. deverão constar, do total de
recursos destinados à irrigação, 20% para a região centro Oeste, a fim de atender ao dispositivo constitucional contido no
Art. 42, Inciso I, do ADCT.
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente
Emenda: 0015
Capitulo: VIII
Seçlo:
Artigo: 86
Parágrafo:
Inciso:
AUnaa:
Texto:
Acresça-se aocap. vm· DAS DISPOSIÇÓES FINAIS E TRANSITÓRIAS· no art. 86, o seguinte:
Art. 86......
§ único· A liberação de recursos destinados às regiões Centro Oeste e AmazOnica, deverá ser feita, preferencialmente, no
perlodo de estiagem, ou seja, de maio a novembro. para atender às necessidades sazonais daquelas regiões.
DeclsAo: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Seção: I
Emenda: 0016
Capitulo: 111
Artigo: 34
Parágrafo:
Inciso:
AUnaa:
Acresça-se ao Art. 34, os seguintes parágrafos, renumerando os demais:
Texto:
§ ..... Desde que não haja impedimento de ordem técnica ou legal, nAo será cancelado o empenho referente a convênio,
acordo, ajuste ou instrumento congênere celebrado com outra esfera de governo, se já houver sido liberado recurso dele
decorrente, ou se, ainda que nAo tenha havido liberação. o convenente comprovar a existência de comprometimento à Conta
de recurso a ser transferido.
§ .... Os órgãos responsáveis pelas transferências de que trata este artigo deverão publicar no Diário Oficiai da União,
quando da assinatura do instrumento. extrato contendo os dados indispensáveis para a identificação do documento que
permitirá a liberação do respectivo crédito.
Decisão: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Emenda: 0314
Capitulo: VIII
Seçlo:
Texto:
Suprima-se o Art. 66 do Projeto de LeI.
Decisão: Aprovada

AUTOR:

PEDRONOVAIS

Artigo: 66
Parecer:

Parigrafo:

Inciso:

AUnea:

Aprovada nos tefTTlOS do Substitutivo

Partido: PMDB

Emenda: 1139
Capitulo: 11
Seçlo:
Artigo: 13
Parigrafo:
O artigo 13 do PLN 02199, passa a vigorar acresck:lode um parágrafo, na forma seguinte:
Texto:

Inciso:

UF:MA
AUnea:

"§ 2" • As emendas coletivas só poderão tramitar se contemplarem as modalidades "30~ {Estado} e "90" (União) vedada em
qualquer hipótese a apresentação de emendas na modalidade "40" (Munlclplos)."
OeclsAo: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

ObSeNsçso: A letra 'C' após o campo ARTIGO Indica que hollV8 claSSlficsçSoIreclsssificsçSo pelss consulloffas t6cnlces.
Ellbonç'o: COFF/CD • CONORlSF

Emlulo: 11 '06/99 H:1J:IO

IH dela./

DvUuODO SENADO FEDERAL

16522 Quinta-feira 24
Emend.s; .1148
Texto:

Capitulo: I

Artigo: 2'

Seção:

Dê-se nova redação ao § único do art.

Jwtho de 1999

Parágrafo: ÚNI

Inciso:

Allnea:

:zo:

"As denominações e unidades de medida das melas do projeto de lei orçamentária deverao ser as mesmas utilizadas no
plano plurianual referido no capU! deste artlgo
Parecer: Aprovada nos teonos do Substitutivo
Declllo: Aprovada
(
N

Capitulo:
Emanda: 1149
Texto:
Suprima-se o § (mico do art. ~:

Seçao:

Artigo: 2'

Parágrafo: ÚNI

Inciso:

Alfnea:

("As denominações e unidades de medida das metas da lei OI'çamentária deverAo ser as mesmas utilizadas no pfano
plurianual referido no capU! deste artigo, R)
Parecer: Aprovada parcialmenle nos tennos do Substitutivo
Declllo: Aprovada Parcialmente

Emenda: 1160
Texto:

Capitulo: 11

Saçao:

Artigo: 30

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Dê-se a seguinte redaçao ao art. 3°;

"Para efeito desta lei, e desde que o projeto de lei do plano plurianual relativo ao perlodo 2000J2003 seja encaminhado ao
Congresso Nacional até 02 de agosto de 1999, devidamente acompanhado dos elementos (écnlcos utilizados em seu
dlagnósllco, entende-se por: ....
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Seçao:
Capitulo: 11
Artigo: 3°
Emenda: 1161
Parágrafo:
Texto:
Dê-se nova redação ao capu! do art. 3°:
"Art. 3° Para efeito da elaboração do projeto de lei orçamentária, entende-se:
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Inciso:

Allnea:

Rejeitada no mérito

Emenda: 1162
Capitulo: 11
SeçAo:
Artigo: 3°
Parágrafo: ÚNI
Inciso:
Alfnea:
Texto:
Dê-se nova redaÇão ao § 20 do art. 3°:
"As atividades, projetos e operações especiais serAo desdobrados em sublllulos especialmente para especificar a
localizaçAO geográfica Integral ou parcial das respectivas atividades, projetos e operaçOes especiais.
Decisão: Aprovada

Capitulo: 111
Seção:
Emenda: 1177
Dê-se ao art. 18 a seguinte redação:
Texto:

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Artigo: 18

Parágrafo:

Inciso:

Atinea:

Art. 18· A elaboraçllo (Obs.: Suprimido aprovaçao e execuçAo) do proJeto de lei orçamentária para o exerclclo do ano de
2000 deverá levar em conta a obtenção de um superávit primário de, no mlnlmo, 2,7% do PIB, sendo 2,6% dos Orçamentos
Fiscal e Seguridade Social e 0,1 % das empresas estataIs federais. sendo que este último deverá estar consubstanciado no
Programa de Dispêndios Globais. a que se refere o art. 52 desta lei.
Decido: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Capitulo: 111
Seçlo~
Emenda: 1178
Artigo: 38
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Dê-se nova redação ao art. 38:
"A proposta orçamentária conterá leserva de contingência vinculada aos orçamentos fiscal e da seguridade social, em
montanle equivalente a, no mlnimo, quatro por cento,"
Decido: ReJeftada

AUTOR:

Parecer:

Rejeitada no mérito

PEDRO WILSON

Partido: PT

UF:GO

Emenda: 0878
Capitulo: VI
Seçao:
Artigo: 62
Parllgrafo:
IncIso:
Allnea:
Inclua-se ao art. 62, onde couber, o seguinte Inciso:
Texto:
". Das dotações Ofçamentárias do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste· FCO, no mlnimo 40%
(quarenta pOf cento) serAo aplicados em operações de Investimento e custeio agropecuáriO no âmbito do subprograma de
apolo à agricultura familiar na região nordeste do pais."
Decisão: Rejeitada

AUTOR:

Parecer:

Rejeitada no mérito

PHILEMON RODRIGUES

Seção: I
Emenda: 1341
Capitulo: 111
Dê-se ao § único do Art. 28 a seguinte redação:
Texto:

Partido: PTB
Artigo: 28

Parágrafo: ÚNI

UF:MG

Inciso:

Allnea:

Parágrafo único. Excetua-se do disposto no "Caput" deste Art., as operações de crédito relativas às emlssOes de tltulos da
divida Pública Federal destinadas a rolagem da divida.
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Observaç.!o.· A letra 'C' após o campo ARTIGO indica que houve classilicaç!oIreclassilicaçao petas consulf6r;as técnicas.
Elaboração: COFF/CD - CONORlSF

Emissão: lJ 06 99 H;15:11

. (.',

" ,1\(\

h,J3

J51de /8./

DUUuODOSENADOFEDERAL

]Wlho de 1999
Emenda: 1342
Texto:

Capitulo:

111

Seçllo: I

Par6grafo:

Inciso;

Allnea:

Inciso: 111

Alinea:

Suprima-se o Inciso IV do Art. 30.

Oeclllo: Rejeitada

Emenda: 1343
Texto:

Artigo: 30

Quinta-feira 24 16523

Parecer:

Capitulo:

Seçlo:

RejeHada no mérito

Artigo: 45

Parágrafo:

Inslra-se no art. 45 o seguinte inciso:

V - das receitas de contribuições de seMdores públicOS e militares da Forças Armadas para custeio de programas ou de
fundos de assistência médica, odontológica e hospitalar.

Ceclslo: Rejeitada

Parecer:

Emenda: 1363
Capitulo: VIII
Suprima-se o Art. 66.
Texto:
Decido: Aprovada

Seçao:

Capitulo: VIII
Suprima-se o Art. 85.

Seçao:

Emenda: 1364

Texto:

Emenda: 1366
Texto:

Artigo: 66
Parecer:

Deelslo: Aprovada
Seçao:

Parágrafo:

Allnea:

Inciso:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Artigo: 85
Parecer:

Capitulo: VIII

Rejeitada no mérito

Parágrafo:

Inciso:

Alinea:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Artigo: 88

Parigrafo:

Inciso:

Aline.:

Suprima-se o Art. 86.

Declslo: Aprovada

Parecer: Aprovada nos tennos do Substitutivo

Emenda: 1366
Capitulo: 11
Seçlo:
Artigo: 3°
Parigrafo:
Suprima-se o Art. 3° e renumere.se os demais.
Texto:
Oeelslo: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

Inciso:

Aline.:

Capitulo: 111
Seçlo: I
Artigo: 24
Emenda: 1367
Parâgrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
O&.se nova redação ao Art. 24, como segue:
Art. 24 • Além da observància das prioridades e metas fIXadas nos termos do art. 2', a Lei Orçamentária e seus créditos
adk:lonals somente incluirão subprojetos novos se:
.
I - tiverem sido adequadamente contemplados todos os subprojetos em andamento;
11· os recursos alocados viabitizarem a conclusão de uma etapa ou a obtenção de uma unidade completa. considerando-se
as contrapartidas de que trata o § 2' do art. 34.
Decido: Rejeitada
Emenda: 1368
Capitulo: 111
Seçlo: 111
O&.se ao art. 46 a seguinte redaçâQ:
Texto:

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 46

Parégrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art. 46. No exerciciode 2000 serAo aplicados, em ações e serviços de satlde, no mlnimo. recursos equivalentes aos
fixados na lei orçamentária para 1999 corrigidos peta variação do IGP-OI, da FGV, deste exerclclo.
Decl.lo: ReJeHada

Emenda: 1369
Capitulo: 111
Seçlo: I
Texto:
Suprima-se o inciso 111 do art. 32.
Decl.lo: Aprovada Parcialmente

AUTOR:

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 32
Parecer:

Inciso: 111

Aline.:

Aprovada parcialmente nos tennos do Substitutivo

REGINALDO DE JESUS

Emenda: 0648
Capitulo:
Seçlo:
Texto:
Inslr.se no art45 o seguinte inciso:

Parigrafo:

Par/ido:
Artigo: 45

Parégrafo:

UF:
Inciso: 111

Allnea:

V· das receitas de contribuiçOes de servidores públicos e militares da Forças armadas para custeio de programas.pu de
fundos de assistência médica, odontológica e hospitalar.
Dtçlslo: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0649
Capitulo:
Seçlo:
Texto:
Inclua-se no art. 46 o seguinte parágrafo:

Artigo: 46

Parigrafo:

Inciso:

Allnea:

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por ações e serviços de satlde aqueles contidos na funçao
Saúde. desconsldetando-se os gastos com Pessoal e com Assistência Médica e Odontológica a SeMdores.
Decislo: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Ob$tty.ÇIO: A letra ·C· após o campo ARTIGO Indlc, que h<xJve cl.ssific.çlolr«l.ssific,ÇIO pel.s consullOfÍI$ técllfel$.
Ellboraç1o: COFFICD - CONORlSF
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Emenda: '0650

Texto:

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
Capitulo:

SoçAo:

Artigo: 65

Parágrafo:

JWIho de 1999
Inciso:

Allnes:

Dé-se ao art.65 a seguInte redaçAo:

"M.65, Havendo a necessidade de se proceder di limitação do empenho das despesas fIXadas para o exerelclo de 2000,
para se alcançar o superávit primária referido no art. 18 desta Lei, 8 mesma deverá ser feita de fonna proporcional ao
montante global das dçltaçóes de cada Poder e do Ministério Público da União, exclusiva as destinadas a transferências
constitucIonais. ao pagamento de despesas de pessoal e encargos sociais. benefIcios previdenclérios, amortizBÇao e
encargos de financiamento. bem como ás destinadas á Rede de ProteçAo Soda!."
Ooc1810: Aprovada

Capitulo:
Seçao:
Emenda: 0651
Texto:
Dê-se ao art.44 a seguinte redaçAo:

Parecer:

Aprovada nos termos do Subsmutivo

Artigo: 44

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Art. 44. No exercfclo de 2000 serAo destinados recursos á complementação do Fundo de Manutenção do Ensino
Fundamental e de ValorizaçAo do Magistério - FUNDEF, nos termos do art.&,§§ 1° e 2°, da Lei n~.424, de 1996, no valor
mlnlmo por aluno de R$ 431 ,00.
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0652
Capitulo:
SeçãO:
Artigo: 30
Parágrafo:
Inciso: 11
Texto:
Suprima-se a expressA0 ~institucionar do texto do inciso 11 do art.30, que passará a seguinte redação:
Art. 30 ..... .11- sejam vinculadas a organismos Intemaclonals de natu~eza filantrópica ou assistencial;
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

Allnes:

Capitulo: 111
SeçAo: I
Artigo: 30
Emenda: 0653
Parágrafo:
Inciso: IV
AUnaa:
Texto:
Suprima-se o Inciso IV do Art. 30, orientado para a concessão de "Subvenção" a entidade cultural diferenciada, ou seja,
àquela que "tenha por objetivo a diwlgação da cultura brasileira e Idioma português falado no Brasil."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito
I

Seção:
Capitulo:
Parágrafo:
Inciso:
I:monda: 0654
Allnaa:
Incluir no § 3° do art. 7° Inciso com o seguinte teor:
I
"texto:
Memória de cálculo da complementação UniAo ao Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério - FUNDEF, e da estimativa do valor m!nlmo por aluno, nos termos do art. SO, §§ 1° e 20, da lei n~.424, de 1996.
Parecer: Aprovada nos tefJJlOS do Substitutivo
Decisão: Aprovada
Emenda: 0655
Seçao:
Capitulo: "
Dê-se ao art. 3° a seguinte redação:
Texto:

Artigo: 3°

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art. 3° - Os orçamentos da União para o ano 2000 serão elaborados com base na estrutura conceitual e classificat6ria
estabelecida pela Portaria nO 9, de 1974, com as alterações nesla realizadas até o final do exerclclo de 1998, postergada a
aplicação das mudanças preconizadas pela Portaria nO 42, de 1999, do Minlstério do Orçamento e Gestão e suas alterações
posteriores para o exercfcio de 2001, após o seu teste concreto na elaboração do Plano Plurianual para o perlodo 2000 a

2003."
Doclsão: Rejeitada
Emenda: 0656
Capitulo:
Seçao:
Texto:
Inclua-se no art. 2° o seguinte Inciso:

Parecer:

Artigo: 2"

V - reduzir as disparidades Inter-regionais de renda;
Decisão: Aprovada Parcialmente
Parecer:

AUTOR:

Rejeitada no mér~o
Parágrafo:

Inciso:

Alinea:

Aprovada nos termos do Substilutivo

RITA CAMATA

Emenda: 1056
Seção:
Artigo: 3°
Capitulo: "
Texto:
Dê-se ao Inciso 111 do Artigo 2° a seguinte redação:

Partido: PMDB
Parágrafo:

UF: ES

Inciso:

Allnea:

"111 - combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social; e"
Dtlclsão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo

AUTOR:

ROBERTO BALESTRA

Partido: PPB

UF:GO

Emenda: 0867
Capitulo: 111
Seção:
Artigo: 42
Parágrafo:
Inciso:
AUnaa:
Texto:
Acrescente-se, após o Art. 41, nOVo artigo, renumerando-se os demais, com a seguinte redação:
"Art. 42. A Proposta Orçamentária para 2000 que o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional, bem como a lei
desta resullanle. consignarão. os recursos para aplicação em Irrigação na Região Centro-Oeste, no mfnlmo o percentual
definido no art. 42 do AIo das disposições Constitucionais Transitórias."
Decisão: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do SUbstitutivo
Observaç30: A lerra 'C' após o campo ARTIGO indica que houve classlficaçSoIreclasslficaç;Jo petas consultorias técnicas.
Elabonçlo: COFF/CO - CONORlSF
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Emenda: 0876
Texto:

Quinta-feira 24 16525

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 1999
Capitulo:

111

Seção:

Artigo: 25

I-'aragrafo:

Inciso: 11

AUnea:

Alterar o inciso 11 do Art. 25

"Art. 25· Não pooerão ser destinados recursos para atender a despesas com:
I .......................................................:..............................
\I - Infcio de construção, ampliação, reforma voluptuária e a aquisição de imóveis administrativos no ãmbito da
administração pública direta, Indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União;"
Que passa a ter a seguinte redação:
PII· inicio de construção. ampliação, refonna voluptuária e a aquisição de imóveis administrativos para atividades não
fina1fsticas no âmbito da administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União;"
Decisão:

Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0877
Capitulo: VIII
Seção:
Artigo: 65
Parágrafo:
Inciso:
Allnaa:
Texto:
Suprimir o Art. 65
"Art. 65 - Havendo a necessidade de se proceder à limitação do empenho das despesas fIXadas para o exerc/cio de
2000, para se alcançar o superávit primário referido no art. 18 desta lei, a mesma deverá ser fe~a de forma propOl"clonal ao
montante global das dotações de cada Poder e do Ministério Público da União, exclusiva as destinadas a transferências
constitucionais, ao pagamento de despesas de pessoal e encargos sociais, beneficios previdencIários e amortização e
encargos de financiamento."
Decisão: Aprovada

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Emenda: 0879
Capitulo: VIII
Seção:
Artigo: 73
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Suprimir o Art. 73
Texto:
"Art. 73 - A exceção do pagamento de eventuais reajustes gerais concedidos aos servidores públicos federais, ou de
vantagens autorizadas por lei a partir de 1° de julho de 1999, a execução de despesas não previstas nos limites
estabelecidos na forma do art. 8°, § 1°, Inciso I, desta lei, somente poderá ocorrer após a abertura de créditos adicionais
para fazer face a tais despesas."
Parecer: Rejeitada no mérito
Decisão: Rejeitada
Emenda: 0880
Capitulo: VIII
Seção:
Artigo: 87
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Alterar a redação do Art. 87:
~Art. 87 - O Poder Executivo poderá abrir créditos suplementares e especiais, até o limite dos respectivos saldos das
dotações não utilizadas no exercfcio anlerior, medianle a utilização dos recursos previstos no art. 43, § 1°, Incisos 1,11 e 11/,
da lei nO 4.320, de 1964, e no art. 166, § 8°, da ConstituIção Federal."
Que passa a ter a seguinte redação:
"Art. 87 - O Poder Executivo poderá abrir créditos suplementares e especiais, até o limite dos respectivos saldos das
dotações nao utilizadas no exerc/cio anterior, mediante a utilização dos recursos previstos no art. 43, § 1°, incisos I, 11 e 111,
da lei nO 4.320, de 1964, e no art. 166, § 8°, da Constituição Federal, mantida a vinculação Institucional do exerclclo
anterior."
Parecer: Rejeitada no mérito
Decisão: Rejeitada
Emenda: 0881
Capitulo: VIII
Texto:
Alterar a redação do Art. 85:

Seçao:

ArtigO: 85

Parágrafo:

Inciso:

AUnea:

"Art. 85 - Somente poderão ser inscritas em restos a pagar no exercfcio de 2000 as despesas empenhadas e efetivamente
realizadas até 31 de dezembro daquele exerclclo, cuja liquidação se tenha verificado no ano ou possa vir a ocorrer até 31 de
janeiro do exercfclo seguinte."
Que passa a ter a seguinte redação:

"Art. 85 - Somente poderão ser Inscritas em restos a pagar no exerclc10 de 2000 as despesas empenhadas e efetivamente
realizadas até 31 de dezembro daquele exerclclo, cuja liquidação se tenha verifICado no ano ou possa vir a ocorrer até 31 de
janeiro do exerclclo seguinte, ficando o Ministério da Fazenda obrigado a liberar os recursos correspondentes no mesmo
prazo."
Decido: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0882
Capitulo: 11
Seção:
Artigo: 34A C
Parágrafo:
Inciso:
Texto:
Inclua-se novo artigo no capitulo li, onde couber renumerando-se os demais, com a seguinte redação:

Allnea:

'1\rt .... - Os investimentos correspondentes a projetos de execução descentralizada. a cargo de Estados, Distrito Federal e
Munlc/plos, ter:io seus recursos consignados em dotações globais pOf Unidade da Federaçao.
Parágrafo único. A Identificação da execução local fICará a cargo do Congresso Nacional, mediante i Inclusão de subtltulos
especfficos, correspondentes a cada projeto."
Declsao: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

Obl_e.;y;e~llo: A le/ra ·C· .~PÓS o campo ARTIGO Indica qU& houv& cl'$$ificsçlotreclsUificSÇ'O pelSS consultorias t6<:nlcss.
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Emenda: 088)
Dê--se ao §
Texto:

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
Capitulo: 11
~

Seçlo:

Artigo: 3°

Parágrafo: 20

Jllllho de 1999
Inciso:

Allnea:

doAr!. 3°, a seguInte redação:

"Art. 3° .............. " ...... .

§ ~ As alividadas, projetos e operações especiais serAodesdobradas sem sublltulos. com as suas respectiVas metas
quantificadas, para es~ificar a ação executiva e Jdenlificar a localizaçAo geográfica integral ou parcial das respectiVas
atividades, projetos e operações especIais, nAo pooendo haver, por conseguinte, alleraçao da finalidade."
Oecls!o: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos lermos do Substitutivo
Emenda: 0884
Texto:

Capitulo:

11

Artigo: "P
Com a seguinte redaç.ão:

Parágrafo: ~

Seçlo:

Inclua-se inciso V ao §~, do Art. 7°,

Inciso: V

Allnu:

"Art. 7° ................. .
§ 2' ....................... .
V - a discriminaçAo dos subtllulos dos projetos em andamento. cuja execução financeira, até 30 de junho de 1999,
ultrapasse vinte por cento do custo total estimado de cadà subtltulo, observando o que estabelece o art. 24."
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos tennos do Substhutivo
Capitulo: 11
Artigo: 7°
Emenda: 0885
Seção:
Dê-se ao § 3°, do Art. 7° do Capitulo 11, a seguinte redação:
Texto:

Par;igrafo: 3°

Inclao:

Allnea:

"Art. 7° .......................... .
§ 3° Acompanharao o projeto de lei orçamentária anual, podendo ser disponibilizado por meio eletrônico, demonstrativos
contendo as seguintes Informações complementares:"
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Capitulo:
Emenda: 0886
Texto:
Decisão: Prejudicada

11

Seção:

Artigo: 7'

Parecer:

Parágrafo: 3'

Inciso:

Allnea:

Parágrafo: 3°

InclS'o: XXV

AI/naa:

Erro Material

Seç.Ao:
Capitulo: 11
Artigo: 7'
Emenda: 0887
Inclua-se Inciso XXV, ao § 3°, do Art. 3°, com a seguinte redação:
Texto:

~Art. 3° ....................... ".
§ 3' ............................. .
XXV - critérios e modelos de alocação de recursos para a execução descentralizada de programas setorials.
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

Emenda: 0888
Capitulo: 1/
Seção:
Oê-se ao § 5° doArt. 7° a seguinte redação:
Texto:

Artigo: 7°

Parágrafo: 5°

h

Inciso:

Allnea:

"Art. 7° ......................... .
§ 5° O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional os projetos de lei Ofçamenlária anual e de créditos adicionaIs
também em melo eletrOnlco, com as sua despesa regionalizada e discriminada por etemento de despesa."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejehada no mérito
Emenda: 0913
Seção:
Artigo: 8°
Capitulo: "
Texto:
Oê-se ao inciso 11, do §1°, do Art. 8°, a seguinte redação;

Parágrafo: 1°

Inciso: 11

Allnea:

"Art.8° ................... .
§ l' ........................
11- com os demais grupos de despesas, o conjunto das dotações fIXadas na lei orçamentária para o exere/clo financeiro de
1999, devidamenle corrigidas pela taxa média de Inflação de 2000 sobre a de 1999, admitida na elaboração da proposta
orçamentária."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0914
Seção:
Capitulo: 11
Texto:
Dé-se ao Inciso I do Art. 12 a seguinte redação:

Artigo: 12

Parágrafo:

Inciso: I

Aflnea:

"Art. 12....... .

I - publicadas por melo de alo do Poder Execulivo, para as fontes, obedecidos os limhes fIXados na lei orçamentária para
cada fonte.~
Decisão: Rejeitada

Observaç~o:

Parecer:

Rejeitada no mérito

A letra 'C' após o campo ARTIGO indica que houve cfassificaç~oIreclassificaç~o pelas consultorias técnicas.
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Artigo: 21

Parágrafo: ÚNI
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Inciso:

Allnea:

Exclua-se o parágrafo único do Art. 21. e dê-se ao capu! do Art. 21. a seguinte redaç~:

"Art. 21 O Poder Judiclário, sem prejulzo do envio dos precatórios aos órgãos ou entidades devedores. encaminhará à
Comissão Mista de Planos. Orçamentos Públicos e Fiscalizaçto do Congresso Nacional, à Secretaria de Orçamento
Federal, do Ministério do Orçamento e GestAo, e aos referidos órgãos ou entidades devedores, na parte que lhes couberem.
até 5 de julhode 1999, por intermédio dos seus respectivos órgãos centrais de planejamento e orçamento, ou equivalentes.
a relação dos débitos constantes de precatÓfios judiciários a serem incluldos na proposta orçamentária de 2000. conforme
detennina o art. 100, § 1°, da Constituiçao Federal, discriminada por órgão da administração direta. autarquias e fundações.
e por grupos de despesas, conforme detalhamento constante do art. 4°, espectficando:"
OeclsAo: Rejeitada
Parecer: ReJeitada no mérito

Emenda: 0916
Capitulo: 111
SeçAo: I
Texto:
Suprima-se o Inciso IV do Art. 23
Decisão: Rejeilada

Artigo: 23

Parecer:

Parecer:

Inciso: IV

Allnea:

Inciso:

Allnea:

Inciso:

Alfnea:

ReJeitada no mérito

Capitulo: 111
Seçllo: I
Artigo: 23
Emenda: 0917
Texto:
Suprima-se o parégrafo (mico doM. 23, da Seção 1. do Capitulo 111.
DeclsAo: Rejeitada

Parâgrafo:

Parágrafo: ÚNI

Rejeitada no mérito

Seçllo: I
Emenda: 0918
Capitulo: 111
Artigo: 26
Parágrafo: ÚNI
Texto:
Inclua-se parágrafo único ao Art. 26. da Seção I, do Capitulo 111, com a seguinte redaçao:

"Art. 26 ......... .
Parágrafo único. Exclui·se a utilização de recursos diretamente arrecadados, em até vinte por cento do total, desde que em
atendimento a investímentos das atividades-fins desses ÓfgAos ou entidades e, exclusivamente, em pesquisa e
desenvolvimento cientifico e tecnológico."
OeclsAo: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
SeçAo: I
Artigo: 34
Capitulo: 111
Emenda: 0919
Parâgrafo:
Texto:
Suprima-se as a1lneas a e b do Inciso 11, e o § 5° doM. 34.
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

Inciso:

Allnea:

Capitulo: 11\
Emenda: 0920
SeçAo: I
Artigo: 36
Parâgrafo:
Texto:
InclU8-se §3° ao M. 38 e dê-se nova redação ao caput do artigo e seu § ~:

Inciso:

Allnea:

"M,38. A proposta Ofçamentária conterá reservas de contingência e reservas técnicas vinculadas aos orçamentos fiscal e
da seguridade social em montantes equivalentes a, no málómo, quatro pOf cento:
§~. Na lei orçamentária, os percentuais de que trata o capu! deste artigo corresponderAo às reservas de contingência e às
reservas técnicas, indMdualizadamente, e não serão Inferiores, respectivamente, a dois por cento;
§ 3°. As reservas técnicaS de que trata o caput deste artigo, destinar-se..Ao ao atendimento dos ajustes de prioridade
necessários na apreciação da proposta orçamentária pelo Congresso Nacional,"
Decisão: Rejeitada
Parecer: RejeHada no mérito

Emenda: 0921
Capllulo: 111
Seçllo: 11
Artigo: 39
Texto:
Oê-se ao inciso 11, do §,1° doM. 39, a seguinte redaçAo:

Parágrafo: 1°

Inciso: 11

Allnea:

"Art. 39 ..............................
§ I' ...................................
11- emlssAo de Tltu105 Públicos Federais destinados ao pagamento de equalização de taxas de Juros:"
DeciSão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0922
Capllulo: 111
Seçllo: 11
Artigo: 39
Inciso:
Parâgrafo: ~
Texto:
Modifique..se a expressA0 "exclusivamente", constante do § ~ do art. 39. para" prioritariamente".
Decisão: Rejeitada
Parecer: RejeHada no mérito

Allnea:

Observação: A /eIra "C" após o campo ARTIGO Indica que houve clusilicaç46'reGlassificaçlo pelas consultorias técnicas.
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Emend.a:

Texto:

09~~

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
Capitulo: 111

Seção: 11

Suprima-se o Art. 41 e seu parágrafo único,

Artigo: 41

renumerand~se

Decido: Rejeitada
Emenda: 0924

Parecer:

Capltulo~ '"

Seção: IV

Parágrafo: ÚNI

JUi~lO

Inciso:

I\lInea:

Inciso:

Allnaa:

de 1999

os demais artigos.
Rejeitada no mérito

Artigo: 54

Parágrafo:

Texto:

Inclua-se novo inciso X ao Art. 54. com a seguinte redação:
"Art. 54 .............. .
X - os empréstimos e financiamentos destinados ao custeio e investimento agropecuário para mini e pequenos produtores
rurais e suas cooperativas e associações e à formação de estoques reguladores
e eslralégicos obedecidos os limites e condiçOes estabelecidos em lei e pelo Conselho Monetário Nacional,"
Decido: Rejeitada
Emenda: 0925

Texto:

Parecer:

Capitulo: IV

Rejeitada no mérito

Artigo: 54

SaçAo:

Parágrafo:

Inciso: IV

Allnea:

Dê-se nova redação ao inciso IV do art, 54 do Capflulo IV;
"Art, 54 " ............ , .. ..
IV ~ equalizaçãO de taxas de juros de financiamento de programas a cargo da unidade orçamentária Operações Oficias de
Crédito - Recursos sob a Supervisão do Ministério da Fazenda, devendo conter cláusula de atualização cambial, quando for
o caso, e de inalienabilidade, alé o vencimento",

Decisão: Rejeitada

Parecer:

Seção:
Capitulo: VI
Emenda: 0926
Texto:
Dé-se ao Inciso IV doArt, 62, a seguinte redação:

Rejeitada no mérito

Artigo: 62

Parágrafo:

Inciso: IV

AHnoa:

"Art. 62 .................. .
IV _ a promoção do desenvoMmenlo da Infra-estrulura e da indústria, da agricultura e da agroindústria, com ênfase no
fomento à capacitação cienlffica e tecnológica, a melhoria da competitividade da economia, a estruturação de unidades e
sistemas produtivos OIienlados para o fortalecimento do Mercosul e a geração de empregos, apoiados pela Financiadora de
Estudos e Projetos e pelo Banco Nacional de DesenvoMmenlo Econômico e Social;"
I
Parecer: Aprovada nos termos do Subslitutivo
Decisão: Aprovada

Capitulo:
Emenda: 0927
Texto:
Suprima-se o Art, 64
Decisão: Rejeitada

VII

Capitulo:
Emenda: 0928
Texto:
Suprima-se o Art, 65
Decisão: Aprovada

VIII

Capitulo:
Emenda: 0929
Texto:
Suprima-se o Art, 66

Seção:

Artigo: 64

Parecer:
Seção:

Seção:

Capitulo: VIII
Seção:
Emenda: 0930
Texto:
De.se ao Art, 70, a seguinte redação:

AHnaa:

Parágrafo:

Inciso:

Atinea:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Artigo: 66

Parecer:

Decisão: Aprovada

Inciso:

Rejeitada no mérito

Artigo: 65

Parecer:

Parágrafo:

Parágrafo:

Allnea:

Inciso:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Artigo: 70

Parágrafo:

Inciso:

Alinea:

"Art. 70. O excesso de arrecadação proveniente de receita de aplicação financeira, bem como de retorno ou de amortização
de empréstimos concedidos. dos órgãOS, fundos, autarquias e fundações, ressalvados os fundos e os recursos previstos na
lei nO 9,530, de 10 de dezembro de 1997, será aplicadO, prioritariamente, na concessão de novos empréstimos e
financiamentos e no pagamento de juros e amortização de sua própria divida, bem como destinado a ações
complementares à implantação dos d'lspositivos da Lei nO 9.424, de 1996,"
Parecer: Rejeitada-no mérito
Decisão: Rejeitada

Observação: A letra 'C' ap6s
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Emenda: 0931

VIII

Seção:

Artigo: 76

Quinta-feira 24 16529

Parágrafo:

Allnea:

Inciso:

Texto:
Inclua-se parágrafo único ao Art. 76, com a seguinte redação:

"Art. 76 ...................... .
Parégrafo único, O Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. SIAFI. a que se refere o inciso I,
deverá disponibilizar, para consulta, os montantes dos pagamentos relativos aos empenhos liquidados, por subUtul0, com a
s~a respectiva ordem bancária individualizada.
Decisão: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos lennos do Substitutivo
Emenda: 0932

Seção:

Capitulo:

Artigo: 76

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Inciso:

Allnea:

Texto:
Suprima-se o Art. 78
DeclsAo:

Parecer:

Rejeitada

Capitulo:

Emenda: 0933

VIII

Seção:

Rejeitada no mérito

Artigo: 65

c

Parágrafo:

Texto:
Suprima-se os Arts. 85 e 86, e dê-se ao Art. 87 a seguinte redação:
"Art. 87. O Poder Executivo ooderá abrir créditos adicionais, até o limite do saldo da dotação empenhada e não liquidada
até 31 de dezembro, objeto de convênio, acordo, cijuste, ou instrumento congênere correspondente, desde que mantida a
mesma categoria de programação.
Parágrafo único. A aplicação do disposto neste artigo conslituir·se-á em excepcionalidade a ser justificada na abertura do
crédito. considerando-se que o instrumento que dá origem a efetivação de empenho tenha sido formalizado dentro de prazo
compallvel com a sua execução no exerclclo."
Decisão: Aprovada Parcialmente

AUTOR:

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

--------

Partido: PFL

ROMERO JUCA

UF: RR

Emenda: 0010
Capitulo:
Seção:
Artigo: 83A C
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Inclua..se, onde couber, artigo e Incisos. com a seguinte redação:
Art. - O Tribunal de Contas da União enviará à comissAo mista permanente prevista no art. 166 da Constituição Federal,
até 30 dias após o encaminhamento da proposta orçamentária pelo Poder Executivo:
I - relação das obras em execução com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, nas quais tenham
sido Identificados Indlcios de atos praticados com grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil.
financeira. orçamentária. operacional e patrimonial. Incluldas ou não na proposta orçamentária. indicando a Classificação
institucional e funcional-programática do subprojeto ou sub atividade correspondente. o órgêo executor. a localização da
obra. os indlcios ver!ficados e outros dados julgados relevantes para sua apreciação. pela Comissão:
1\ - informações gerenciais sobre a execução flslco-financelra dos subprojetos mais relevantes. conslantes dos orçamentos
fiscal e da seguridade SOCial. selecionados, especialmente, de acordo com critérios que levem em consideração o valor
liquidado no exerdcio de 1998 e o fixado em 1999, a regionalização do gasto, sem prejulzo das solicitações do Congresso
Nacional.
Declsao: Aprovada Parcialmente

Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Emenda: 0011
Capitulo:
Seção:
Artigo: 76
Texto:
Inclua·se no Art. 76. inciso com a seguinte redação:
..... Sistema Banco Central de informações· SISBACEN.
Decido: Rejeitada

Parecer:

PaNH:er:

Inciso:

Atlnea:

Inciso:

Atlnea:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0012
Capitulo:
Seção:
Artigo: 76
Texto:
Inclua·se no Art. 76, inciso com a seguinte redação:
.... - Sistema de G6fencfamento de Convênios· StGECONV.
Decisão: Aprovada

Parágrafo:

Parágrafo:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Emenda; 0032
Texto:

Capitulo: 11
Seção:
Artigo: 30
Pan\grafo:
Inciso:
f\lInea:
Inclua-se no Art. 3°. parágrafo com a seguinte redaçâo;
Parágrafo..... - E vedado o cancelamento de créditos orçamentários que, para atenderem a outras suplementações
orçamentárias, impliquem em alteração de objetivo dos programas Inicialmente contidos na Lei Orçamentária.

Decido: Rejeitada
Emenda: 0033
Capitulo: 111
Seção:
Texto:
Suprima-se o Inciso IV, do Art. 30.
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 30
Parecor:

Parágrafo:

Inciso: IV

Allnea:

Rejeitada no mérito

ObservaçiJo: A loIra 'C' após o campo ARTIGO indica que houve classificsç'oIroc/asSificaçiJO pelas consultorias têcnic8S.
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Caplfulo: 111·

Emenda: 0034
Texto:

Seçao: I

Artigo: 30

Panlglafo:

Inciso: 11

Alln.. :

Inello:

Aline.:

Supnma-se o Inciso li. do Art. 30.

Parecer: Rejeitada no "",rito

Declalo: Rejelteda
Emenda: 0035
Texto!

Jtmho de 1999
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Capitulo:

Seçlo:

Artigo: 83A

C

Parigrafo:

Inetua-aa, onde coubJ, artigo com a seguinte redaçlo:

Art .• O TeU encaminhará à ComlssAo de FlscalizaçAo e Controle do Senado Federal e da Cêmata doS Deputados relatório
das perlcias. inspeções ou auditorias de natureza contábil, financeira, orÇlmeOtáris, operaclonaJ e patrimonial, qUe realizar
nas unJdades administrativas da UnlAo e demals entidades referidas no Art. 70 e Pllégrafo ÚnJco da ConstituJçlo.
DecidO: Aprovada Parcialmente

AUTOR:

Aprovada parcialmente nos termos do SubstitUtivo

RONALDO CAIADO

Emenda: 0911

Texto:

Parecer:

Capitulo:

SeçAo:

UF: GO

Partido: PFL
Artigo: 4-4

Par6grafo:

Incllo:

Aline.:

Dê-se ao art. 44 a seguinte redaçlo:
Art. 44 No exerclcio de 2000 serAo destinados recursos à cornplemenlaçao do Fundo de Manutenção do Ensino

Fundamental e de ValOfizaçAo do Magistério· FUNDEF, nos tennos do art. 6°, §§ 1° e~. da lei nO 9.424, do 1996, no
montante nunca InferiO/' a RS 2.387.804.000,00.

Deelalo: Rejelteda
Emenda: 0912

Parecer: RejeHeda no mérito
Capitulo: VIII

Seçao:

Artigo: 86

Parigrafo:

Inciso:

Allnea:

Texto:
Suprima-se do CapitulO VIII· .. Das Dlsposiç6es Finais" • o Art. 86.
Decido: Aprovada

Parecer: Aprovada nos termos do Subsmutivo

Capitulo:
58010:
Artigo: 7'
Incluir no § 3° do art. 7° Inciso com o seguinte teor:

Emenda: 1057
. Texto:

Parégrafo:

Aline.:

Incllo:

Memória de cálculo da complemenlaçAo da União ao Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental 8,de ValorizaçAo do
Magistério· FUNDEF, e da estimativa do valOf mlnlmo por aluno, nos termos do art. SO, §§ 1° e 2', da Lei nO 9.424. de 1996.
Declllo: Aprovada
Emenda: 1058
Capitulo:
Seçlo:
Texto:
Dê-se ao art. 44 a seguinte redaçlo:

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Artigo: 4-4

Panlgrafo:

Allnea:

Inciso:

Art. 44. No exerclclo de 2000 serAo destinados recursos ê complementaçlo do Fundo de Manutençlo do En.lno
Fundamental a de ValorizaçAo do Magistério- FUNDEF, nos termos do art. 6', §§ 1° e~, da Lei nO 9.424, de' 1996, no valor
mlnlmo por aluno de R$ 431,00,
DecllAo: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 1059
Capitulo: IV
SeçJo:
Artigo: 54
Parigrafo:
Incl.o:
Texto:
tnelu&-sa no artigo 54, Capitulo IV • ~Das diSposições RelatiVas ê Olvida Publica Federar o seguinte Inciso:

Allnea:

"Art. 54 ...................................... .

x- Financiamento das exportações brasileiras, por inlennédJo de bancos govemamentals."
~.Ialo: Rejeiteda

Parecer: Rejelteda no mérito

Emen'da: 1060
Capitulo: VIII
Saçao:
Artigo: 87
Parágrafo: 1°
Incllo:
Suprima-se do Capflulo VIII· "Das Disposições Finais" • o Art. 87.
Texto:
J>e<;lslo: Aprovada
Parecer: Aprovada nos temlOS do Substitutivo

Allnea:

Emenda: 1061
Capitulo: VIII
SeçJo:
Artigo: 85
Parigrafo: ÚNI
Texto:
Suprima-se do Capitulo VIII • "Das Disposlç6es Finais"· o Parágrafo Ilnlco do Art. 85.

Allnaa:

Deelalo: Aprovada

Inciso:

Parecer: Aprovada nos termos do SubstHutivo

Emenda: 1062
Capitulo: 111
SeçAo: IV
Artigo: 65A C
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Inclua-se o seguinte Artigo ao Capitulo 111, SeçAo IV. ~Das Djrelrizes Especificas do Orçamento de Investimento"·
renumerando-se os demais:
'
~Art. - • Os recursos originais do Orçamento Geral da União, bem como os retomos dos empréstimos serlo admfnlstrados
pelas Empresas Estalais e pelos Agentes Financeiros no Ambitodo SIAFI até o repasse ao benef/cJototal.
Decido: Rejeitada
Parecer: RejeHada no mér~o
H

Ob$elVaç6o: A /etra 'C' aPós o campo ARTIGO (ndlca que.hOuve cIIISSificafAalredaSSlfiCaç40 pe/a~ consultorias técnicaS.
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Emenda: 1063
Capitulo: VU
Seçlo:
Texto:
Suprima-se do Capitulo VIII- "Das Disposições

Declllo: Aprovada

Emenda: 10M
Texto:

C.PHolo: 111

SeçAo: I

Quinta-feira 24 16531

Artigo: 66
Parágrafo:
Inciso:
• oM 66,
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo

Allnea:

Flnais~

Artigo: 22

Par6grafo:

Inciso:

Allnea:

Inclua-se noAft. 22 do Capitulo UI. SeçAo I. o Parigrafo 3', com a seguinte redação:
~Art.

22............. ",,,,, ......... ,, ..... ,,.,, ... ,, .... ,... .

§ 3° Que lals despesas tenham suas metas especiflcadas com clareza, ou na lei Orçamentária ou em demonstrativo
próprio dada a crescente particlpaçlo dessas leis Orçamentárias."
Declllo: Aprovada Parcialmente

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitulivo

Alfnea:

Emenda: 1065
Capitulo: VIII
Seç.lo:
Artigo: 78
Pan\grafo:
Inciso:
Texto:
Modiflc.a..se o artigo 78. do Capitulo VUI· "pas Disposições Finais" - que passa a ter a seguinte redaçAo:

"Art. 78. Se o prOjeto de lei orçamentária anual nlo for sancionado pato Presldente da Republlca até 31 de dezembro de
1999. a programaçAo dele constante pode ser executada. durante o primeiro mês do exercrclo. até o limite mensal de um
doze avos do total de cada dotsçAo. na forma proposta remetida ao Congresso Nacional."
Decido: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Emenda: 1066
Texto:

CapHulo: 111

SeçAo: I

Artigo: 18

Par6grafo:

Inciso:

Allnea:

Modiflca-se o artigo 18. do Capitulo 111. da SeçAo t· "Das Diretrizes Gerais"· que passa a ter a seguinte redaçAo:

"Art, 18, A elaboração da proposta, a aprovoçAo e a execução da lei orçamenlério de 2000 deverAo levar em conlo a meia
de obtençAo de um superévit primário da União de. no mlnlmo. 2.7% (dols vlrgula sete por cento) do Produto Interno Bruto·

Pia,"

Parecer: AProvada parcialmente nos termos do Substitutivo

Decido: Aprovada Parcialmente

Emenda: 1067
Texto:

CapRulo: 11

SeçAo:

Artigo: 26A

C

Par6grafo:

Allnes:

Incllo:

Inclu&-se o seguinte Artigo no Capitulo 11· "Das Estrutura e Organização dos Orçamentos":

"Art ..... As receitas provenkmte da rernuneraçiodas disponibilidades do Tesouro serAodlscrimlnadas e classificadas

conf...... IIlam originadas de:

I· ComIsslo de TltulOl da Olvidas Publica:
11- Conlnbulçlles sodal.;
111- Imposlo de Renda;
IV - ImposlO de prodúlos Industrializados,"
Declllo: Rejeitada

Parecer: Rejeitada no mérito

Emenda: 1068
Texto:

Capllulo: 111
SeçAo: 'I
Artigo: 32
Par6grafo:
Inciso: til
Aline.:
ModifJca-se o Inciso 111. do artigo 32. Capitulo 111. SeçIo I· ~Oas Diretrizes Gerais" • que passa a ter a seguinte redação:

"Art, 32, ...................................... ..

111- Santal Casas de Mlsericó«lia;,"
Declllo: Aprovada P8Iclalmente

AUTOR:

RUBENS BUENO

Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Partido: PPS

UF:PR

;'.1.

El.bo~1

CQFFICO • CONORlSF

Emluto: 1/.06.'99IJ:)$:J.I

/6/

'de ISI

Jtmho de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

16532 Quinta-feira 24

Emenda: 08t1O
Capitulo: 11
Seçêo:
Texto:
Dê-se aos Arts. 4° e 50 a seguinte redação:

Artigo: 4",

Parágrafo:

Inciso:

Alinea:

"Art. 4° Os Qfçamentos fiscal e da seguridade social discriminação a despesa por unidade orçamentária. segundo a
classfficação funcional-programática. na forma do art. 3° desta lei. e>.pressa pOC' categoria de programação em seu menor
nlvel, detalhada por gqJpos de despesa, com suas respectivas dotações. conforme a seguir especificado, indicando para
cada categoria, a esfera Olçamenlária, a modalidade de aplicação. fonte de recursos e o identificador de uso.
§ 1° Os grupos de despesas sao: 1: Pessoal e Encargos Sociais; 2: Juros e Encargos da Olvida; 3: Outras Despesas
Correntes: 4: Investimentos; 5: Invers6es Financeiras; e 6: Amortização da Olvida.
§ ~ As categorias de programação de que trata este artigo serão Identificadas por subprojetos ou subatMdades. com
Indicação das respectivas metas flsicas.
§ 3° Os subprojetos e subativX1ades serão agrupados em projetos e atividades, contendo a descriçao dos respectivos
objetos.
§ 4° No projeto de lei orçamentária anual será atribuldo a cada subprojeto e subatMdade, para fins de processamento. um
código seqOenclal Que não constará da lei orçamentária anual.
§ 5° O enquadramento dos subprojetos e subalivldades. na classificação funcional-programática deverá observar os
objetivos preclpuos dos projetos e atividades, independentemente da entidade executora.
§ 6° As modificações propostas nos termos do art.166, § 5°, da Constituição Federal. deverão preselVar os códigos
seqüenciais da proposta original.
§ ]O Cada subprojeto somente constará de uma única esfera orçamentaria.
§ 8° As fontes de recursos e as modalidades de aplicação na lei orçamentária e em seus créditos adicionais poderão ser
modificadas. justificadamente, para atender ás necessidades de execução, desde que publiCadas por meio de:
I- decreto do presidente da República, para as fontes;
11· ato administrativo próprio do dirigente máximo de cada órgão a Que estiver subordinado a unidade orçamentária, para as
modalidades de aplicação, desde que demonstrada a Invalidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito,
na modalidade prevista na lei orçamentária.
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0891
Capitulo: 11
Seção:
ArtIgo: 71>
Parágrafo: 1°
Inciso:
Allnea:
Texto:
Suprima-se o Inciso XIV do § 1° do art. 70 e substitua-se, nos incisos VII e XII desse parágrafo, conforme Indicado a seguir,
as seguir, as expressôes:
VII· ." "subfunção e grupo de despesa" por "programa. subprograma e grupo de despesa";
XII- ." "funçãO, subfunção e programa" por ''função, programa e subprograma";

Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Soção:
Emenda: 0892
Capitulo:
Artigo: 7°
Texto:
Insira·se no art. 7°, § 3°, allnea "c" nos seguintes termos:

Parágrafo: 3°

IncIso: XIV

AHnea:

"c) das despesas regionalizadas do SUS, destacando as parcelas atinentes a cada um dos critérios previstos no art. 35 da
lei nO 6.080. de 19 de setembro de 1990."
DeclsAo: Aprovada

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

capitulo: 11
Seção:
Artigo: 7°
Parágrafo: 3°
Emenda: 0893
Altere-se a redação dos incisos IV e XX do § 3° do Art. 7°, na forma Indicada a seguir:
Texto:
IV - ..... Detalhada por operações especiais" para

h •••

Inciso:

Allnea:

Detalhada por subprojeto e subaIMdade";

XX • "discriminação, por órgão, alMdade, prqeto, operação especial e respectivos sUblltulos, dos recursos destinados aos
programas ... ; para "discriminação. por órgão, subalMdade e subprojelo, dos recursos destinados aos programas .. ,
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0894
Capitulo: 11
Seção:
Artigo: 10
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Suprimam-se os art. 10 e 11, tendo em conla que a matéria regulada por estes se acha indulda na nova redação que
propusemos para o art. 4° do Projeloda lDO 2000.
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 0895
Capitulo: 11
soçao:
Artigo: 17
Parágrafo:
IncIso:
Alfnea:
Texto:
Dé-se aos §§ 1° e;lO doArt. 17 a mesma redação dada a lals §§ noArt. 12 da lDO vigente (lei nO 9.692, de 27/07/98), ou
seja:
"§ 1°. Acompanharão os projetos de lei relativos a cré<:litos adicionais exposiçôes de motivos circunstanciados que os
justifiquem e que indiquem as consequências dos cancelamentos de dotações propostas sobre a execução dos subprojelos
ou subatividades correspondentes.
§ 2°. Os decretos de abertura de cré<:lilos suplementar e autorizados na lei orçamentária anual serão submetidos pelo
Ministério do Planejamento e Orçamento ao Presidente da República acompanhadOS de exposiçâode motivos que inclua a
justificativa e a indicação dos efeitos dos cancelamentos de dotações sobre a execução dos subprojetos ou subalMdades
atingidos e das correspondentes metas."
Doclsão: Rejeitada
ObselYaç~o:

A letra 'C' após

Parecer:

Rejeitada no mérito

o cam{XJ ARTIGO Indica que houve classificaç!oIreclassificaç!o pelas consultorias técnicas.
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Capitulo:
Emenda: 0896
Artigo: 25
Parágrafo:
Inciso: Vil
AUnea:
Seçao:
Texto:
Dê-se ao Inciso VII. do Art. 25 a seguinte redação:
Art. 25.
Vil· ações tipicas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municlpios, ressalvadas as ações compreendidas nos arts. 23,
incisos I a Xli, inclusive para aquisição de palrulhas mecanizadas, 30, incisos VI e VII, 200, 204, inciso I e 225, § 1°, Inciso
111. da Constituição Federal, em lei especifica, ou constantes do Plano Plurianual, financiadas total ou parcialmente pela
União ou por agência oficial de fomento e que se encontrem inacabadas, com mais de cinqüenta por cento de execução.
desde que já tenham aquelas entidades adimplido mais de setenta por cento da contrapartida.
Decisão: Aprovada

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Emenda: 0897
Capitulo:
Seçlio:
Artigo: 25
c
Parágrafo:
Inciso: 111
AUnea:
Texto:
Dê-se nova redação ao inciso VII do art. 25, incluindo-se a expressão "ações e apolo para a melhoria de transporte e
sistema viário primário nas regiões metropolitanas", ficando o inciso com a seguinte redação:
VII· ações típicas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municlpios, ressalvadas as ações compreendidas nos arts. 23.
inciso VIII, inclusive para aquisição de patrulhas mecanizadas, 30, incisos VI e VII. 200, 204, Inciso I, e 225, § 1°, inciso 111,
da Constituição Federal. ações e apoio para a melhoria de transporta e sistema viário primário nas regiões metropolitanas
em lei específica. ou constantes do Plano Plurianual, financiadas tolal ou parda/mente pela União ou por agência oficial de
fomento e que se encontrem inacabadas, com mais de cinqüenta por cento de execução, desde que já tenham aquelas
entidades adimplido mais de setenta por cento da contrapartida;
Decisão: Aprovada

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Emonda: 0898
Texto:

Capítulo:
Seção:
Artigo: 30
Parágrafo:
Inciso: 11
Suprima-se a expressão "institucional' do texto do incIso 11 do art. 3D, que passará a ter a seguinte redação:
Art. 30.
11· sejam vinculadas a organismos internacionais de natureza filantrópica ou assistencial;

Decisão: Rejeitada

Parecer:

AlInea:

Rejeitada no mérito

Capitulo: UI
Seção: I
Emenda: 0899
Artigo: 30
Parâgrafo:
Inciso: IV
Allnea:
Suprima·se o inciso IV do Art. 3D, orientado para a concessão de "subvenção" a entidade cultura diferenciada, ou seja,
àquela que "tenha por objetivo a divulgação da cultura brasileira e do idioma português falado no Brasil".

Texto:

Decisão: Rejeitada

Parecer:

Seçao:
Capitulo:
Emenda: 0900
Suprima-se o Inciso 111 do art. 32:
Texto:

Emenda: 0901

Capltult;l:

Artigo: 32
Parecer:

Decisão: Aprovada Parcialmente

111

Seção:

Rejeitada no mérito
Parágrafo:

Inciso: 111

Allnea:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Artigo: 33

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Texto:
Dê-se ao Art. 33 a seguinte redação:
"Art.33. A destinação de recursos a mulo de contribuições, a qualquer entidade. para despesas correntes ou de capital, além
de atenderão que determina o art. 12,§§ 2<l e 6°, da Lei nO 4.320, de 1964, s6 poderá ser efetivada mediante sua previs!!o na
lei orçamentária, de forma a permitir sua clara identificação.
Parágrafo único. No caso de contribuição a entidade privada, para despesas de capital, será também exiglvellei especial
anterior, concedendo tal beneficio, nos termos do art. 12, § 6°, In fine, da Lei nO 4320, de 1964."
Decisão: Aprovada Parcialmente
Emenda: 0902

Capitulo:

Parecer:
li!

Seção:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Artigo: 34

Parágrafo: 4°

Inciso: 11

Allnaa:

Texto:
Dê-se ao inciso 11. do § 4°, do Art. 34 a seguinte redação (a atual do Art. 27, 111 da lOOJ99):

"11 . acompanhar a execução das subatMdades ou subprojetos desenvolvidos com os recursos transferidos. ~
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

--------------------------------------------------------Emenda: 0903
Capitulo: \11
Seção:
Artigo: 34
ParAgrafo:
Inciso: 111
Allnea:
Texto:
Oê-se ao inciso III do Art. 34 a seguinte redação ( a atual do Art. 27, 111 da lOOJ99):

"111 • os subprojetos ou subatividades contemplados pelas transferências estejam incluldos na lei orçamentária da esfera de
governo a que estiver subordinada a unidade beneficiada ou em créditos adicionais abertos, ou em tramitação no legislativo
local. no exerclcio".
Declsao: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

.-------------------------------------------------------
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Seçao:

Artigo: 45

Parágrafo:

Inciso: 111

Alfnea:

Texto:
Dê-se ao inciso 111 do art. 45. a seguinte redaçao;
111- das demais receitas dos órgãos, fundos e entidades que Integram, exclusivamente. este OI'çamento.
Declllo: Rejeitada

Parecer:

Capitulo:

Emenda: 0905

Seção:

Rejeitada no mérito

Artigo: 45

Parégrafo:

Inciso: 111

Alfnea:

Texto:
Insira-se no art, 45 o seguinte Inruo:
V • das receitas de contribuições de seJVidores públicos e militares das Forças annadas para custeio de programas ou de
fundos de assistência médica. odontológica e hospfl:alsr.

Declsla: Rejeitada

Parecer:

Capitulo:

Emenda: 0906

Seçao:

Rejeitada no mérito

Artigo: 46

Parágrafo:

IncIso:

Afines:

Texto:
Inclua-se no art. 46 o seguinte parágrafo:
Parágrafo Unico. Para fins do disposto neste artigo, enlende-se por ações e serviços de saúde aqueles contidos na função
Saúde, desconslderando-se os gastos com Pessoal e com Assistência Médica e Odontológica a Servidores.
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente

Seção: IV
Capitulo: IJI
Artigo: 50
Parágrafo:
Emenda: 0907
IncIso:
Allnea:
Texto:
Dê--se ao Art. 50, a mesma redação adotada pelas Leis nOs 8.931194 ( LOO/95) e 9.082/95 (l00/96), em seus arts. 47 e 3D,
respectivamente, pêra a caracterização da abrangência do Orçamento de Investimentos, ou seja:
"Art. 50. O OI"çamenlo de inveslimento, previsto no art. 165, § 5°, inciso li, da Constituição, detalhará, Individualmente, pot
empresa, categoria de programação e grupo de despesa, as aplicações programadas em despesas de capital, Inclusive as
resultantes da aplicação do conceito estabelecido pela lei nO 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para,as partlcipaç6es
acionárias em outras empresas.
Parecer: Rejeitada no mérito

Decisão: Rejeitada

Emenda: 0908
CapitUlo: VIII
Seção:
Artigo: 90A C
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Acrescente·se ao Capitulo VIII ~ DAS OISPOSIÇÚES FINAIS, Oseguinte artigo:
Texto:
Art. O Orçamento da União, para o exercfcio de 2000,conslgnará dotaç6es para programas especiais de desenvoMmento
do Estado do TocanUns nas áreas de saúde, educação, segurança pública, Infra-estrutura de transporie, recuperação viária,
melhoria administrativa, Irrigação, agricultura e estruturação da justiça, em observância ao § 6°, do Art. 13, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
Decisão! Aprovada Parcialmente

AUTOR:

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do SubsUtutivo

SANTOS FILHO

Emenda: 0427
Texto:

Capitulo:

Partido: PFL
Seção:

Artigo: 85

c

Parégrafo:

Inciso:

UF: PR
Allnea:

EMENDAS SUPRESSIVAS

SUPRIMA-SE OS:
Artigo 85 e seu parágrafo único, o art. 86 e o art. 87 e seus incisos § 10 e § 2<'.
Decisão: Aprovada

Parecer: Aprovada nos termos do Substrtulivo

Capitulo: 11
Seção:
Artigo: 16A C
Parágrafo:
Inciso:
Afinea:
Emenda: 0428
INCLUA-SE O SEGUINTE ARTIGO NO CAPiTULO 11 DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇAo DOS ORÇAMENTOS.
Texto:
Art. As receitas provenientes da remuneração das disponibilidades do Tesouro serão discriminadas e classificadas
conforme sejam originadas de:
I· Comissão de Tllulos da Olvid.\ Pública
11 ~ Contribuições Sociais
111 • Imposto de Renda
IV • Impostos de Produtos Industrializados
.. :-,:
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

ObseNsçSo: A lelra ·C· após o campo ARTIGO indica que hOuve classifícaçSoIrecfassificBçSO JXJfas consultorias t~cnlcas.
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Artigo: 50
EMENDA MODIFICATIVA

Capitulo:

Texto:

Quinta-feira 24 16535

Parágrafo: 1°

Inciso:

AUnas:

DAS DIRETRIZES ESPECiFICAS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Art. 50, § l'
~Para efeito de compatibilidade da programação orçamentérla a que se refere este artigo, com a Lei nO 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, serão considerados investimentos as despesas com aquisição do ativo Imobilizado, Inclusive as relativas
à aquisição de bens para arrendamento mercantil, e as destinadas a aplicações financeiras no mercado financeiro (bolsa de
valores e tltulos de quaisquer espécie).
OeclS!o: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

Capitulo:

Emenda: 0430

Saçlo:

Artigo: 3°

Parágrafo:

~

Inciso:

AUnaa:

EMENDA MODIFICATIVA

Texto:

Art. 3', § 2'
"As atMdades, projetos e operações especiais serão desdobradas em subtltulos com metas especificas".
Declslo: Aprovada
Parecer: Aprovada nos tennos do Substitutivo

Capitulo:

Emenda: 0431

Seção:
Artigo: 32
EMENDA MODIFICATNA

Texto:

Parágrafo:

Inciso: 111

Allnea:

Attera-se o texto do Inciso 111. do art. 32 para:
• Santas Casas de Misericórdia.
Parecer:

DeclSlo: Aprovada Parclalmenle

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Emenda: 0432
Texto:

Capitulo:
Seçlo:
Artigo: 34
Parágrafo: 2°
Inciso:
ALTERA-SE O ART. 34. § 2', INCISO ABAIXO DISCRIMINADOS PARA O SEGUINTE TEXTO:

Allnea:

I) no caso de Munlclplos:
a) cinco por cento. para munlcfplos com até 25.000 habitantes:
b) cinco e dez por cento, para os demais Mun\cfplos.
11) no caso de Estado e Distrito Federa1:
a) cInco por cento, se localizados na área da SUDAM. SUDENE E CENTRO·OESTE;
b) dez por cento, para os demais.

Declslo.: Rejeitada
Emenda: 0433
Texto:

Parecer:
Capitulo:

Seçlo:

Rejeitada no mérito

Artigo: 78

Parágrafo:

Inciso:

Alln~a:

Artigo 78

Exclua-se a expressa0 "enquanto a lei nAo for sanclonada~, e Inclua-se o seguinte texto· "Durante o primeiro mês do
exercido".
Parecer: Aprowda parcialmente nos termos do Substitutivo
Decido: Aprovada Parcialmente
Emenda: 0434
Texto:

Capitulo:

Parágrafo:

Seção:
Artigo: 66
EMENDA SUPRESSNA

Inciso:

Allnea:

Suprima-se o artigo 66.
Parecer:

Declslo: Aprovada
Emend.: 0435
Texto:

Capitulo:

Seção:

Aprovada nos termos do Substitutivo

.Artlgo: 54

ParAgralo:

Inciso: X

Aline.:

Incl.o: X

Alln..:

INCLUA-SE ART. 54. INCISO X

• Financiamento das exportações brasileiras, por Intetmédio de bancos governamentais.
Decido: Rejeítad~!
. Pa:~er:' Rejeitada no mérito
Emenda: 0436
Texto:

Capitulo:

Seção: IV

Artigo: 50A

C

Parágrafo:

INCLUA-SE NA SEçAO N

Das Diretrizes Especificas do Orçamento de Investimentos, o seguinte artigo
Art. Os recursos originários do Orçamento Geral da União, bem como OI ratomos dOI empréttlmos aerAo admInistradas
pelas Empresas Estalais e pelos Agentes FinanceIros no Amblto do SIAFllté Orapa... 80 benefICiado final.
Decisão: Reje~ada

AUTOR:

SÉRGIO CARVALHO

P..... "

Rejeltad. no m6r~o

Partido: PSDB

UF:RO

Ob$&IVSÇ'O: A leI,. ·C· e~ o cllmpo ARTIGO Indica que hOuve cllIssific,ç'o/raclsuifiCllç'o pa/u consu/forlu tknlcss.
~: ~ ... \

'I
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Emenda: 0083
Capitulo: 111
Seçao: I
Artigo: 34
Pâtágrafo: 30
Inciso: V
Aflnea:
Texto:
TEXTO ORIGINAL:
V - aos municfpios com até 25.000 habitantes, Inc/uldos nos bo/s6es de pobreza identificados como áreas prioritárias no
Programa "Comunidade Solidária",
EMENTA:
V - a todos os munlcfpros com até 10.000 habitantes e até 25.000 habitantes desde que estejam inclurdos nos bols6es de
pobreza Identificados como áreas prioritárias no Programa "Comunidade Solidária", ou façam parte da faixa de fronteira.
Decido: Aprovada Parcialmente

AUTOR:

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Subsmutivo

Partido:

SÉRGIO GUERRA

UF:

Emenda: 0868
Capitulo: 1/
Seção:
Artigo: 30
C
Parágrafo:
Inciso:
AI/nea:
Texto:
Suprimam-se os artigOS 3D, 5°, 90 e 10, o Inciso XIV do § 1° do art. 'F e os §§ 2<1 e 30 do art. 81 do PLN nO 02199 e aJtere-se o
art. 4° do PLN nO 02199, mediante nova redaçAo para o seu ~caputQ e inclusão de cinco parágrafos, com as mesmas
redações, respectivamente, do "capur e dos §§ 1° a 5° do art. SO da Lei n° 9.692198 (LOO/99), adequando-se a numeraç.ão
dos demais artigos e as remissões correspondentes.
Declslo: Rejeltada
Parecer: Rejeitada no mérito
Seçao:
Capitulo: 11 E 111
Artigo: 4°
C
Parágrafo:
Emenda: 0869
Inciso:
, Allnea:
Substituam-se os Incisos 1 a 8 do ~capu!" do art. 4~, o art. 13 e seu parágrafo único e o "capu!" do art. 31 do PLN nO 02199,
Texto:
respectivamente, no art. 4°, por cinco novos incisos, com as mesmas redações dos incisos I a V do art. 6° da Lei nO
9.692/98 (LOO/99), no art. 13, por novos "capu!" e §§ 1° e 20, com as mesmas redações do art. 7° e seus parágrafos da Lei
nO 9.692/98, e, no art. 31, por novo "caputO com a mesma redação do "capuf do art. 25 da lei nO 9.692/98, adequando-se.
ainda, as remissões correspondentes nos demais dispositivos que se relacionarem com os que estao sendo modifIcados por
esta emenda.
Parecer: Rejeitada no mérito
Decido: Rejeitada
Seção:
Artigo: 3°
Capitulo: 11
Emenda: 0870
Acrescente-se o seguinte novo § 5° ao art. 3° do PLN nO 02199:
Texto:
"Art. 3° ..........................................................................................

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

.......................................................................................................
§ 5°. No prazo de até 180 dias. a contar da publicaçAodesta Lei, deverá ser elaboradª tabela de con\(ersãoque explicite a

correlação entre as funções, programas, subprogramas, atMdades, projetos. subatividades e subprojetos vigentes até este
exerclcio e as novas funções, subfunções, programas, atMdades, projetos, operações especiais e respectivos subtrtulos a
vigorar a partir do exercfcio de 2000, de forma a preservar as séries históricas da programaç,ão Olçafnentária da despesa."
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decido: Aprovada Parcialmente
Emenda: 0871
Capitulo: 111
Seção:
Texto:
Suprima-se o art. 18 do PLN nO 02199.
Decido: Rejeitada

Artigo: 18
Parecer:

Parágrafo:

Reje~ada

Inciso:

Allnea:

no mérito

Capitulo: VI
Seção:
Artigo: 58
Parágrafo:
Inciso:
Alfnea:
Emenda: 0872
IncluB-se os seguintes novos §§ 5° e 6° no art. 58 do PlN n) 02199.
Texto:
"§ 5°. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária anual ao Congresso Nacional apresentará. em
demonstrativo anexo, os valOfes das aplicações das agências financeiras oficiais de fomento nos dois últimos anos, a
execuçao provável para 1999 e as estimativas para 2000, consolidadas por agência, região e setor de atividade.
§ SO. O relatório a que se refere o art. 165, § 3°, da Constituição Federal, conterá demonstrativo dos empréstimOS e
financiamentos concedidos pelas agências a que se refere este capitulo, de forma que permita o acompanhamento
periódico das informações no parágrafo anterior".
Decisão: Aprovada Parcialmente
Seção:
Emenda: 0873
Capitulo: VIII
Suprima-se o art. 66 do PLN nO 02199.
Texto:
Decisão: Aprovada

AUTOR:

SÉRGIO MIRANDA

Parecer:

Aprovada parCialmente nos termos do Substitutivo

Artigo: 66
Parecer:

Parágrafo:

Inciso:

Atinea:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Partido: PC D

UF:MG

Observaçáo: A fetra 'C' após o campo ARTf~O indica que houve cfassificaçAoIreclassificaçáo pelas consultorias técnicas.
Elaboraçlo: COFF/CD _ CONOR/Sf
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Emenda: 1230
Texto:

Capitulo: 11

Seçio:

Artigo: 12

Dê-se a seguinte nova redação ao art. 12 do PLN

Parágrafo:

Quinta-feira 24 16537
Inciso:

Allnoa:

nO 02199:

"Art. 12 As fontes de recursos, exceto 8S de que traIa o § 2° do art. 64 desta Lei, e as modalidades de aplicação aprovadas
na lei orçamentária e em seus créditos poderAo ser modificadas justifICadamente, para atender às necessidades de
execuçAo. se publicadas por meto de:
I - decreto do Presidente da República, para as fontes;
1\ - alo admfnlstrativo próprio do dirigente máximo de cada órgão a que estiver- subOldinada a unidade orçamentária para as
modalidades de aplicação, desde que demonstrada a inviabilidade técnica, operacional ou econÓC'flica da execução do
crédito, na modalidade prevista na lei orçamentéria."
DeCISlo: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Capitulo: 11
Soçio:
Artigo: 12
Parágrafo:
Inciso:
Allnaa:
Dê-se a seguinte nova redaçAo ao art. 12 do PlN nO 02/99;
"Art. 12 As fontes de recursos e as modalidades de apllcaç40 aprovadas na lei orçamentária anual e nas leis autorizativas
de créditos adicionais somente poderão ser modifICadas por meio de:

Emenda: 1231

Texto:

I· lei, no caso das fontes de recursos:
11 • decreto do Presidente da República, no caso das modalidades de aplicaç.êo, desde que acompanhado de detalhada
Justificativa técnica ou legal de sua necessklade."
Decido: R~eitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 1232
Capitulo: 111111
Seçlo:
Artigo:·
C
Parágrafo:
Inciso:
Allnoa:
Texto:
Substituam-se os Incisos 1 a 8 do caput do art. 4°,.0 art. 13 e seu parãgrafo único o o "caput" do art. 31 do PLN nO 02199,
respectivamente, no art. 4°, por cinco novos Inclsos, com as mesmas redações dos incisos I a V do art. 6° da lei nO
9;692/98 (lDO/99), no art. 13, por novos caput e §§ 10 o~, com as mesmas redações do art. 25 da lei nO 9,692/98, o, no
art. 31, por novo Dcaput" com a mesma redação do "caput" do art 25 da Lei nO 9.692/98. adequando-se, ainda, as remissões
correspondentes nos demais dispositivos que se relacionarem com os que estAo sendo modificados por esta emenda,
Decido: Rejeitada

Parecer:

Seçlo:
CapitulO: IV
Emenda: 1233
Texto:
Dê-se ao § 3° do art, 53 a seguinte nova redação:

Rejeitada no mérito

Artigo: 53

Parágrafo: 30

Inciso:

AUnaa:

"§ 30 As despesas com o refinanciamento da divida pública mobiliária federal constarlo da lei em unidade orçamentária
especifica, distinta dos Encargos Financeiros da UnIAD, onde serão explicitadas. em subatividacte especifICa, as despesas
com os juros e outros encargos, Inclusive desãglos, dele decorrentes.~
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

°

ObulVaç,o: A letra 'C' após campo ARTIGO Indica que hOUVe cfauificlÇ'o/reClaS$ificaç40 peles consultorias técnicas.
ElaboraçJOl COFFICD
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Capitulo: 11
S8ÇiO:
Dé-se aos Art. 4° e 5° a seguinte redação:

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art. 4' Os Ofçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a despesa por unidade orçamenlária. segundo a
classiflCaÇAo funcional· programática. na 'onna do art. 3' desta lei, expressa por categoria de programação em seu menor
nlvel, detalhada por g~pos de despesa, com suas respectivas dotações, conforme a seguir especificadO, indicando pata
cada calegOfia. a esfera orçamentária. a categOfia econOmica. a modalidade de aplicação, a fonte de recursos e o
Identificador de uso.

§ 1° Fica Institulda. adicionalmente às categorias economfcas ·Correntes" e ·Capitar, a categoria "Transferências",
Identificadas, respectiVamente, pelos ,códigos "3", e "4~ e "5", esta úhlma para o enquadramenlode gaslos públicos que "Ao
geram contrapreslaçAo direla sob a forma de bens elou seMços.

§ ~ Os grupos de despesa. na condições de elementos de detalhamento das categooas , do: 1: Pessoal e Encatgos
Sociais; 2; Juros e Encargos da Olvida; 3: Outtas Despesas Correntes; 4: Investimentos; 5:: Inversões Financeiras; e 6:
Amortizaçao da Olvida.

§ 3° As categorias de programaçAo de que trata este artigo serAo Identificadas por subprojetos ou subativldades, com
IndicaçAo das respecUvas metas ffstcas.

§ 4° Os subprojetos e subatMdades serAo agrupados em projetos e atMdades, contendo a descrição dos respectivos
objetivos.
Dé-se aos Art. 4° e 5° a seguinte redação:

§ 5° No projeto de lei orçamentéria anual será atribufdo a cada subpfojeto e sUbatividade, para fins de processamento, um
código seqüencial que nAo constará da Sei orçamentária anual.
§ 6° O enquadramento dos subprojetos e subatividades, na classificação funclonal-programálicas deverá observar os
objetivos preclpuos dos projetos e atividades, independentemente da entidade executiva.
§7° As modifICações propostas nos lermos do art. 166, § 5°, da ConstitulçAo Federal, deverão preservar os códigos
seqüenciais da proposta or)glnal.

§ 8° Cada subprojelo somente constará de uma única esfera orçamentária.
§ 90 As fontes de recursos e as modalidades de aplicação aprovadas na lei orçamenlária e em seus créditos adicionais
poderão ser modifICadas, justificadamente, para atender às necessidades de execução, desde que publicadas por melo de:
I ~ decreto do Presidente da República, para as fontes:
II • alo administrativo próprio do dirigente máximo de cada órgãO a que estiver subordinada a unidade orçamentária, para 8$
modalidades de aplicação, desde que demonstrada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execuçaodo
crédito, na modalidade prevista na Sei orçamentária.
Decisão: Reje~ada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 1235
Capitulo: I
Supnma-se o § unlco do art. 2'1':
Texto:

SeçAo:

Artigo: 2'

Parágrafo: ÚNI

Inciso:

Alfnea:

("As denomlnaç6es e unidades de medida das metas da lei ()(çamenlária deverão ser as mesmas utilizadas no plano
plurianual referido no capU! deste artigo~)
Oeclslo: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos teonos do SubstitutIvO

Emenda: 1236
Capitulo: I
Seçlo:
Artigo: 2'
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Incfua-se, no art. 20, um novo § 10 com a redaçAQ a seguir, renumerando-se para § 2'1', com nova redaçAO, o atual Parágrafo
Texto:
Único:
"Art. 2'............................................................................................................................................................. .
§ 1° As prioridades e metas referidas no hcaput" deste artigo terão precedência na alocação de recursos para o exerc/clo de
2000, nlo se constituindo em limite à programaçAode despesas.

§ 20 As denominações e unidades de medidas das metas constantes da lei orçamentária anual deverão se nortear pelas
utilizadas no plano plurianual referido no caput deste artigo.
Decisão: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos teonos do SubstitutiVO

ObseNsçSo: A let,a 'C' ap6$ o campo ARTIGO Indlcs qua houve clsssifiçaçlcVreclauificaçso pelas consultorias tknlcas.
Elaboraçlo: corF/CD _ CONORlSr
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Capitulo: I
Emenda: 1237
Seção:
Texto:
Dê-se a 'seguinte redação ao referido artigo:

ArtigO: 2'

Inciso:

Parâgrafo:

Allnea:

Art. 2° As metas e as prioridades para o exerclcio financeiro de 2000 serão especfficadâs no plano plurianual relativo ao
perlodo 20OQ.2003, respeitadas as seguintes prioridades:
1- reduzir as desigualdades inteNegionais, segundo critério populacional:
11 - promover o desenvolvimento voHaclo para a geração de empregos e oportunidades de renda:
111 - combater a pobreza e promover a InclusAo social: e
IV - consolidar a democracia e a defesa dos direitos humanos.
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente
Emenda: 1238
Texto:

Capitulo: I

Seção:

Artigo: 2'

Inciso:

Parllgrafo:

Allnea:

Oê-se a seguinle redaçh ao referido artigo:

Art. 2<' As metas e, as prioridades para o exarelclo financeiro de 2000 serao especificadas no plano plurianual relalivo ao
per!odo 2000-2003, respeitadas as seguintes prioridades:
I - reduzir as desigualdades Inter-regionais, segundo critério populactonal;
11· promover o desenvolvimento voltado para o pleno emprego;
111 - crescimento equilibrada:
IV - razoável estabilidade dos preços; e
V - cons~idar a democracia e a defesa dos direitos humanos.
Parecer: Aprovada nos termos do SubstitutiVo
Decido: Aprovada Parcialmente
Emenda: 1239
Capitulo: 11
SeçAo:
Texto:
Oê-se nova redação ao §:20 do art. 3°;

Artigo: 3°

Parágrafo: ÚNI

Inciso:

Allneo:

"As atividades, projetos e operações especiais serão desdobrados em subtltulos especialmente para especificar a
localização geográfica Integral ou parelal das respectivas atividades, projetos e operações especiais.
Parecer: Aprovada nos termos do SubstitutiVo
Declslo: Aprovada
Seçlo;
Capitulo: 11
Emenda: 1240
Oê-se nova redação ao caput do art. 3°:
Texto:

Artigo: 3°

Parágrafo:

Inciso:

AI/nea:

Inciso:

Annea:

"Art. 3° Para efeito da elabOfação do projeto de lei orçamentária, entende-se:
Decido: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

Copltulp: 11
Emenda: 1241
Seçlo:
Dé-se a seguinte redação ao art. 3°;
Texto:

Artigo: 3°

Parágrafo:

"Para efeito desta lei, e desde que o projeto de lei do plano plurianual relativo ao perlodo 200012003 seja encaminhado ao
Congresso Nacional até 02 de agosto de 1999, devidamente acompanhado dos elementos técnicos utilizados em seu
diagnóstico, entende-se por:, ..
Parecer: Rejeitada no mérito
Oeclslo: Rejeitada
Emenda: 1242
Capitulo: 11
Seçlo:
Oê-se a seguinte redação ao referido parág{afo:
Texto:

Artigo: 3°

Parágrafo:

~

Inciso:

Allnea:

"§ ~ As atMdades. projetos e operaçOes es~~is .senio desdobr~os em sUbutulos, C<lm as respectivas metas
quantificadas, para especificar a ação executiva e identificar a localização geográf!ca Integral ou p_arela! das respectivas
atividades, projetos e operações especiais, "Ao podendo h8V8f, por, conseguinte, ~t8façAo da finalidade."
Parecer: Aprovada parcialmente nos tennos do Substitutivo
Decido: Aprovada Parcialmente
Emendo: 1243
Capitulo: 11
Seçlo:
Texto:
Dê-se ao referido artigo a seguinte redação:

Artigo:. _3°

ParilgÍ'afo: 20

Inciso:

AlIneo:

"Art, 3° Os orçamentos da U~IAo para o ano 2000 serAo elabor~~ com base na estrutura conceitual e classificatórla
estabelecida pela Portaria nO 9, de 1974, com as slteraç6es ~~J~.~açfas até o final do exerclelo de 1998, postergada a
apllcaçAo das mudanças preconizadas pela Portaria nO 42, de: 1,~~, do Ministério do Orçamento e Gestão,Cecilia: Rejeitada
Parecer: Reieltada no mérito

Ol»elVaç6o: A letra

·C· 8pó$ o CBmpo ARTIGO Indica que houve cIBuificeç.oIred.,tificaç,o pe/at contulloriu t6Cnlcl$.
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Capitulo: 11
Artigo: 30
'Aciescente-se o seguinte novo §5° ao art. 30 do PlN nO 02199:

Emenda: 1244

Texto:"

Junho de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

16540 Quinta-feira 24

Inciso:

Parágrafo:

Allnea:

"Art. 3°
~80 dias, a contar da publitaçao desta lei. deverá ser elaborada tabela de conversA0 que explicite a
correlação enlre as funções, programas, subprogramas. atividades, projetos, subalMdades e subprojetos Vigentes até este
exere/clo e as novas funções, subfunç6es, programas, atividades. projetos, operações especiais e respectivos sublltulos a
vigorar a partir do exerelcio de 2000. de forma a preservar as séries históricas da programação e da execução Ofçamenlária
da despesa."
Decisão: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

§ 5° No prazo de até

Emenda: 1245
Texto:

Capitulo: 11

Seçlo:

ArtJgo: 7°

Par.igrafo:

~

Inciso: 111

Afinea:

Dê-se a seguinte redação ao referido Inciso:

"111- avaliação das necessidades de financiamento do setor pllblico federal,. explicitando rece~as e despesas, bem como
Indicando os resultados primário e operacional lmplfcitos no projeto de lei orçamentária anual para 2000, os estimados para
1999 e os observadoo em 1998 e 1997, evidenciando, ainda, a metodologia utilizada, para cada ano, no cálculo de todos os
rtens computados nas necessidades de financiamento. com referência especifica ao cál~UIo dos juros reais e nominais, nos
conceitos de caixa e de competência."
Decisão: Aprovada

Parcjalme~te

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Capitulo: 1/
Seçlo:
Artigo: 7°
Emenda: 1246
Parágrafo: 3°
Inciso: 999
Alfnea:
Inclua-se no referido parágrafo o seguinte Inciso:
Texto:
". o Impacto nos três exerclcios anteriores, a previsao para 1999 e a estimativa para 2000, no âmbito do orçamento fiscal, da
securitização das dividas do setor rural, das d/\lidas dos estados e munlcrplos e da assunçAo das obrigações decorrentes
dos empréstimos compulSÓfios instiluldos pelo Decrelo-lei nO 2.288, de 1986, conforme determinaçao da MP 1.789. de

1998:"
Parecer:

Decisão: Aprovada Parcialmente

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Seçao:
Capitulo: 11
Artigo: 7°
Emenda: 1247
Inclua-se· o seguinte novo Inciso V ao § 3° do art 7° do PlN nO 02199.
Texto:
"Art. 7°...
§ 1°...

. Parágrafo:

~

Allnea:

V - a discriminaçao dos subprojetos em andamento, cuja execução financeira. até 30 de Junho de 1999, ultrapasse vinte por
cento do seu custo total estimado. InfOfTllando o percentual de execução e o custo total acima referidos".
Decido: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo

Emenda: 1248
Capitulo:
Seçlo:
Artigo:
Parágrafo:
Dê-se a seguinte nova redação ao inciso XI do § 3° do art. 7° do PlN nO 02199:
Texto:

Inciso:

Allnea:

"XI- A evolução da receita no~ tr~~ últimos anos e a execução provável para 1999, detalhada até o sexto digito da
classificação quanto à sua natureza. bem como a estimativa da receita para 2000, com a memória de calculo dos seus
principais itens, In.cfusiva das financeiras, e destacando as premissas básicas de seu comportamento."
Decisão: Rejeitada

Parecor: Rejeitada

'lO: mérito

Emenda: 1249
Capitulo: 1/
Seção:
Artigo: 7°
Parágrafo: 3"
Inciso: XVI
Atlnea: a
Inclua-se no final do texto da allnea "a" do incisoXVI ao artigo]Q, § 3°7'a expressA0'· ... ,destacando a parcela à conta de
Texto:
recursos públicos daquela,à C9ilta d~ contribuições dos servidores."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 1250
Capitulo: 11
Seçlo:
Artigo: 7°
Parágrafo: 3°
Inciso: XVIII
Atlnea:
Inclua-se no texto do inciso XVIII do art. 'fO, § 3°, após a expressA0 ..... Banco do Central do Brasil, ... " , a expressãO li". Em
Texto:
30 de junho de 1995,...".'
..'.
'Parecer:

Decisão: Aprovada

Aprovada nos termos do Substitutivo

Emenda: 1251 ,'.'.' Capitulo: 1/
. ,',."Seçlo:
Parágrafo: 3°
Inciso: XIX
Al1lgo: 7°
Atlnea:
Dê-se a seguinte nova redação ao art. 7°, § 3°, inciso XIX:
Texto:
"XIX· discriminação da receita bruta obtida, recebida ou a receber por exerclcio, das despesas ocorridas e da receita
liquida, transferida ou a ser transferida, por exercfclo, ao Tesouro Nacional, direta ou indiretamente, relativas às operaçOes
no âmbito do Programa Nacional. de Desestatizaçao. previstas para 2000, realizadas e previstas para 1999 e realizadas
entre 1996 e 199.8:·~
,
Decisão:

Parecer:

Releit~da

Rejeitada no mér~o
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Capitulo: 11
seçao:
Artigo: 7°
Parágrafo: 3°
Inclua.se o seguinte nO'lO Inciso XIII no artigo 70, § 3°, renumerando-se os seguintes:

Emenda: 1252

Texto:

Quinta-feira 24 16541
Inciso:·

Allnea:

"XIII· a correspondência entre os valores das e;sUmativas de cada item de receita, de SCOI'do com o detalhamento a que se
refere o inciso VI do § 10 deste artigo, e os valO1'es das estimativas de cada fontada recurso a que se refere o artigo 4°
desta lei;"
DeclsAo: Rejeitada

Parecer:

Rejettada no mérito

Emenda: 1253
Capitulo: 11
Seçlo:
Artigo: ]O
Parágrafo: 3°
Incllo: XVJ
Allnea: capul
Texto:
Substitua-se. no texto do caput do Inciso XVI ao artigo ro, § 3°, a expressA0 •........ por benefICIário... ""," pela expressA0
" ............. Por servidor e por beneficláriofinal, ... ,.. ,"
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Capitulo: It
SeçAo:
Artigo: 7"
Inclua·se Oseguinte mwo inclso VII, renumerando-se os demais Incisos:

Emenda: 1254

Texto:

Parágrafo: 3°

Inciso:

Allnea:

'VII· os valores, por subprojeto e subatMdade, das transferências de recursos entre unidades orçamentárias, indicando, em
relação à transferidora e à recebedora, os códigos da unidade orçamentéria, da funcional programática e da fonte de
recursos, bem como o titulo do subprojeto ou subatMdade e respectivo numero seqOenclal;"
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 1255
Capitulo: 11
SeçAo:
Artigo: 7°
Texto:
Dê-se a seguinte nova redação ao inciso 11 do § 3° do art. 71:

Parigrafo: 3°

Incito: 111

Allnea:

"111 • o detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os diversos ítens de
Investimento;"
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 1256
Capitulo: 11
Seçlo:
Artigo: 71
Parigrafo: 3°
Inciso: VIII
Allnea:
Texto:
Substitua--se no texto do inciso VIII do art. 71, § 3°, a expressA0 ........... Da divida publica mobiliária federallntema e externa
em 2000, indicando as taxas de Juros, os deságios e outros encargos e os prazos médios de emlsslo, consklerados para
cada tipo e série de titulo." pela expressA0 ....... Da divida publica mobiliária federal para 2000, Interna e externa, indicando.
para cada tipo e série de titulo, os prazos médios de vencimento e, separadamente, as despesas com juros, e respectivas
taxas, com deságios e com outros encargos".
Decisão: Aprovada

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

SeçAo:
Emenda: 1257
Capftulp:
Artigo: 7"
Texto:
Acrescente.se o seguinte inciso no referido parágrafo:

Parigrafo: 3°

Inciso: NOV

Allnea:

" • Memória de cálculo da complementação da UnlAo ao Fundo de ManutençAo do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério· FUNDEF, indicando o valor mlnimo por aluno, nos termos do art. 6°, §§ 1° e~, da Lei nO 9.424, de 1996."
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do SUbstitutivo
Emenda: 1258
Capitulo:
Seçlo:
Artigo: 71
Acrescente--se o seguinte inciso no referido parágrafo;
Texto:

Par6grafo: 3°

Inciso: NOV

Allnea:

" • a distribuição regionalizadr. dos recursos do SUS, destacando-se para cada unidade da federaçAo as parce!as atinentes a
cada um dos critérios previstos no art. 35 da Lei nO 8.080, de 1990."
Declslo: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo

Seçao:
Artigo: 7"
Emenda: 1259
Capitulo:
Texto:
Acrescente--se o seguinte Inciso no referido parágrafo:

Parigrafo: 3°

Incllo: NOV

Allnea:

". os modelos e critérios uUlizados na alocação de recursos para a execução descentralizada de programas setoriais;"
Decido: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Capitulo: I
Seçao:
Artigo: 7"
Emenda: 1260
Acrescente-se o seguinte Inciso ao referido parágrafo:
Texto:

Parigrafo: 3°

Incllo: NOV

Allnea:

relatÓllo dos empréstimos e financiamentos concedidos pelas agências oficiais de fomento de que trata o CapItulo IV
desta Lei, especificando a distribuição dos recursos por Unidade da Federação e segmento economico beneficiado,
confonne o caso, e identificando o percentual de recursos a que as micro, pequenas e médias emprysas obtiveram acesso;"
Decido: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
li.
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Emenda: 1261

Texto:

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
Capitulo: 11

Seçlo:

Artigo: 7°

Junho de 1999

Paragrafo: 3°

Inciso: 999

Alfnea:

Acrescenle.se ao referido parágrafo o seguinte Inciso:

"~demonstrativo detalhado do resultado apurado no Banco Central em 1998. que nos termos do art. 3°, da MP 1.789.
constitui direito ou obrigação do Tesouro Nacional para com o BACEN, destacando os principais elementos que
conl1ibulram para es~ resultado;"
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
DeclSlo: Aprovada Parcialmente

Emenda: 1262
Capitulo: 11
Seçlo:
Artigo: "fO
Texto:
Acrescente-se ao referido parágrafo o seguinte inciso:

Parégrafo: 3°

Inciso: NOV

Allnea:

"- a evoluçao das receitas próprias e das diretamente arrecadadas por fundos. autarquias, fundações e demais entes
públicos indicando o montante realizado em cada um dos três últimos anos, a execução provável em 1999 e respectiva
estimativa para o ano 2000;"
Declsao: Rejeftacla

•

Parecer:

Rejeitada no mérito

Capitulo:
Seçllo:
Artigo: 8°
Emenda: 1263
Texto:
Dé-se ao Inciso 11 do § 1° do art. 8° a seguinte redação:

P~râgrafo:

1°

Inciso: 11

Allnea:

"11- com os demais grupos de despesa, o conjunto das dotações roçadas na lei orçamentária para o exerclclo financeiro de
1998, corrigidas pelo IGP-DI verificado no perrodo ae abril de 1998 a março de 1999."

Decisão: Rejeitada

Parecer:

.

Rejeitada no mérito

Emenda: 1264
Capitulo: 11
Seção:
Artigo: 10
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Suprimam-se os Arts. 10 e 11. tendo em conta que a matéria regulada por estes se acha inc/ulda na nova redação que
Texto:
propusemos para o Art. 4° do Projeto da LOO 2000.
Parecer:

Decido: Rejeitada
Emenda: 1265
Capitulo:"
Seção:
Oê-se a seguinte nova redação ao artigo 15:
Texto:

Rejeitada no mérito

Artigo: 15

Parégrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art. 15 - Todas as receitas e despesas referentes aos diversos estágios das operaçOes no àmbito db Programa Naclonat de
Oesestatização e relativas a particlpaÇÕ8s·aclonárias da União e das operações de securilização, envolvendo tltulos da
divida pública mobitiária federal, deverão constar da lei orçamentária anual pelos seus valores brutos, vedadas quaisquer
deduções."

Decido: Aprovada Parcialmente

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Emenda: 1266
Capitulo: 11
Seção:
Artigo: 17
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Oê-se aos §§ 1° e P do Art. 17 a mesma redação dada a tais §§ no Art. 12 da lOO vigente (lei nO 9.692, de 27107/98), ou
Texto:
seja:
"§ 1° Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os
justifiquem e que indiquem as conseqOências dos cancelamentos de dotações propostas sobre a execução dos subprojetos
ou subatMdades correspondentes.

§ P Os decretos de abertura de créditos suplementar e autorizados na lei orçamentária anual serAo submetidos pelo
Ministério do Planejamento e Orçamento ao Presidente da República acompanhados de exposição de motivos que Inclua a
Justificativa e a Indicação dos efeitos dos cancelamentos de dotações sobre a execução dos subprojetos ou subatMdades
atingidos e das cO(fespondentes metas."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 1267
Capitulo: 111
Texto:
Suprima·se o referido artigo.
Decisão: Rejeitada

Seção:

Artigo: 18
Parecer:

Parágrafo:

Inciso:

Rejeitada no mér~o
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 1999
Capitulo: 111

Seção:

Artigo: 18

Inciso: .

Parágrafo:

Alinea:

Dê-se nova redaçao ao artigo 18°;

"Art. 18 - A elaboração da proposta e"a aprovação e a execução da lei orçamentária de 2000 deverão levar em conta a meta
de obtenção de um superávit primário da União de 2.7% do PIS, sendo 2,6% do PIS nos orçamentos fiscal e da seguridade
social, constando em anexo à proposta do texto da Jel a metodologia de apuraçAo desses resultados.
§ 10 O Poder Executivo tomará as providências necessárias para o cumprimento das metas de que trata o caput deste
artigo, mediante ajuste do cronograma, bem como dos limites para movimentação e empenho, de que trata o art. 72 desta
lei, observado o que determina o respectivo parágrafo único.
§ 2l' O Decreto do Poder Executivo Que estabelecer ou modificar O cronograma de que trata o parágrafo anterior conterá
demonstrativo de que a programação atende ao disposto no capu! deste artigo.
§ 3° O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional, no prazo de quinze dias após o encerramento de cada
trimestre, relatório de avaliação do cumprimento das metas do exerclclo, bem assim da justificação de eventuais desvios,
com indicação das medidas corretivas.
§ 4° A Comissão Mista de que trata o art 166, § 1° da Constituição apreciará os relatórios mencionados no parágrafo
anterior e acompanhará a evolução dos resultados primários dos orçamentos fIScal e da seguridade social e da União.
durante a execução orçamentária.
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Emenda: 1269
Capitulo: 111
Texto:
Oê-se nova redação ao art. 18°;

Seç.lo:

Artigo: 18

Parágrafo:

Incl.o:

AUnes:

Art. 18. A elaboração (OB5.: Suprimido aprovação e execução) do projeto de lei orçamentária para o ex~clclo do ano de
2000 deverá levar em conta a obtençAo de um superávit primário de. no mlnlrno, 2,7% do PIS, sendo 2,6% dos orçamentos
fiscal e seguridade social e 0,1% das empresas estatais federais, sendo que este úHlrno deverá ser consubstanciado no
programa de dispêndios globais a que se refere o art. 52 desta lei.
OeclsAo: Rejeitada
Emenda: 1270
Capitulo: I
Seção:
Texto:
Dê-se nova redaçAo ao § único do art. ZO:

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 2'

Parâgrafo: ÚNI

Inciso:

AUnea:

"As denominações e unidades de medida das metas do projeto de lei orçamentária deverão ser as mesmas utilizadas no
plano plurianual referido no capu! deste artigo."
Decido: Aprovada
Emenda: 1271
Capitulo: I!I
SeçAo:
Texto:
Suprima-se o art. 18 do PlN nO 02199.
DecIsão: Rejeitada

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Artigo: 18
Parecer:

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Inciso:

Alinea:

Rejeitada no mérito

Emenda: 1272
Capllulo: 111
Seção:
Artigo: 18
Texto:
Acrescente-se ao referido artigo o seguinte parágrafo:

Parágrafo:

"Parágrafo Único. Durante a execução da lei orçamentária de 2000, a programação de despesas Integrantes da rede de
proteção social ou do orçamento da seguridade nAo poderão ser contingencladas ou restringidas para a obtenção do
superávit previsto no caput."
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Emenda: 1273
Capitulo:
Seção:
ArtIgo: 26
Parágrafo:
Inciso:
AUnea:
Texto:
Dê-se ao referido artigo a seguinte redação:
"Art. 26. As receitas vinculadas e as diretamente arrecadadas por órgãos, fundos. autarquias. inclusive as especiais.
fundações Instituldas e mantidas pelo Poder Público, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais
empresas em que a União, direta ou Indiretamente, detenha a maioria do capital com direito a voto, respeitadas as
disposições previstas em legislação espe<:lflCS, serão destinadas prioritariamente aos custeios administrativo e operacional,
inclusive pessoal e encargos sociais, bem como ao pagamento de amortízação, Juros e encargos da divida, e à
contrapartida das operações de crédito. à exceção de até 20% desses recursos para serem utilizados, exclusivamente, em
pesquisa e desenvolvimento clentlflco ~ tecnológico, quando atividades-fim dos referidos órgãos.
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
R

Emenda: 1274
Capitulo: 111
Seção: I
Artigo: 30
ParAgrafo:
Inciso: IV
Alfnea:
Texto:
SUPrima-se o Inciso IV do Art. 30, orientado para a concessão de KSubvenção" a entidade cuHural diferenciada, ou seja,
àquela que "tenha por objetivo a divulgação da cultura brasileira e do idioma português falado no Brasil."
otclsAo: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
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Emenda: 1216
Texto:

Capitulo: Ifl

Seçlo: I

Artigo: 31

Parágr.afo:

Junho de 1999
Inciso:

Allnoa:

Dé-se a seguinte redação ao capul do referido artigo. manlendl>se inalterado o seu parágrafo único:
~Art.

31. A destinação de recursos a Estados, Municlpios e Distrito Federal, a qualquer Utulo, inclusive para o atendimento
às ações de assistêncla social, saúde, educação, serão realizadas medianle transferências ou descentralização.
identificados, sempre. os beneficiários."
DeclsAo: Aprovada Parcialmen'

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Emenda: 1276
Capitulo: UI
SeçAo:
Artigo: 34
Parágrafo: 4~
Inciso: 11
Texto:
Dê-se ao InCiso 11. do § 4°, doArt 34 a seguinte redaçAo (a atual do Art. 27, 11 da LOOI99):
"11· acompanhar a execuçAo das subatividades ou subprqetos desenvoMdos com os recursos transferidos."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Allnea:

Rejeitada no mérito

Capitulo:
Seçao:
Artigo: 38
Emenda: 1277
Dêem-se ao caput e § ~ do referido artigo as redações seguintes:
Texto:

Parágrafo:

Inciso:

AUnea:

"Art. 38. A proposla orçamentária conterá reservas de contingência vinculadas aos orçamentos fiscal e da seguridade em
montantes equivalentes a, individualizadamente, quatro por cento.
§ 20. Na lei orçamentária, o percentual de que trata o caput deste artigo será restringido a dois por cento, devendo a parcela
restante ser destinada ao atendimento dos ajustes de prioridades determinadas pelo Congresso Nacional. ..
Decisão: Aprovada Parcialmente

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Subslitulivo

SeçAo: 111
Emenda: 1278
Capitulo: 111
Artigo: 45
Parágrafo:
Inciso:
AUnea:
Texto:
Dê-se a seguinte redação ao referido artigo;
Art. 45. O orçamento da seguridade social compreenderá as dotações deslin'3das a atender às ações de saúde, previdência
e assistência social, obedecerá ao disposto nos arts. 194, 195, 196, 199,200,201,203,204 e 212, §4° da Consutuiçao
Federal, e contará, além da parcela de recursos do orçamento fiscal que se fizer necessário, com a integralidade da receita
realizada com contribuições sociais previstas na Constitulçao Federal e das demais receitas próprias e diretamente
arrecadadas pelos órgãos, fundos e entidades que Integram, exclusivamente, este orçamento, vedada toda e qualquer
transferência desses recursos para o orçamento fiscal.
§ 10 A destinação de recursos para atender a despesas com ações e serviços públicos de saúde e de assistência social
obedecerá ao principio da descentralização.
§ 20 A contribuição para o plano de seguridade social do servidor, que sera utilizada para despesas com encargos
previdenciários da União.
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 1279
Capitulo: 111
Seção: 111
Texto:
Dê-se a seguinte redação ao referido artigo

Artigo: 46

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Art. 46. No exercfclo de 2000, as despesas programadas e contidas no programa Saúde cuja execução esteja a cargo do
Fundo Nacional de saúde, desconsJderando-se os gastos com Pessoal e cem assistência Médica e Odontológica a
servidores, não possuirão dotaçao orçamentária Iniciai Inferior , nem nelas serao aplicados recursos Inferiores aos fIXadOS,
nas mesmas especificações, na Lei Orçamentária Anual de 1999.
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

SeçãO: 111
Artigo: 47
Emenda: 1280
Capitulo: 111
Inclua-se um Paragrafo único ao art. 47, com a seguinte redação:
Texto:

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"parágrafo único. O não cumprimento do disposto neste artigo, quando do encaminhamento, ao Congresso Nacional, do
Projeto de Lei Orçamentária para 1999, implicara em crime de responsabilidade, nos tennos do art. 85. inciso VI, da
ConstituiçãO Federar
DeCisão: Rejeitada
SeçãO: 111
Emenda: 1281
Capitulo: 111
Dê-se a seguinte nova redação ao art. 48:
Texto:

Parecer:

Rejeitada no mérito

Artigo: 48

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art. 48. Os recursos para atender às despesas com ações e programas de assistência à criança e ao adolescente no
âmbito do Ministério da Justiça serh consignados no Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente - FNCA, em
consonância com o disposto no Decreto nO 1.196, de 14 de Julho de 1994."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito
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Emenda: 1282
Texto:

Capitulo: 111

S~çãO:

IV

Artigo: 50

Parágrafo:

Quinta·feira 24 16545
_ Inciso;

Allnea:

Dê-se ao Art. 50, a mesma redação adotada pelas Leis nOs 8.931/94-(lDO/(%) e 9.082195 (LQO/96), em seus arts. 47 e 30.

respectivamente. para '8 caracterização da abrangência do orçamento de Investimento9. ou seja:

"Art. 50. O orçamento de investimento. previsto no art. 165. § 5°, inciso li, da Constituição, detalhará, individualmente. por
empresa, categoria de programação e grupo de despesa, as aplicações programadas em despesas de capital. Inclusive as
resultantes da aplicação do conceito estabelecido pela Lei nO 6.404, de 15 de dezembro de 1976. para as participações
acionárias em outras empresas."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Capitulo: V
Seção:
Artigo: 58
Inclua-se o seguinte novo artigo 58, renumerando-se os demais:

Emenda: 1283

Texto:

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art. 58. As entidades da administração indireta que recebam recursos à conta dos orçamentos fiscal e da seguridade social
da União para atender, parcial ou totalmente, às suas despesas correntes, deverão publicar no Diário Oficial da União, até
31 de agosto de 1998. os seguintes demonstrativos:
I - quantitativo de empregados por cargo;

11- quantitativos de empregados. por cargo, cedidos para exerclclo em outros órgãos publicos, por órgão e entidade
requisitante."
Ooclsão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 1284
Capitulo: VI
Seção:
Artigo: 62
Inclua-se os seguintes novos §§ 5° e 6° no art. 58 do PlN nO 02199.
Texto:

Parágrafo:

Inciso:

Alfnea:

"§ 5° A mensagem que encaminhar o projelo de lei orçamentária anual ao Congresso Nacional apresentará, em
demonstrativo anexo, os valores das aplicações das agências financeiras oficiais de fomento nos dois últimos anos, a
execução provável para 1999 e as estimativas para 2000. consoíidadas por agência, regIa<> e setor de alMdade.
§ 6° O relatório a que se refere o art. 165, § 3°, da Constituição Federal, contetá demonstrativo dos empréstimos e
financiamentos concedidos pelas agências a Que se refere este capItulo, de forma que permita o acompanhamento
periódico das informações referenciadas no parágrafo anterior"
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Ooclsão: Aprovada Parcialmente
Capitulo: VIII
Emenda: 1285
Texto:
Suprima-so o referido artigo.
Decisão: Aprovada

Seção:

Emonda: 1288
Capitulo: VIII
SeçãO:
Texto:
Dê-se ao Art. 65 a seguInte redação:

Artigo: 65
Parecer:

Parágrafo:

Inciso:

Alfnea:

Aprovada nos termos do Subslitutivo

Artigo: 65

Parágrafo:

Inciso:

AUne.a:

"Art. 65. Havendo a necessidade de se proceder à limitação do empenho das despesas fIXadas para o exerclcio de 2000,
para se alcançar o superávit primário referido no art. 18 desta lei, a mesma deverá ser feita de forma proporcional ao
montante global das dotações de cada Poder e do Ministério Público da Unlilio, exclusiva as destinadas a transferências
constitucionais, ao pagamento de despesas de pessoal e encargos sociais, benefIcios previdenciários e assIstenciais
relativos aos beneficios previstos na lei Orgânica da AssistêncIa Social, projetos e atMelades Inclufdos no Rede de
Proteção Social, como definido no Anexo desta lei, repasses à conta dos recursos do SUS, despesas relativas ao
pagamento de bolsas de pesquisa e capacitaçAo'e amortização e encargos de financiamento.
Decisão: Aprovada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Emenda: 1287
Capitulo: VIII
Seção:
Texto:
Suprima-se o art. 66 do PlN nO 02199
Doclsão: Aprovada
Emenda: 1288
Capitulo: 111
Seção: 111
Texto:
Inclua-se o seguinte parágrafo ao referido artigo:

Artigo: 66
Parecer:

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Artigo: 69

Parigrafo:

Inciso:

Aline.:

"§ P. Cada transferência, movimentação financeira ou pagamento efetivado no Ambitodo SIAFI somente poderá refefir-se a
uma única nota de empenho, de lançamento ou de movimentaçao 0, aInda. a um ún}co beneficiário."
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo

Ob5eNaçAo: A letra ·C· após o campo ARTIGO Indica que hOuve cllM5ificaçAotrecfu5ificaçdo pe18& con&uf/otfs& lknlcss.
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Emenda: 1289
Capitulo: VIII
Texto:"' 'EnléndaADITIVA

Artigo: 72.

Parégrafo:

Jwtho de 1999
Inciso:

AUnea:

Inclua-se o seguinte § ~ no BIt. 72, renumerando Oatual Parágrafo Único para § 1C1 ;

"Art. 72. ...
§ 1° ...
§ lO - O cronograma relativo aos órgãos abrangidos pelo disposto no Art.

ao desta leI, detalhado por grupo de despesa. será
elaboradO consoante as Informações prestadas por estes ÓfgAos, devendo os recursos financeiros correspondentes serem
liberados no prazo preVisto no art. 168 da ConstitufçAo Federal."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 1290
Capitulo: VIII
Texto:
Emenda MODIFICATIVA:

SeçAo:

Artigo: 73

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Dê-se ao art. 73 a seguinte redaçao:
"Art. 73. A execução da despesa com pessoal e encargos sociais que exceder o gasto Qf~tivo cçm a folha de pagamento de
abril de 1999, projetada para o exerc/cio, inclu/dos os acréscimos legais, o disposto na Constituição Federal, as alterações
de planos de carreira, as admissOes na forma do art. 59 desta Lei e os eventuais reajustes gerais a serem concedidos aos
servidores públicos federais, somente poderá ocorrer após a abertura de crédflo adicional para fazer face a lal execução."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérrto
Emenda: 1291
Capitulo: VIII
Emenda ADITIVA
Texto:

SeçAo:

Artigo: 74

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Inclua·se o seguin~e PARÁGRAFO ÚNICO no artigo 74:
"Parágrafo único. A fim de dar cumprimento ao disposto no 'caput' deste artigo, os órgãos abrangidos pelO disposto no
'capu!' do art. 8° deverão encaminhar suas solicitações de crédito adicional ao setor competente do Poder Executivo, para
efeito de consolidação, até o dia 20 de outubro de 2000, prazo este que não será restringido."
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Capitulo: VIII
Seção:
Emenda: 1292
Artigo: 85
c Parágrafo:
Inciso:
Suprima-se do Capitulo VIII· Das Disposições Finais, os art. 85 e 86, e dê-se ao artigo 87, a seguInte redação:
Texto:

AUnea:

"Art. 87. No Exerc/clo de 2.000 deverão ser abertos créditos adicIonais para assegurar o cumprimento de compromissos
objeto de convênios, acordos, ajustes, ou Instrumentos congêneres correspondentes, celebrados até 31 de dezembro de
1999.
Parágrafo único. Os créditos adicionais de que trata o capu! deste artigo, deverão ser abertos mediante a ulilizaçAo dos
recursos financeiros disponibilizados em 31 de dezembro de 1999, em decorrência das anulações dos empenhos objeto dos
compromissos pactuados e postergados para o exerc/cio seguinte.
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Emenda: 1293
Capitulo: Viii
Seçao:
Texto:
Suprima-se o artigo 83 do PLN nO 02199.
Decisão: Rejeitada

Artigo: 83
Parecer:

Parágrafo:

Inciso:

Alinea:

Inciso:

Allnea:

Rejeitada no méríto

Emenda: 1294
Capitulo: VIII
Seção:
Artigo: 84
Texto:
Inclua-se o seguinte novo artigo 84, renumerando--se os seguintes:

.

Parágrafo:

"Art. 84. O Tribunal de Contas da União enviará à Cemlssão Mista permanente prevista no § 10 do art. 166 da ConstilulçAo
Federal, afê 30 djas após o encaminhamento da proposta orçamentária pelo Poder Executivo.
I • relação das obras e serviços em execução, com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social da
União, nos quais tenham sido Identificados indlclos de atos praticados com grave infração a norma legal ou regulamentar de
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, incluldas ou nAo na proposta orçamentária, indicando
a classificação institucional e funcional·programática do subprojelo ou subatMdade correspondente, o órgão executor, a
localização da obra, os indlcios verificados e outros dados julgados relevantes para sua apreciação, pela Cemissêo;
11 • informações gerenciais sobre a execução flslco--financeira dos subprojetos mais relevantes, constanles dos orçamentos
fiscal e da seguridade social de 1998 e 1999, selecionados, especialmente, de acordo com critérios que levem em
consideraçao os valores liquidado no exerclcio de 1998 e fixado em 1999, assim cemo a regionalizaçao do gasto, sem
prejulzo das solicitações do Congresso Nacional.
Decisão: AprOvada Parcialmente
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

ObsefVaç~o:

A letra ·C· após o campo ARTIGO indica que houve classificaç6o/reclassi(jcaçSo pelas consultorias técnICas.

EI.boraçlo: COFF/CD • CONORlSF

EntlUlo: 2/:06-991J:2$:19

}76deIB.j

Emenda: 1295, .
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Capitulo: VIII
Seçlo:
Dé-se ao art. 858 seguinte redaçao:

Artigo: 85

Parágrafo:

Inciso;

Allnea:

"Art. 85. Somente serão Inscritas em Restos a Pagar 8S despesas que atendam cumulativamente as seguintes condições:
I· lenham sido legalmente empenhadas no exercfclo, mas não pagas até 31 de dezembro, distingulndo-se as liquidadas das
nAo liquidadas:
11· nao tendo sido liquidada, exista contrato. convênio. ajuste, acordo ou congênere já assinado e em andamento. licitação
adjudicada ou outro requisilo previsto em lei. observados os limites e condições fIXados no art. 65 desta Lei.
Decisão: Rejeitada

Emenda: 1296
Capitulo: VIII
Texto:
Emenda SUPRESSIVA

Parecer:

Seç!o:

Artigo: 85

Suprima.se o art. 85 e renumere-Sa os que lhe seguem.
Decisão: Aprovada
Parecer:

Emenda: 1344
Capitulo: VIII
Texto:
Emenda MODIFICATIVA

Seçlo:

Retirada pelo Autor

Parágrafo:

Allnea:

Inciso:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Artigo: 85

Parágrafo:

Inciso:

Alfnea:

"Art. 85. Serão Inscritas em restos a pagar somente as despesas até o encerramento do exerclclo financeiro, desde que
atendam cumulativamente às seguintes condições:
I - a contrataçao da despesa tenha ocorrido até o encerramento do mesmo exercfclo;
11 - a liquidação respectiva Já tenha ocorrido ou possa ocorrer até o encerramento do exercfcio subseqüente.
§ 10 Considera-se contratação da despesa a celebração de contrato, conVênio, acordo, ajuste, ou congêneres, para a
aquisIção de bens, prestaçao de serviços ou realizaçlo de obras em geral.
§ ~ Consldera-se liquidada a despesa cuja contraprestaçao em bens, serviços ou obras tenha sido declarada, com base em
documentação correlata e Idônea, como efetivamente executada.
§ 30 Persistindo o comprovado interesse da administração pública na realização de despesa programada para o exercicio,
cuja InscriçAo em restos a pagar não ocorra, será aberto crédao àdiclonal ao orçamento subseqüente, independentemente
de nova autorização legislativa, desde que:
1- o orçamento corrente consigne crédito próprio com saldo suficiente para atendO-la e a abertura do crédito respei1e o valor
desse saldo, a fonte de recursos, a categoria econOmica, o órgão, fundo ou entidade competente, ou
11- seja utilizado o superávit financeiro apurado ao final do exercfclo, em relação ao mesmo órgão, fundo ou entidade
competente, até o limite do superávit.
§ 40 Para efeíto do disposto no § 3°, o interesse da adminIstração conflQura-se somente por meio da publicação, até o
encerramento do exerclcio, do edital de abertura do procedimento licitatÓfio;
§ 5° Os créditos previstos no § 3° serAo abertos por atos dos respectivos presidentes, em de cada Poder, ou do Ministério
Público da União."
Declslo: Rejeitada
Parecer: Retirada pelo Autor
Artigo: 67
Parágrafo:
Inciso:
Emenda: 1345
Capitulo: VIII
SeçAo:
Suprima-se o art. 87 do PLN nO 02199, assim como seus parágrafos 1° e 2".
Texto:
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada

AUnaa:

Emenda: 1346
Capitulo: IV
Seçlo:
Artigo: 54
Parágrafo:
Inciso:
, AUnea:
Texto:
Acrescenle-se ao PlN n° 02199, um novo artigo 54, com a seguinte redação, renumerando-se os artigo posteriores:
"Art. 54 As despesas à conta de recursos do Tesouro Nacional, referente às operações realizadas no âmbito do Programa
de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas relativas a operações destinadas a promover
a redução da presença do setOl' público estadual nas atividades bancária e financeira e as decoHentes da assunção e
refinanciamento das dividas dos Munlclplos. deverAo contar obrigatOfiamenle da lei orçamentária anual, em categorias de
programação especificas, inclusive para cada Estado e cada Municlpio.
Parágrafo único. As receitas obtidas em função das operaç.lo de que trata o caput deste artigo integrarão a lei orçamentária
anual como fontes de recursos especificas."
Parecer: Aprovada parclalmente nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente
Emenda: 1347
Capitulo: VII
Texto:
Suprima-se todo o Capitulo VII.
Decido: Rejeitada

Seç!o:

Artigo:
Parecer:

C

Parágrafo:

'Allnea:

Inciso:

Rejeitada no mérito

Seçlo: 111
Artigo: 46
Allnea:
Emenda: 1348
Capitulo: lfI
C
Parágrafo:
Inciso:
Texto:
Inctua--se o seguinte artigo:
"Art. . A proposta orçamentária relativa ao Ministério da Saúde será elaborada tendo em vista as dir~trizes aprovadas pelo
Conselho Nacional de Saúde, constantes da Resolução nO 290, de 08 de maio de 1999."
.
oeclslo: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Ob5ervaçSo: A letra 'C' após o campo ARTIGO Indica que houve CIBl$ificaçSOheclassificaçSo pelas consultOrias técnicas.
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Allnoa:
Inciso:
c
Parágrafo:
Artigo: 10
Seçao~
Capitulo: I
Emenda: 1349
Inclua--se
o
seguinte
artigo
Texto:
Art. Nenhuma das dotações conlldas nos créditos autorizados pela lei Ol'çamenlári~ para o a~o 2000 pode.rá ser utilizadas,
por qualquer melo, para influenciar. direla ou Indiretamente. a apreciação de maténas legislatIVas em tramitação no
Congresso Nacional ou qualquer de suas Casas.
Parecer: Rejeitada no mérTto
Decisão: Rejeitada
Emenda: 1350
Texto:

Capitulo:

VIII

SeçAo:

Artigo: 83A

C

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Inclua-se o seguinte artigo no Capitulo VIII;

Art.
_O Tribunal de Contas da UnlAo enviará à cOO1issAo mista permanente prevista no art. 166 da ConstilulçAo Federal,
até 30 dias após Oencaminhamento da proposta orçamentária pelo Poder Executivo:
1- relação das obras em execução com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, nas quais tenham
sido Identificados, ind/clos de atos praticados com grave /nfraçAo a norma legal ou regulamenlar de natureza contábil,
financeira, orçamentáfia, operacional e patrimonial, Inclu/das ou não na proposta orçamentária, indicando a classfficaçao
Institucional e funcional-programática do sUbproJeto ou subatMdade correspondente, o órgão executor, a localizaçAo da
obra, os Indlcios verificados e outros dados julgados relevantes para sua apreciação, pela Comissão, independentemente do
trãnsito em julgado do respectivo processo no êmbito do Tribunal;

11- Informações gerenciais sobre a execuçAo flslco-financeira dos subproj'etos mais relevantes, coos!,antes dos orçamentos
fiscal e da seguridade social, selecionados, especialmente, de acordo com critérios que levem ~ conslderaç:lo o valor
liquidado no exercfdo de 1998 e o riXado em 1999, a reglonalizaç.êo do gaslo, sem prejulzo das solicitações do Congresso
Naclooal.
Parágrafo único. Fica facultado à comIssão mista de que (rata o art. 166 da ConslHulção sustar a execuç.êo orçamentária
das dotações consIgnadas nos subprojetos e subatMdades constantes d alei orçamentária relativos a obras e serviços cuja
gestãO seja pela ComIssão considerada Irregular.
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada Parcialmente
Emenda: 1351
Capltuto: 11
Seção:
Artigo:
C
Parágrafo:
Inciso:
AI/naa:
Suprimarn.se os artigos 3°, 5°, 90 e 10. o Inciso XIV do § 1° do art. 7° e os §§ 2D e 3° do art. 81 do PlN nO 02199 e allere-se o
Texto:
art 4° do PlN nO 02/99, mediante nova redação para o seu caput e inclusão de cinco parágrafos, comias mesmas redações,
respectivamente, do caput e dos §§ 1° a 5° do art. 6° da lei nO 9.592198 (lDO/99), adequando-se a numeração dos demais
artigos e as femlssOes correspondentes.
Decisão: RejeHada
Seção:
Emenda: 1352
Capitulo:
Inclua-se o seguinte inciso no referido parágrafo:
Texto:

Parecer:

Rejeitada no mér~o

Artigo: 7°

Parágrafo! 3°

Inciso:

Allnea:

". o detalhamento das negociações das dividas dos estados e munlclplos, Indicando os valores totais envolvidos, a dala e os
valores de pagamentos devidos pelas unidades beneficiadas, vencidos e vincendos, e, ainda, as datas e os valores em que
fOlam efetivamente realizados.
Parecer: Aprovada nos termos do Subslitutivo
Decisão: Aprovada
Capitulo:
Seção:
Artigo: 39
Emenda: 1353
Dê-se ao caput do referido artigo a seguinte redação:
Texto:

Parágrafo:

. AI/naa:

Inciso:

Art. 39, A programaç.êo a cargo da unidade Ofçamentária Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão do
Ministério da Fazenda conterá exclusivamente as dotações destinadas a atender a despesas com:"
Decisão: Rejeitada
Emenda: 1354
Capitulo:
Seção:
Dê-se ao referido artigo a seguinte redação:
Texto:

Parecer:

Rejeitada no mér~o

Artigo: 39

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Art. 12. As fontes de recursOS e as modaffdades de aplicação aprovadas na lei orçamentária e em seus créditos adicionais
poderão ser modificadas, justificadamente. para atender às necessidades de execução, se publicadas por melo de:
I - decreto do Presidente da República, para as fontes;
11 - ato administrativo próprio do dirigente máximo de cada órgão a que estiver subordinada a unidade orçamentária, para as
modalidades de aplicação, desde que demonstrada a inviabilidade lécnica, operacional ou econ6mica da execução do
crédito, na modalidade prevista na lei orçamentária.
Decisão: Aprovada Parcialmente
Capitulo:
Seção:
Emenda: 1355
Dê-se ao referido inciso a seguInte redação:
Texto:
"111- 50· entidade privada sem fins lucrativOs,"
Ooclsão: Aprovada

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Artigo: 13

Parecer:

Parágrafo:

Inciso: 111

AI/nea:

AprOVada nos termos do Substitutivo

ObservaçlJo: A letra 'C' após o campo ARTIGO Indica que houve classificaçlJo/reclassificaçlJo pelas consultorias técnIcas
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Emenda: 1356
Texto:

Capitulo:

Seçao:

Artigo: 16
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Partlgrafo:

Inciso:

Allnaa:

Dê-se ao referido artigo a seguinte redação:

Art. 16. As fontes de recursos que CQfrêspondem às receitas provenientes da concessão. permissão e as taxas de
fiscalização constarão na lei orçamentária com código próprio que as identifiquem conforme a origem da receita,
discriminando-se durante a execução. no mlnmo, aquelas decorrentes da concessão ou permissão nas áreas de
telecomunicações. transportes, petróleo e eletricidade.
. Decisão: Aprovada Parcialmente

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Capitulo: IV
Seção:
Artigo: 54
Parágrafo:
Inciso:
AUnea:
Inclua-se no capitulo IV o seguinte artigo e seu parágrafo:
Art. 55. A emissão de títulos da divida Interna do Tesouro Nacional será limitada à necessidade de atendimento das
despesas de que trata o artigo anterior.
Parágrafo único. Ficam ressalvadas do disposto no caput deste artigo as emissões destinadas a operações do Banco
Central no mercado aberto ou interbancário, que serão objeto de demonstrativo que constará do relatório de que trata o art.
165, § 3°, da Constituição Federal, especificadas segundo as respectivas emissões.

Emenda: 1357

Texto:

Decisão: Rejeitada

Parecer:

Emenda: 1358
Seção: IfI
Capitulo: 111
Dê-se a seguinte redação ao referido artigo:

Rejeitada no mérito

Artigo: 46

Parágrafo:

Inciso:

AI/nea:

Texto:

"Art. 46. No exercfcio de 2000, as despesas programadas e contidas no programa Saúde cuja execução esteja a cargo do
Fundo Nacional de Saúde, desconsiderando-se os gastos com Pessoal e com assistência Médica e Odontológica a
servidores, não possuirão dotação orçamentária iniciai inferior, nem nelas serAo aplicados recursos Inferiores aos fIXadOS,
nas mesmas especificações, na Lei Orçamentária Anual de 1999, acrescidos de, no mlnimo, dez por cento.
Decisão: Aprovada Parcialmente

Parecer:

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Capitulo: 111
SeçAo: 111
Artigo: 45
Parágrafo:
Inciso:
Emenda: 1359
AUnea:
Inclua-se no referido artigo o seguinte Inciso:
Texto:
V - das receitas de contribuições de servidores públiCOS e militares das Forças Armadas para custeio de programas ou de
fundos de assistêncIa médica, odontológica e hospitalar.
Parecer:

Decido: Rejeitada
Emenda: 1360
Capitulo: 111
Seção: 11
Texto:
Dê-se ao art. 44 a seguinte redação:

Rejeitada no mérito

Artigo: 44

Parágrafo:

Inciso:

AUnaa:

"Art. 44. No exercido de 2000 serão destinados recursos necessários à complementação do Fundo de Manutenção do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério ~ FUNDEF, nos termos do art. 6°, §§ 1° e 2°, da Lei nO 9.424, no valor
mlnimo por aluno dá RS 431,00.
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

SeçAo: I
Artigo: 32
Emenda: 1361
Capitulo: 111
Parágrafo:
Inciso: IV
Dê-se a seguinte redação ao inciso IV do referido artigo:
Texto:
"IV - voltadas para as ações de saúde, prestando atendimento exclusivamente gratuito ao público;"

Allnea:

Parecer: Aprovada parcIalmente nos termos do Substitutivo

Decisão: AprOVada Parcialmente
Emenda: 1362
Capitulo:
Seçllo:
Texto:
Dê-se ao referido artigo a seguinte redaçêo:

Artigo: 30

Parágrafo:

Inciso: 11

AUnea:

"11 - sejam vinculadas a organismos Internacionais de natureza filantrópica ou asslstenclal;n
DeclsAo: Rejeitada

AUTOR:

Parecer:

Rejeitada no mérito

Partido: PSDB

UBIRATAN AGUIAR

Emenda: 0021
Capitulo: 11
Texto:
Emenda MODIFICATIVA

Seção:

Artigo: 6°

Parágrafo:

~

UF: CE

Inciso:

Alfnea:

Dê-se ao § 2° do art. 8° a seguinte redaçêo:
"§:lO No cálculo dos limites a que se refere o parágrafo anterior. serAo exclufdas as despesas (Inciso I) e as dotações (inciSO
11) relacionadas a precatórios, contribuições ao Instituto de Previdência dos Congressistas -IPC, construções e aqu:siçOes
de Imóvels. n
Decido: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 0022
Capitulo: VIII
SeçAo:
Artigo: 65
Texto:
Emenda SUPRESSIVA:
Suprima-se o art. 65 e renumere-se os que lhe seguem.
Decisão: Aprovada

Parecer:

Parágrafo:

In~ISo:

VI

Alfnea:

Aprovada nos termos do Substitutivo

ObseNaçi1o: A fetra 'C' após o campo ARTIGO Indica que houve classificaçi101reclaSSificaç~o pelas consultorias técnicas.
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Emenda: 0023.
Capitulo: 1/
Se~lo:
Artigo: 17
Parágrafo:
Inciso:
AI/ne~:
Emenda ADITIVA
Inclua-se no art. 17 o seguinte § 90;
§ 90 Os créditos suplementares autorizados na lei orçamentária anual, referentes a remanejamento de dotaçOes no Ambilo
dos programas de trabalho dos Ófgãos dos Poderes legislativos e Judiciário e do Ministério Público da União, serão abertos
por ato dos respecl~s presidentes. cuja publicaçêo incluirá a justificativa e Oindicativo dos efeitos sobre a execução das
atividades. dos prqetos. das operações especiais e respectivos sublflutos e metas atingidas."
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo
Decido: Aprovada Parcialmente
Texto:

Emenda: 0024
Capitulo: 1/
Seçlo:
Artigo: 80
Texto:
Emenda ModifICativa:
Dê-se ao inciso 11 do § 1° do art. 80 a seguinte redaçâo:

Parágrafo: 10

Inciso: 11

Alln.a:

~II- com os demais grupos de despesa, conjunto das dotações fixadas na lei orçamentária para o exere/cio de 1998,
corrigidas pelo IGP-DI verificado no perfodode abril de 1998 a março de 1999."

Decisão: Reje~ada
Emenda: 0025

Parecer:
Capitulo:

111

Seçâo: I

Reje~ada

no mérito
parágrafo: ~

Artigo: 25

Inciso: I

Texto:

Emenda ADITIVA.
inclua-se no inciso I do § ~ do art. 25 a seguinte a1fnea:
"f) investimentos previstos no Inciso 11 do caput deste artigo,lncluldos na lei orçamentária par a1999."

Decisão:

Rejeitada

Emenda: 0026
Texto:

Parecer:
Capitulo:

VIII

Seção:

Reje~ada

Artigo: 72

Allnea:

no mérito
Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Emenda ADITIVA.
Inclua-se o seguinte § ~ no art. 72, renumerado o atual Parágrafo Único para § 1°:
"Art. 72 ...... .

§ t·.....
§ ~ - O cronograma relativo aos órgãos abrangidos pelo disposto no Art. ao desta LeI. detalhado por grupo de despesa, será
elaborado consoante as Informações prestadas por estes órg:ios, devendo os recursos financeiros correspondentes serem
liberados no prazo previsto no art. 168 da Conslitulç:io Federal."
Decisão: Rejeitada
Emenda: 0027
Texto:

Parecer:
Capitulo:

VIII

Seção:

Artigo: 75

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Emenda ADITIVA.
Inclua-se o seguinte artigo 75 e renumere-se os que lhe seguem:
"Art. 75. Os créditos adicionais solicitados pelos órg:ios abrangidos pelo disposto no "caput" do art. 80 serão abertos ne
prazo máximo de:
I - 30 (trinla) dias, quando depender apenas de decreto do Poder Executivo, a contar da data do pedido;
11- 5 (cinco) dias, quando depender de prévia lei autorizativa, a contar da data da publicaç:io desta.
§ 10 As solicitações compreendidas no Inciso 11 serão encaminhadas ao Congresso Naclonal no prazo de até 30 (trinta) dias,
a contar da data do pedido.
§ ~ Em caso de indeferimento das solicitações, o que somente ocorrerá com base em motivo Insanável, o órgAo
competente Justificará a negativa."

Decisão: Aprovada Parcialmente
Emenda: 0028
Texto:

Rejeitada no mérito

Capitulo:

Parecer:
Viii

Seção:

Aprovada parclalmente nos termos do Substitutivo

Artigo: 65

Parágrafo:

Inciso:

AI/nea:

Emenda SUPRESSIVA
Suprima-se o art.85 e renumere-se os que lhe seguem.

Decisão: Aprovada
Emenda: 0029
Texto:

Parecer:
Capitulo:

VIII

Seção:

Artigo: 73

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

Inciso:

Allnea:

Emenda SUPRESSIVA.
Suprima-se o art. 73 e renumere-se os que lhe seguem.

Decisão: Rejeitada
Emenda: 0030
Texto:

Aprovada nos tennos do Substitutivo

Parecer:
Capitulo:

VIII

Seção:

Rejeitada no mérito

Artigo: 66

Parágrafo:

Emenda SUPRESSIVA
Suprima-se o art. 66 e renumere-se os que lhe seguem.

Decisão: Aprovada

Parecer:

Aprovada nos lermos do Substitutivo

Observaçao: A lefra 'C' após o campo ARTIGO Indica que hOuve classificaçao/reclassificaÇaO pelas consullorias técnicas.
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Capitulo:

111

Seção:

Artigo: 25

Parágrafo:' Inciso! VI

AUnaa:

Emenda MODIFICATIVA.

Dê-se ao inciso IV do art. 25 a seguinte redação:
"IV - aquisição de aulomóYeis de representação, ressalvada aquela referenle a automóveis de uso do Presidente, Vice.
Presidente e ex-Presidente da República; dos Ministros de Estado; dos Membros da s Mesas Diretoras da Camara dos
Depulados e do Senado Federal; dos Ministros do Supremo Tribunal Federal; dos Presidentes dos Tribunais Superiores: do
Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União.
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada

AUTOR:

Capitulo:

Emenda: 0395
Texto:

Partido: PFL

URSICINO QUEIROZ
Seção:

ArtIgo: 46

Inciso:

Parágrafo:

UF: BA
AI/nea:

Inclua-se no art. 46 o seguinte parágrafo:

Parágrafo único. Sem prejulzodo que determina o art. 35 da Lei nO 8.080, de 19 de setembro de 1999, a dislribuição dos
recursos do SUS aos Estados, Dlslrito Federal e Munic/pios observará os seguintes critérios:
I. cinqüenta por cento, segundo o número de habitantes;
11. trinta por cento, na razão direta da participação das despesas com ações e serviços de saúde nos orçamentos
estaduais e municipais, apurada com base na execuçao dos dois últimos exerclclo findOS;
111- quinze por cento, segundo critério que Java em conta o perfil epidemiológico da população a ser coberta; e
IV - cinco por cento, pelos demais critérios previstos na referida Lei.
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Artigo: 70
Emenda: 0396
Capitulo:
Seção:
Insira-se no art. 7°, § 3°, novo inciso, nos seguintes termos:
Texto:

Parágrafo: 3°

Inciso:

Allnea:

... Memória de cálculo das dislribulçao regionalizada dos recursos do SUS, que atenda o disposto no parágrafo ... Do art. 46,
destacando os componenles relativos a cada um dos critérios previstos no art. 35 da Lei nO 6.080, de 19 de setembro de
1990.
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
Decisão: Aprovada

AUTOR:

Partido: PT

VALDIR GANZER

Emenda: 1042
Capitulo: VI
Seção:
Artigo: 62
Texto:
Inclua-se ao art. 62, onde couber, o seguInte Inciso:

Parágrafo:

UF: PA
Inciso:

Alfnea:

" - Das dotações orçamentárias do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, no mrnimo 40% (quarenta por
cento) serão aplicad.os em operações de investimento e custeIo agropecuário no âmbito do subprograma de apoio à
agricultura familiar n"a região nordeste do pais.
h

Decisão: Rejeitada

AUTOR:

Parecer:

Rejeitada no mérito

VIRG/LIO GUIMARÃES

Emenda: 1188
Capitulo: 111
Seção: 111
Texto:
Inclua-se no art. 45 o seguinte inciso:

Partido: PT
Artigo: 45

Parágrafo:

UF: MG
Inciso:

Alfnea:

"Art. 45

- das receitas provenientes do imposto selelivo sobre fumo prevista na proposta de emenda constitucional nO 23, de 1999
em tramilaçao na Câmara dos Deputados."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 1189
Capitulo: 111
SeçAo: JII
ArtIgo: 46
C
Parágrafo:
Inciso:
AUnea:
Texto:
Inclua-se o seguinte artigo no Capitulo 111, SeçAo 111- Das Diretrizes Especificas do Orçamento da Seguridade Social
"Art. No exerclcio do ano 2000, o Orçamento da Seguridade Social destinará recursos suficientes para o atendimento
integral da saúde em todos os assentamentos de trabalhadores rurais.
Decisão: Rejeitada

Parecer:

Rejeitada no mérito

Emenda: 1190
Capitulo: VI
SeçAo:
Artigo: 62
C
Texto:
Inclua-se no Capitulo VI o seguinte parágrafo, renumerando os demais:

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

§ - As Agências Oficiais de Fomento aptlcarAo no mlnlmo 70% (setenta por cento) dos seus recursos na concessão de
empréstimos ou financiamento à empresas cuja a receita operaclonallfqulda anual seja Inferior a RS 10.000,000,00 (dez
milhOes de reais).
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
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Texto:

Beçlo:
Capitulo: VIII
1191
Dê-se a seguinte redação ao capu! do art. 78:

Artlgo: 78

Panlgralo:

Junho de 1999
Inciso:

Alfnea:

Art. 78. Se o projeto de lei ocç.amentérla anual nAo for sancionado pelo Presidente da República até 31 de dezembro de
1999, a programaçAo dele constante poderá ser executada,lOO'IeIlte d\lrante o primeiro mês do exerclcio. até o limite de um
doze 8YOS do total de cada dotaçAo, na forma da proposta remeOda 80 Congresso Nacional.
DeclaAo: Aprovada Parclal~e

Parecer:

Emenda: 1192
Capitulo:
Seçlo:
Texto:
Inclu&-s. no artigO 70, §3°, o seguinte artigo:

Aprovada parcialmente nos termos do SubstitutiVo

Artigo: ]O

Panllgrafo: 3°

Inciso:

Allnea:

"Art, .,.

§ 3°. demonstrativo da estimativa do "Resultado do Banco Centrar' no exerclclo de 1999, discriminando o impacto das
operações realizadas no êmbito do Programa de estimulo ti Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro
Naclonal- PROER no exerclcio de 1996, 1997 e 1998."
Parecer:

O8cllao: Aprovada Parcialmente

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

Parágrafo: 3°

Emenda: 1193
Capitulo: 11
Beçlo:
Artlgo: .,.
Texto:
Inclu&-s8 no art. 7°, § 3°, o seguinte demonstrativo:

Inciso:

AUnaa:

Art . .,..
§ 3° - memória de célculodo Impacto em 1997 e em 1998, no Amblto do orçamento fIScal, da securitizaçAo das dividas do
seto( rural e das dividas de estados e munlcfplos assumidas pela UnIAo,"
Parecer:

Decido: Aprovada Parcialmente

Emenda: 1194
Texto:

Capitulo: VI

BeçAo:

Aprovada parcialmente nos tennos do Substitutivo

Artigo: 62

Parágrafo:

C

Inciso:

AUnaa:

Inclua-se onde couber:

"Art. No exerclclo de 2000 serão aplicados no financiamento ao pequeno e mIcro produtor do semi-árido nordestino, pelas
Agências OfICiais de Fomento, o mlnlmo de RS 2 bllh6es de reaIs,"
DeclsAo: Rejeitada

Parecer:

Seçlo:
Capitulo:
Inclua-se onde couber, o seguinte artigo:

Emenda: 1195

Texto:

Rejeitada no mérito

ArtIgo: 87A

C

Parégrafo:

Inciso:

Allnea:

"Art. O Poder Executivo devera solicitar até 31 de outubro de 1999, medlanle profelode lei, a anulação total ou parcial dos
créditos orçamentários relativo aos Investimentos que não pretenda executar no exercfcio.
§ 10 Os créditos Ofçamentárlos de que trata este artigo. nAo anulados, serão abertos no exerelclo subsequente, nos limites
de seus saldos apurados no dia 31 de dezembro.
Decisão: Rejehada
Parecer: Rejeitada no mérito
Artigo: 1°
Parigrafo:
Emenda: 1196
Capitulo:
Seç.to:
Texto:
Inclua-4e o seguinte Inciso no art. 1°
Art. 10 • VlII- a politica de execuçlo orçamentéria.
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

Inciso:

Atinea:

Capitulo: VI
Beçlo:
Emenda: 1197
Texto:
Inclua-se onele couber o seguinte artigo:

Inciso:

Alfnea:

Artigo: 62

Panlgralo:

C

"Art. É vedada a utilizaçAo de recursos das agências financeiras oficiais de fomento para concessão de empréstimos ou
finanela-nento à empresas com a finalidade de participar do processo de privatização."
Decisão: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

Artlgo: 18
parigrafo:
Capllulo: 111
Seçlo: I
Inciso:
Emenda: 1198
Texto:
Dê-se a seguinte redação ao artigo 18:
hArt. 18. Fica vedado a existência de déficit primário na elaboração e aprovação da lei orçamentária de 2000."
Decisão: Rejeitada

Emenda: 1199
Texto:

Parecer:

Capllulo: 111

Beç.to: I

Alfnea:

Rejeitada no mérito

ArtIgo: 37A

C

panlgralo:

Inciso:

AUnaa:

Inclua-se o seguinte artigo no Capitulo \li, Seçao I· Das Diretrizes Gerais:

..Art. As Iransrerénclas para entidades privadas que firmarem contrato de gestão com a administração pública federal
poderão ser agrupadas em dotações orçamentárias de uma única categoria de programação. conforme definida no art. ao, §.
1°, desta Lei, classfficada no grupo de despesa "outras despesas correntes incluindo-se as principais metas constanles do
contraio de gestAo desde que a execução orçamentária seja fefla no SIAFI, no detalhamento equivalente ao da
administração pública federal."
Decisão: Aprovada
Parecer: Aprovada nos termos do Substitutivo
R

•
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Emenda: 1200
Seçao:
Capitulo: 111
Inclua-se onde couber o seguinle artigo:

Artigo: 7°

c

Parágrafo: 3°

Inciso: XX

Allnea:

Texto:

Art.• Todos os subprojetos/subatMdades ou ProjetolAtMdade que fIZerem parte do Programa Comunidade Solidária
deverão serem identifICados especificamente.
Decisão: Rejeitada

Capitulo: 111

Emenda: 1203

Texto:

Parecer:

Seçao: I

Rejeitada no mérito

Artigo: 25

Parágrafo:

Inciso: VII

Allnea:

Dê-se a seguinte redação ao inciso VII do artigo 25:

"Art. 25.....
VII. ações trplcas dos Eslados, do Distrito Federal e dos Munlelplos, ressalvadas as ações compreendidas nos arts. 23,
Inclusive para aquisição de patrulhas mecanizadas. 30, Incisos VI e VII, 200. 204. Inciso I. e 225, § 1°, inciso 111, da
Constituição Federal, em lei especifica, ou constantes do Plano Plurianual, financiadas total ou parcialmente pela União ou
por agência ofICial de fomento e que se encontrem inacabadas, com mais de cinqUenla por cento de execução, desde que já
tenham aquetas entidades adimplido mais de setenta por cento da contrapartida;
Decisão: Aprovada
Emenda: 1204
Capitulo: IH
Seção:
Texto:
Inclua-se Oseguinte pSIágrafo no artigo 34:
~Art.

Parecer:

Aprovada nos termos do Substitutivo

Artigo: 34

Parágrafo:

Inciso:

Allnea:

34 ...

§. Fica ressalvado das exigências previstas no Inciso 11 os recursos destinados aos serviços assistenciais previstos na lei
Orgânica de Assistência Social.
Decisão: Aprovada

Parecer:

AprCMlda nos termos do Substitulivo

Emenda: 1205
Capitulo: 111
Seção: 111
Artigo: 46A C ,,_Panligrafo:
Inciso:
Allnea:
Inclua-se onde couber na Seç!o 111- Das Diretrizes Especificas do Orçamento da Seguridade Social, do Capitulo 111:
Texto:
"Art ... - O orçamento da seguridade social destinará o mfnimo de 5% (cinco por cento) de todos os seus recursos para o
Programa ASSISTtNCIA.~
Decisão: Aprovada Parcialmente

Parecer:

Aprovada parcialmente nos tennos do Substitutivo

Emenda: 1206
Capitulo: 111
Seção: 111
Artigo: 46
C
Parágrafo:
Inciso:
Inclua·se onde couber na seçao 111- Das Diretrizes Especificas do Orçamento da Seguridade Social:
Texto:

Allnea:

"Art .... O orçamento da Seguridade social destinará no minlmo 30% (trinta por cento) de todos os seus recursos, exceto a
contribuição do PISIPASEP que constitucionalmente financia o Fundo de ~aro ao Trabalhador - FAT, para a função
SAÚDE."
Declslo: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito
Emenda: 1207
Capftulo: 111
Seção: 111
Artigo: 46
C
Panligrafo:
Inciso:
.Alfnea:
Texto:
Inclua-se o seguinte artigo no Capitulo 111, Seç!o 111- Das Diretrizes Especificas do Orçamento da Seguridade Social:
"Art .... - No exercido do ano 2000 serAo aplicados, no Projeto 13.075.0428.4438- Manutenção e Operacionalização do SUS
ou equivalente, no mlnimo, recursos 50% a mais do que os autorizados no orçamento de 1999."
O8c1810: Rejeitada

Parecer:

Rej~ada

no mér~o

Emenda: 1208
Capitulo: 111
Seçlo: 111
Artigo: 46
C
panlgrafo:
Inciso:
Texto:
Inclua-se onde coub8f na Seçao 111· Das Diretrizes EspecifICaS do Orçamento da Seguridade Social:

Ali"".:

"Art...• O orçamento da seguridade soelal destinará no mlnlmo 30% (trinta por cento) de todos os seus recursos para a
funçAo SAÚDE'"
Decido: Rejeitada
Parecer: Reje~a no mérito
Emenda: 1209
Capitulo: 111
Seçl.o: 111
Artigo: 46
C
Panligrafo:
Inciso:
Alfnea:
Inclua-se o seguinte artigo no Capitulo 111, SeçAo 111· Das Diretrizes EspecifiCaS do O~çamento da'Segurid~e SoeIaJ
Texto:
Art ...- No exercfclo do ano 2000 serAo aplicados, no projeto 13.075.0428.4438· Manutenção e OperacionalizaçAo do SUS,
no mlnimo, recursos equivalentes 80s autoriiados em 1997 corrigidos pela variaÇao do IGP de 1997 mais a variação de
1998 e a variação de 1999 até a publicação do Parecer do Relator; a<:rescido do aumento real previsto da Receita Corrente
da União."
l

DeCisão: Rejeitada

Parecer:

'

•

Rejéftada no mér~o
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Emenda: 1210
Capitulo: 111
Seçlo: UI
Artigo: 46
C
Parágrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
Inclua-se o seguinte artigo no Capitulo 111, Seção 111- Das Diretrizes Especificas do Orçamento da Seguridade Social:
"Art",- No exerclcto do ano 2000, o Orçamento da Seguridade Social destinará recursos sufICientes para o atendimento
Integral da saúde em todos os assentamentos de trabalhadores rurais,"

Ceclllo: Rejeitada
Emenda: 1211
Texto:

Parecer:
Capitulo:

111

Seçlo: 111

Rejeitada no mérito

Artigo: 45

Parágrafo:

Inciso:

Alinea:

Inclua-se no art. 45 o seguinte Inciso:

" .• das receitas provenientes do Imposto seletivo sobre fumo prevista na proposta de emenda constrtuclonal nO 23, de 1999
em tramitaçêo na CAmara dos Deputados."
Decido: Rejeitada

AUTOR:

Parecer:

Rejeitada no mérito

WALTER PINHEIRO

Partido: PT

Emenda: 0271
Capitulo: 111
Seçlo:
Artigo: 38
C
Texto:
Inclua-se onda couber na SeçIo 1- Das Diretrizes Gerais, do Capitulo 111:

Parágrafo:

UF: BA

",Inciso:

Alfnea:

"Art. - No exerelclo do ano 2000 serão aplicados no ~rograma CI~NCJA E TECNOLOGIA, no mlnlmo~.recursos equiVakmtes
a duas vezes o valor autorizado para esse programa no ano de 1998."
Decido: Rejeitada
Parecer: Rejeitada no mérito

AUTOR:

WERNER WANDERER

Partido: PFL

UF:PR

Emenda: 0810
Capitulo: VIII
Seçlo:
Artigo: 66
Parégrafo:
Inciso:
Allnea:
Texto:
..Art. 66 ~ A exceção das vinculações constitucionais ou estabelecidas em lela COOlplementares e das que interessem à
defesa nacional, ficam suspensas, no exerclclo financeiro de 2000, as vinculações de receitas a fundos, órgãos ou
despesas."
Parecer: Aprovada parcialmente nos termos do SubsUtutivo
Decido: Aprovada Parclafment~
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\.JUNCLUSAO
A COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS·
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO, na Quarta Reunião Ordinária, em 16 de junho de
1999, APROVOU, contra os votos dos Deputados João Coser, Sérgio Miranda, Carlito
Merss, João Fassarella, Giovanni Queiroz, Airton Dipp, Eurfpedes Miranda, Ben-Hur
Ferreira e Fernando Marroni e do Senador Antônio Carlos Valadares, o Relatório do
Senador LUIZ ESTEVÃO, favorável ao Projeto de lei n° 02l99-CN, com as alterações
decorrentes da aprovação do Substitutivo e Adendo apresentados. Foram, ainda,
aprovados os seguintes Destaques: ao Texto de nO 097, de autoria do Deputado
Aroldo Cedraz, acordo em torno de nova redação ao Art. 48 do Substitutivo do Relator por unanimidade; de nO 037, à Emenda de nO 934, ambos de autoria do Deputado
Giovanni Queiroz - contra os votos dos Deputados Alberto Goldman, Márcio Reinaldo
Moreira e Udia Quinan; de nO 040, à Emenda de nO 941, ambos de autoria do Deputado
Giovanni Queiroz - contra os votos dos Deputados Darcisio Perondi, Márcio Reinaldo
Moreira, Ronaldo Cézar Coelho, Antônio Carlos Konder Reis e Eujácio Simões; de nO
041, à Emenda de nO 942, ambos de autoria do Deputado Giovanni Queiroz - por
unanimidade; de nO 052, à Emenda de nO 295(acordo em torno de nova redação),
ambos de autoria do Deputado João Fassarella - por unanimidade. Aprovou, ainda, por
unanimidade, com a aquiescência do Relator, Senador Luiz Estevão, acordo sobre
nova redação para o parágrafo único do Art. 65 do Substitutivo. Ao Projeto foram
apresentadas 1.394 (mil trezentos noventa e quatro) emendas.
Compareceram os Senhores Deputados, Lael Varella,
Presidente, Airton Dipp, Alberto Goldman, Alceste Almeida, Alexandre Santos, Almir Sá,
Antônio Carlos I;<onder Reis, Antonio Palocci, Aracely de Paula, Armando Abflio, Aroldo
Cedraz, Átila Lins, B. Sá, Ben-hur Ferreira, Carlito Merss, César Bandeira, Danilo de
Castro, Darcfsio Perondi, Deusdeth Pantoja, Emerson Kapaz, Eujácio Simões,
Eurfpedes Miranda, Expedito Junior, Félix Mendonça, Fernando Marroni, Giovanni
Queiroz, Gonzaga Patriota, Iberê Ferreira, João Coser, João Fassarella, João
Henrique, João Leão, João Ribeiro, João Tota, Jorge Khoury, José Borba, José Carlos
Elias, José Lourenço, José Priante, Laura Carneiro, Udia Quinan, Luis Barbosa, Márcio
Reinaldo Moreira, Marcus Vicente, Mário Negromonte, Nelson Meurer, Osvaldo Coêlho,
Osvaldo Reis, Paes Landim, Paulo Braga, Paulo Mourão, Pedro Henry, Pedro Novais,
Rafael Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Renildo Leal, Ricardo Barros, Robério
Araújo, Roberto Balestra, Roberto Pessoa, Rommel Feijó, Ronaldo Cézar Coelho,
Rubens Bueno, Santos Filho, Sérgio Barcellos, Sérgio Guerra, Sérgio Miranda, Sérgio
Reis, Virgflio Guimarães, Waldemir Moka e Veda Crusius; e Senadores Antonio Carlos
Valadares, Arlindo Porto,: Bello Parga, Carlos Patrocfnio, Djalma Bessa, Edison Lobão,
Eduardo Siqueira Campos, Luiz Estevão, Moreira Mendes, Mozarildo Cavalcanti, Ney
Suassuna, Paulo Hartung, Romeu Tuma, Romero Jucá e Wellington Roberto.
\

~e Reuniões, em 16 de junho de 1999.

f:

Deputad~LLA
\

Presidente

.

~,-nador LUIZ ESTEVAo
Relator

...::T
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PLN n' 2, de 1999.- CN
SUBSTITUTIVO
Dispôe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de

2000 e dá outras providências.

o CONORESSO NACIONAL decreta:
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 12 São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 22, da Constituição Federal, as diretrizes

orçamentárias da União para 2000, compreendendo:
I .. as prioridades e metas da administração pública federaJ;
11 .. a estrutura e organização dos orçamentos;

IlI· as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos da União e suas alterações:
IV .. as disposições relativas à divida pública federal;
V .. as disposições relativas às despesas da União com pessoal e encargos sociais;
VI .. a polltica de aplicação dos recursos das agências financeiras oficiais de fomento; e
VII .. as disposições sobre alterações na legislação tributária da União.
CAPITULO I

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL
Art. 22 As metas c as prioridades para o exercfcio financeiro de 2000 serão especificadas no plano plurianual relativo
penado 2000-2003, e devem observar as seguintes estratégias:

80

I .. consolidar a estabilidade econômica com crescimento sustentado;
11 .. promover o desenvolvimento sustentável voltado para a geração de empregos e oportunidades de renda;
1Il· combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social;
IV .. consolidar a democracia e a defesa dos direitos humanosj
V .. reduzir as desigualdades inter-regionais; e
VI .. promover os direitos de minorias v{tlmas de preconceito e discriminação.
§ 12 As denominações e unidades de medida das metas do projeto de lei orçamentária anual nonear-5e-Ao pelas utilizadas
no projeto de lei do plano plurianual referido no capul deste artigo.
§ 22 O Poder Executivo envidará esforços no sentido de antecipar a entrega do plano previsto no caput deste artigo em
pelo menos 15 dias.

CAPITULO II

DA ESTRUTURA E OROANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS
Art. 32 Para efeito desta Lei; entende-se por:
I • Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos,
sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual;
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11 • Atividade, um instrum"ento de programação para alcançar o objetivo de um programa. envolvendo um conjunto de
operações que se"realizam de modo contínuo e permanente. das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;
III • Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa. envolvendo um conjunto de
operações. limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo; e
IV· Operação Especial, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo. das quais não resulta
um produto. e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.
§ 12 Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos c
operações especiais. especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela reaJização da ação.
§ 2.9: As atividades. projetos e operações especiais serão desdobrados em subtftulos especialmente para especificar a
localização tisica integral ou parcial das respectivas atividades, projetos e operações especiais, não podendo haver, por conseguinte, alteração
da finalidade e da denominação das metas estabelecidas.

§ 32 Cada atividade, projeto e opera~o especial identificará a função e a subfunção às quais se vinculam.
§ 42 As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no projeto de lei orçamen~a por programas,
atividades. projetos ou operações especiais, e respectivos subtltulos com indicação de suas metaS'.tisicas:

Art. 4.9: Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a despesa por unidade orçamentária, detalhada por
categoria de programação em seu menor nível, especificando os grupos de despesa, com suas respectivas dotações, confonoe a seguir
discriminados, indicando, para cada categoria, a esfera orçamentária, a modalidade de aplicação, a fonte de recursos e o identificador de uso:
I • pessoal e encargos sociais;
2 ajuros e encargos da divida;
3 • outras despesas correntes;
4· investimentos;
5 a inversões financeiras, incluldas quaisquer despesas referentes à constituição ou aumento de capital de empresas; e
6 a amortização da devida.

Art. 52 As metas tislcas serão indicadas em n{vel de subtftulo e agregadas segundo os respectivos projetos e atividades e
constarão do demonstrativo a que se refere o art. r-, § 1.9:, Inciso XIV.
Art 62 Os orçamentos fiscal e da seguridade social compreenderão a programação dos Poderes da Uruão, seus fundos,
órgãos, autarquias, inclusive especiais, e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, bem como das empresas públicas, sociedades
de economia mista e demais entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto c que
dela recebam recursos do Tesouro Nacional, devendo a correspondente execução orçamentária e financeira ser totalmente registrada no
Sistema Integrado de AdministraçiIo Financeira do Governo Federal a SlAFI.
Parágrafo único. Excluemase do disPosto neste artigo as empresas que recebam recursos da União apenas sob a fonna de:
I ~ participação acionária;
11 • pagamento pelo fornecimento de bens e pela prestaçiIo de serviços;
Jll. pagamento de empréstimos e fmanciamentos concedidos;

IV .. transferencias para aplicação em programas de financiamento nos termos do disposto nos arts. 159, inciso J, aUnea
"c", e 239. § 12, da ConstituiçiIo Federal.

Art.
serão constituídos de:

r- O projeto de lei orçamentária anual que o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional e arespectiva lei

I· texto da lei;
fi .. consolldaçiIo dos quadros orçamentários;
Jll. anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na fonna defmida nesta Lei;

IV • anexo do orçamento de investimento a que se refere o art. 165, § 52, Inciso
definida nesta Lei;

n, da Constituição Federal,

na fonoa

V a discriminaçiIo da legislação da receita e da despesa, referente aos orçamentos fiscal e da seguridade social.
§ 12 Integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os
complementos referenciados no art. 22, inciso In, da Lei n2 4.320, de 17 de março de 1964, os seguintesfemonslrativos:

I .. da evolução da receita do Tesouro Nacional, segundo as categorias econômicas e seu desdobramento em fontes,
discriminando cada imposto e contribuiçiIo de que trata o art. 195 da Constituição Federal~
fi a da evolução da despesa do Tesouro Nacional, segundo as categorias econômicas e grupos de des~

In • do resumo das receitas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria
econômica e origem dos recursos;
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IV ~ do resumo das despesas dos orçamentbs fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntâmente, por categoria
econômica e origem dos recursos;
.
V ~ da receita e da despesa, dos orÇ8!l1entos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, segundo categorias
econômicas, confonne o Anexo I da Lei 0 2 4.320, de 1964, e suas alterações;
VI • das receitas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente. de acordo com a classificação
constante no Anexo III da Lei n2 4.320, de 1964, e suas allerações;
VII • das despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social. isolada e conjuntamente, segundo Poder e órgão, por
grupo de despesa e fonte de recursos;
VIII • das despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social. isolada e conjuntamente. segundo a função. subfunção,
programa, e grupo de despesa;
IX:' dos recursos do Tesouro Nacional, diretamente arrecadados, nos orçamentos fiscal e da seguridade social, por órgão;

X - da programação referente à maJUltenção e ao desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212 da Constituição
Federal, em nlvel de órgão, detalhando fontes e valores por categoria de programação;
XI - dos recursos destinados à irrigação, nos termos do art. 42 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. por

região;
XII .. do resumo das fontes de financiamento e da despesa do orçamento de investimento, segundo órgão, função,
subfunção e programa;

XfiI .. das fontes de recursos por grupos de despesa; e

XIV .. das despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade segundo os programas de governo, com os seus objetivos e
indicadores para aferir os resultados esperados, detalhado por atividades, projetos e operações especiais, com a identificação das metas. se for
o caso, e unidades orçamentárias executoras.
§ 22 A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária anual conterá:

I .. análise da conjuntura econômica do Pais, com indicação do cenário macroeconômico para 2000. e suas implicações
sobre a proposta orçamentária;

11- resumo da polltica econômica e social do Governo;
111 .. avaliação das necessidades de fmanciamento do setor público federal, explicitando receitas e despesas, bem como
indicando os resultados primârio e operacional implfcitos no projeto de lei orçamentária anual para 2000, os estimados para 1999 e os
observados em 1998, evidenciando, ainda, a metodologia do cálculo de todos os itens computados nas necessidades de fmanciamento, com
referência especifica ao cálculo dos juros reais por competência;

IV .. justificativa da estimativa e da flXação, respectivamente, dos principais agregados da receita e da despesa;
V - os valores das aplicações das agências fmanceiras oficiais de fomento nos dois últimos anos, a execução provável
para 1999 e as estimativas para 2000, consolidadas e por agência, região, Estado, setor e fonte de recursos, evidenciando, ainda, a

participação dos pequenos, médios e grandes tomadores;
§ 32 O Poder Executivo disponibilizará até IS dias após o encaminhamento do projeto de lei orçamentária anual, podendo
ser por meios eletrônicos, demonstrativos contendo as seguintes informações complementares:
I· os resultados COrrentes dos orçamentos fiscal e da seguridade social;
11 • os recursos destinados a eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental, de forma a caracterizar o
cumprimento do disposto no ano 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com a redação dada pela Emenda Constitucional n2
14, de 1996, detalhando fontes e valores por categoria de programação;
In • o detalhamento dos principais custos unitários médios, utilizados na elaboração dos orçamentos, para os principais
serviços e investimentos;

IV - a programação orçamentária, detalhada por operações especiais, relativa à concessão de quaiSquer empréstimos,
destacando os respectivos subsídios. quando houver, no âmbito dos orçamentos fiscal e da seguridade social;
V • o detalhamento, por unidade orçamentária da administração pública federal que destine recursos para entidades de
previdência fechada, do valor de suas contribuições a tCtulo de patrocinadores;

VI • os gastos. por unidade da Federação nas áreas de assistência social, educação e desporto, habitação. saúde,
saneamento e transportes, conforme infonnações dos órgãos setoriais. com indicação dos critérios utilizados para a regionalização dos
gastos;

vn . a memória de cálculo da estimativa de gasto com pessoal e encargos sociais' e com o pagamento de beneficios
previdenciários para o exercício de 2000;
VIiI • a memória de cálculo da estimativa das despesas com amortização e com juros e encargos da divida pública
mobiliária federal interna e externa em 2000, indicando os prazos médios de vencimento, considerados para cada tipo e série de t(tulos e,
sepamdamente, as despesas com juros, e respectivas taxas, com deságios e com outros encargos;
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IX· a situação observada. no exercício de 1998 em relação aos limites e condições de que uata o a11, 167, inciso
Constituição Federal;
-

de 1999

m, da

X • o efeito, por região, decorrente de isenções e de quaisquer outros beneticios tributários, indicando, por tributo c por
modalidade de beneficio contido'na legislação do tributo, a perda de receita que lhes possa ser atribuída, bem como os subsfdios financeiros e
creditfcios concedidos por órgão ou entidade da administração direta e indireta com os respectivos valores por espécie de beneficio. em
cumprimento ao disposto no art. 165, § 62, da Constituição Federal;
Xl· a evolução da receita nos três últimos anos, a execução provável para 1999 e a estimada para 2000, bem como a
memória de cálculo dos principais itens de receitas, inclusive as fmanceiras, destacando as premissas básicas de seu comportamento no
exercfcio de 2000;
XII ~ a correspondência entre os valores das estimativas de cada item de receita, de acordo com o dellllhmnelllo a que se
refere o inciso VI do § 12 deste artigo, e os valores das estimativas de cada fonte de recurso aque se refere o 12 desta Lei;
XIII dos montantes das receitas diretamente arrecadadas, por órgão e unidade orçamentária, separando-se a'i de origem
financeira das de origem nãoafinanceira, utilizadas no c~lculo das necessidades de financiamento do setor público federal a que se refere o
inciso 111 do § 22;
a

XIV memória de cálculo das estimativas:
M

a) das receitas brutas administradas pela Secretaria da Receita Federal, destacando os efeitos da variação do índice de
preços, das alterações da legislaçãO e dos demais fatores que contribuam para aS estimativas;
b) das receitas administradas pela Secretaria da Receita Federal, segundo as rubricas da lei orçamentária, calculadas a
partir dos montantes estimados na aUnea anterior;
XV a despesa com pessoal e encargos sociais, por Poder e total, executada nos últimos três anos, a execuçao provável
em 1999 e o programado para 2000, com a indicação da representatividade percentual do total em relação à reccÍla corrente e à receita
corrente liquida, esta última tal como defmlda nas Leis Complementares n2 82, de 23 de março de 1995, e n!! 96, de 31 de maio de 1999, p,Ha
os exerdcios a que se referem;
M

XVI .. o custo médio por beneficiário, por unidade orçanlentária, por órgão e por Poder, dos g~~tos com:
a) assistência médica e odontológica;
b) auxilio-alimentação/refeição;
c) assistência pré-escolar;
XVII - os pagamentos, por fonte de recursos, relativos aos Grupos de Despesa "juros e encargos da divida" e
"amonização da dIvida", da dIvida interna e externa, reaUzados nos últimos três anos, sua execução provável em 1999 e o progTflmado pata
2000;
XVIII o impacto em 1997 e 1998 e as estimativas para 1999 e 2000, no âmbito do orçamento fiscal, rins dlvirlas de
Estados e Municípios assumidas pela União, discriminando por Estado e conjunto de Municípios;
M

XIX - o estoque da dIvida pública federal, mtema e externa, inclusive daquela junto ao Banco Centml do Bwsil, em 30
de junho de 1995 e em 31 de dezembro de 1998 e em 30 de junho de 1999, e as previsôes do estoque pfl.ffi 31 de dezembro de 1999 e 2000,
especificando-se para cada uma delas:
a) mobiliária ou contratual;
b) tipo e série de Utulo, no caso da mobiliária;
c) prazos de emissão e vencimento;
XX .. o impacto do Programa Nacional de Desestatização na receita e na despesa da União, até 2000;
XXI .. o resultado do Banco CentraJ reaJizado no exercicio de 1998, destacando os principais elcmclltos que conlribufl1Ull
para esse resultado, bem como o estimado para 1999 e 2000;
XXII discriminação, por órgão, atividade, projeto, operação especial e respectivos subtítulos, dos leClHSos destinados
aos Programas "Comunidade Solidária", "Brasil em Ação" e "Rede de Proteção Social";
M

XXIII
as fontes e a memória de cálculo dos recursOS destinados ao Fundo Especial de DesenvolvimeJlto e
Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização FUNDAF;
M

M

XXIV· memória de cálculo da reserva de contingência e das transferências constitucionais proa Estados, Disllito Federal
e Municípios;

xxv .. memória de cálculo da complementação da União ao Fundo de Manute'}Ção do Ensino Fundamental e de
VaJorizaçilo do Magistério .. FUNDEF, indicando o valor mínimo por aluno, nos termos do art. 62, §§ 12 e 22, da Lei n'>!. 9.424, de 1996;
XXVI memória de cálculo do montante de recursos para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino, fi que
se refere o art. 212 da Constituição Federal, e do montante de recursos para aplicação na erradicação do analfabetismo e na manutenção e no
desenvolvimento do ensino fundamental, previsto no art. 60 do ADCT;
a

XXVII· discriminaçi'lo da observância do art. 46, inciso I, desta Lei:
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XXVIII· das despesas regionalizadas do Sis(~ma Único de Saúde - SUS, destacando as parcelas atinentes a cada um dos
critérios previstos no art. 3S da Lei n2 8.080, de 19 de setembro de 1990;
XXIX· da correlação entre as novas categorias de program&ção, a nível de subtítulo, e as hoje existentes;
XXX - dos subprojetos em andamento, de acordo com a atual classificação funcional-programática. cuja execuçoo
financeira até 30 de junho de 1999. ultrapasse vinte por cento do seu custo total estimado, inforolando o percentual de execução e o custo
total acima referidos, para fins do que estabelece o art. 24;
XXXI • o orçamento de investimento, indicando, por subtftulo, as fontes de financiamento. distinguindo os recursos
originários da empresa controladora e do Tesouro Nacional;
XXXII • o impacto da assunção das obrigações decorrentes dos empréstimos compulsórios instiruldos pelo Decreto·Lei
nl!: 2.288. de 1986, confonne detenninação da MP 1.789, de 1998; e

XXXIII • o detalhamento das negociações das dividas dos Estados e Municfpios, indicando os valores tOlnis envolvidos, a
data e os valores de pagamentos devidos pelas unidades beneficiadas, vencidos e vincendos, e, ainda, as datas e os valores em que foram
efetivamente realizados,
§ 42 Os valores constantes dos demonstrativos previstos no parágrafo anterior serão elaborados a preços da proposta
orçamentária, explicitada a metodologia utilizada para sua atualização.
§ 52 O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional os projetos de lei orçamentária e dos créditos adicionais em m~io
eletrônico com sua despesa regionalizada e discriminada, no caso do projeto de lei orçamentária, por elemento de despesa.
§ 62 Os órgãos setoriais do sistema de orçamento encaminharão à Comissão de que trata o § lI!: do rut. 166 da
Constituição FederaJ, no mesmo prazo fIXado no § 32 deste artigo, demonstrativo dos subtftulos destinados à realização de obras, cujo mbr
totaJ ultrapasse RS2,OOO.OOO,OO (dois milhões de reais), contendo:

a) especificação da obra a ser realizada;
b) estâgio em que se encontra a obra;
c) cronograma Osico·linanceiro da obra: e

d) etapas a serem executadas com as dotações consignadas no projeto de lei orçamentária

§ 72 A Comissão Mista Pennanente prevista no § t!~ do art. 166 da Constituição Federal terá acesso a todos os dados
utilizados na elaboração da proposta orçamentária, inclusive através do Sistema Integrado de Dados Orçamentários· SIDOR.
§ 82 Os demonstrativos e informações complementares exigidos por esta Lei identificarão, logo abaIxo do respectivo
titulo, o dispositivo a q~e se referem.

Art 82 Para efeito do disposto no artigo anterior, os Poderes Legislativo, Judiciário e o Ministério Público da Uniao
encaminharão ao Órgão Central do Sistema de Planejamento Federal e de Orçamento, por meio do SIDQR, suas respectivas propostas
orçamentárias, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária anual.

§ 12Na elaboração de suas propostas, as instituições mencionadas neste artigo terão como parâmetro de suas despesas:
I . com pessoal e encargos sociais, o gasto efetivo com a folha de pagamento de abril de 1999, projetada para o exerclcio,
considerando os acréscimos legais e o disposto no art. 169 da Constituição Federal, alterações de planos de carreira, verificados até 30 de
junho de 1999, as admissões na forma do art. 61 desta Lei e eventuais reajustes gerais a serem concedidos aos servidores públicos federaisj
11 • Com os demais grupos de despesa, o conjunto das dotações fixadas na lei orçamentária para o exerclcio fmanceiro de

1999.
§ 22 No cAlculo dos limites a que se refere o parágrafo anterior, serão excluldas as despesas realizadas com o pagamento
de precatórios e construção ou aquisição de imóveis.
§ 31!: Aos limites estabelecidos na fonna dos parágrafos anteriores, serão acrescidas as despesas decorrentes de acréscimos
das despesas da mesma espécie das menci,onadas no parágrafo anterior e pertinentes ao exerclclo de 2000, a manutenção de novas Instalações
em imóveis adquiridos ou concluldos nos exerclcios de 1999 e 2000 e com a modernização e coordenação do processo eleitoral do ano 2000.
§ 42 Os limites de que trata este artigo serão fixados por grupos de despesa, conforme classificação cOnstante do art. 42

desta Lei.
Art. 92 Quando a abertura de créditos adicionais implicar a alteração das metas constantes do demonstrativo referido no
art. 72, § 12, inciso XIV, o mesmo deverá ser objeto de atualização.
Art. 10. No projeto de lei orçamentária anual será atribufdo a cada subtítulo, para fins de processamento, um código
seqüencial que não constará da lei orçamentária anual.

Parágrafo único. As modificações propostas nos termos 'do art. 166, § 52, da Consti~içãO FederaJ, deverão preservar os
códigos seqUenciais da proposta original.
Art. 11. Cada projeto somente constará de uma única esfem orçamentária.
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, ~ portaria,do Ministro de Orçamento c Gestâf? ·para as fontes, exceto as de.quc trata o § 22 do art. 69 de~ Lei!
11 • ponaria do dirigente máximo de cada órgão a que estiver subordinada a unidade orçamentária. paca as modalidades de
aplicação. desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou económica da execuÇl10 do crédito na modalidade prevista na lei
orçamentária.
Art. 13. A modalidade de aplicação, referida no artigo anterior. destina-se a indicar se os recursos sento aplicados
diretamente pela unidade detentora do crédito orçamentário, ou transferidos, ainda que na fonna de descentralização, a outras esferas de
governo. órgãos ou entidades, de acordo com a especificação estabelecida pela Secretaria de Orçamento Federal. do Ministério do

Orçamento e Gestão. observando-se, no mfnimo. q seguinte detalhamento:
I • 30 • governo estadual;

11 • 40 • administração municipal;
111· 50 .. entidade privada sem fins lucrativosj
IV· 90 .. aplicação direta; ou
V .. 99 .. a ser definida.

§ 12 Não se aplica a exigência estabelecida no inciso 11 do art. 12 desta Lei quando da definição de que trata o inciso V

deste artigo.
§ 22 É vedada a execução orçamentária com a modalidade de aplicação "99 .. a ser definida".
Art. 14. O identificador de uso, a que se refere o art. 42. destina-se a Indicar se os recursos compôem contrapartida
nacional de empréstimos ou de doações, ou destinam·se a outras aplicações, constando da lei orçamentária e de seus çréditos adicionais pélbs
seguintes digitas. que antecedemo o código das fontes de recursos:

O.. recursos não destinados à contrapartida;
1 .. contrapartida de empréstimos do Banco Internacional para Reconstrução c Desenvolvimento .. BIRDi
2 .. contrapartida de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento .. BlD;

3 - outras contrapartidas;
§ 12 Os Identificadores de uso inclufdos na lei orçamentária anual ou nas leis de abertura de cr~itos adicionais.
observado o art. 27 desta Lei, podemo ser modificados exclusivamente pela Secretaria de Orçamento Federal, mediante publicaç40 de
portaria no Diário Oficial da União, com a devida justificativa, para atender às necessidades de execuç!o.
§ 22 Observado o disposto no art. 27 desta Lei, a modificação a que se refere o parágrafo anterior poderá ocorrer,
também, quando da abertura de créditos suplementares autorizados na lei orçamentária anual.

,

Art. 15. Todas as receitas e as despesas decorrentes das operações no âmbito do Programa Nacional de Desestati.zação e
relativas a participações acionárias da Unilo e das operações de securitlzação envolvendo ((tulos da divida pÍlblica mobiliária federal,
constarão da lei orçamentária anual nos seus valores brutos, vedada qualquer dedução.
Art. 16. As fontes de recursos que corresponderem às receitas provenientes da concessão e pennisslo c~nstar40 na lei
, orçamentâria com código próprio que as identifiquem confonne a origem da receita, discriminando-se durante a execução, no mfnimo,
aquelas decorrentes da concessão ou pennisslo nas áreas de telecomunicações, ttansportes, petróleo e elebÍcidade.
Art. 17. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na fonna e com o detalhamento estabelecidos
na lei orçamentária anual.

,
§ 12 Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os
': 'justifiquem e que indiquem as conseqUências dos cancelamentos de dotaçOes propostas sobre a execução das atividades. dos projetos, das
. opêraçOes especlaJs e dos respectivos subtItulos.

§ 22 Os decretos. de abertura de c~ltos suplementares autorizados na lei orçamentária anual serto submetidos pelo
Ministl!rio do Orçamento e Gest40 ao Presidente da RcpÍlbllca, acompanhados de exposição de motivos que inclua a justificativa e a
Indicação dos efeitos dos cancelamentos de dotações sobre a execução das atividades', dos projetos ou das operações especiais e respectivos
subtftulos atingidos e das correspondentes metas.
'
§ 3' Até cinco dias após a publlcaç!o dos dectetos de que trata o § 2' deste artigo, o Poder Executivo cncamlnhanl li
Comiss!o Mista Pennanente prevista no art. 166 da Constituição Federal cópia dos referidos decretos ~ respectivas expos.iÇÕC5 de motivos.
§ 42 Cada projeto de lei deverá tcstringlr-sc a um único tipo de crédito adicionai ..
§ 52 Os crl!ditos adicionais destinados a despesas com pessoal e encargos socl,"s sento encaminhados ao Congresso
.~ ,Nacional por intennédio de projetos de lei especlfic~s e exclusivamente para essa ~nalidade.
I'
§ ffl Os créditos adicionais aprovados pelo Congresso Nacional semo considerados
sançao e publicação da respectiva lei.

automaticam~t~

abertos com a

§ P Nos casos de abertura de créditos à conta' de recursos de excesso de arre~d~Ç4o. as exposiçõ~ide' motivos de que
os §§ 12 e 22 deste artigo conterlo a atualizaça,o das estimativas de receitas para o ext~c(cio, apresentad~,)dt acordo com a
classificação de que trata o art. P, § 12, inciso VJ, desta Lei.
tratam
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§ SI! O texto da lei orçamentária anual somen(e ·poderá autorizar a ab~rtura de créditQs sup1e:lJ\entares se contiver também
dispositivo detenninan40 que o Poder executivo >elabore e publique cronograJ)l8 anual de I?agament~s mensais, nos termos do art. 77 desta
Lei.

§ 99: Os créditos suplementares autorizados na lei orçamentária anual. referentes a remanejamento de dotações, exceto
despesas com pessoal. no âmbito dos programas de trabalho dos respectivos órgãos, serão abertos e publicados com justificativa e indicativo
dos efeitos sobre a execução das atividades, dos projetos. das operações especiais e respectivos sublltulos e metas atingidos:
I - no Poder Legislativo

p~los

Presidentes da Câmara dos Deputados. do Senado Federal e do Tribunal de Contas da

Uniâoi

11- no Poder Judiciário, pelos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores:
1II • no Ministério PObllco da União, pelo Procurador·Geral da República.
CAPITULO 111
DASDffiE~ESGEruuSPARAELABORAÇÃO

DOS ORÇAMENTOS DA UNIÃo E SUAS ALTERAÇÓES
Seç401

Das Diretrizes Gerais
Art. 18. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária de 2000 deverão levar em conta a
obtenção de um superávit primário de, no mlnimo, 2,7% (dois vSrgula sete por cento) do Produto Interno Bruto. Pffi. sendo 2,6% (dois
vSrgula seis por cento) dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, constando em anexo à proposta do texto da lei a metodologia de
apuração desses resultados.
§ 12 O Poder Executivo tom~ as providências necessárias para o cumprimento das metas de que trata o caput deste
artigo, mediante ajuste do cronograma, bem como dos limites para movimentação e empenho, de que trata o art. 77 desta Lei, observado O
que determina o respectivo parágrafo único.
§ 22 O decreto do Poder Executivo que estabelecer ou modificar o cronograma de que trata o parágrafo anterior conteri
demonstrativo de que a programação atende ao disPosto no capul deste artigo.
§ 3' O Poder Executivo encarnlnhanl ao Congresso Nacional, no prazo de 15 dias após o encerramento de cada trimestre,
relatório de avaliaçlo do cumprimento das metas do exercfclo, bem assim das justificações de eventuais desvios, com indicaçAo das medidas
corretivas.
§ 42 A Comissão Mista de que trata o art. 166, § 12 da Constituição Federal apreciará os relatórios mencionados no
parágrafo anterior e acompanhará a evolução dos resultados primários dos orçamentos fiscal e da seguridade social da Unlao. durante a
execução orçamentária.
§ 52 No cumprimento do disposto do § 12 deste artigo não poderá haver restrição para movimentação e empenho das
-do~ções destinadas às despesas de ações:

I· voltadas para os recursos hldricos e desenvolvidas exclusivamente nas áreas do Polfgono das Secas; ou
11 - Incluldas na Rede de Proteção Social.

Art. 19. A alocação dos créditos orçamentários será feita dlretamente à unidade orçamentária responsável pela execuçlo
das ações correspondentes, ficando proibida a consignaç4o de recursos
FI.caI e da Seguridade Social.

8

titulo de transferência para unidades integrantes dos Orçanicntos

Pan\gnlfo ""ico. Desde que observadas as vedações contidas no ar!. 167, inciso VI, da Constitulç!o Federal, fica
facultada a descentnlllzaç!o de tr<dltos orçamentários para execuç40 de ações de responsabilidade da unidade descentnlllzadora.

Art. 20. As despesas com o pagamento de precatórios j~dlciâri6s correrão à conta de dotaçOes consignadas com esta
finalidade em operações especiais_ espec(ficas, que constarão das uni~des orçamentárias responsáveis pelos débitos.
Parágrafo único. Os récursos aloCados na lei orçamentária, com a destinação prevista neste artigo. somente poderio ser
cancelados para a abertura de cmJltos adicionais com outra finalidade mediante autorização especifica do Congresso Nacional.

Ar!. 21. O P'!IIer.ludiciário, sem prejulzo do envio das relaçOes de dados cadastrais dos precatórios ao. órglos ou
entidades devedo.....ncarnlnhanl fi Comissfto Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscallzaçfto do Congresso Nacional e fi S....tarla de.
Orçamento Federal, do Mlnlsttrio do Orçamento e Gest!o, at6 sete dias após a publicaç40 desta LeJ, inclusive em meio masn<tlco de
processamento· eleb'Ónico. por intermédio dos seus respectivos órgãos centrais de planejamento e orçarrt'ento, ou equivalentes, a relação dos
débitos constantes de precatórios judiciários a Serem incluldos na proposta orçamentária de 2000. conforme determina o art. 100, § 12, da
Constltulç!o.l~eral, dlscrim.lnadapor órgfto da admiryistraçãO direta, autarquias e fundações, e por grupo de despesas, conforme
deta.lhament,~\c~~te do art. 42i ,4~ Lei, especificando:
,
a) nÍlmero da ação originária;
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,b) número do precatório;
c) tipo de causa julgada:
d) data da autuação do precatório;

e) nome do beneficiário; e

O valor do precatório a ser pago.
§ 12 Os órgãos e entidades devedores, referidos no copUl, comunicarão à Secretaria de Orçamento Federal, do Ministério
do Orçamento e Gestão, no prazo máximo de cinco dias contados do recebimento da relação dos débitos, eventuais divergências verificadas
entre a relação e os processos que originaram os precatórios recebidos.
§ 2.9: A relação dos débitos de que trata o caput deste artigo, somente incluirá precatórios cujos processos contenham
certidão de trânsito em julgado da decisão exeqUenda e atendam a pelo menos uma das seguintes condições:

r - certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução;
11 • certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer impugnaç~o. aos re.spectivos cálculos.
Art. 22. M despesas com auxUio·alimentação/refeição, assistência pré·escolar e assistência médica e odontológica no
âmbito dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciârio e do Ministério Público da União, inclusive das entidades da administração indireta
que recebam recursos à conta dos orçamentos fiscal e da seguridade social correrão, exclusivamente, à conta dos recursos alocados em
categorias de programação especificas, incluldas na lei orçamentária e em seus créditos adicionais para estas finalidades.
§ 12 O disposto neste artigo aplica·se, igualmente, aos órgãos e entidades que prestem, total ou parcialmente, os referidos
beneficios a seus servidores e dependentes, por intermédio de serviços próprios.
~
§ 22 A inclusão de recursos na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais para atender às despesas de que trata este
artigo, fica condicionada à informação do número de beneficiados nas respectivas metas.

Art. 23. Na programação da despesa não poderão ser:
I - fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instítufdas as unidades
executoras;
li-incluídos projetos com a mesma finalidade em mais de um órgão;
111 - inclufdas despesas a titulo de Investimentos - Regime de Execução Especial, ressa1vados os casos de calamidade
pública formalmente reconhecidos, na form!). do art. 167, § 32, da Constituição Federal;
IV· transferidos a outras unidades orçamentárias os recursos recebidos por transferência;
V - cl~ificadas como atividades dotações que visem ao desenvolvimento de ações limitadas no tempo e das quais
resultem produtos que concorram para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do Governo, bem como classificados como projetos ações de
duração continuada.
Parágrafo único. Excetuados os casos de obras cuja natureza ou continuidade fisica não pennitarn o desdobramento, a lei
orçamentária anu,al não consignará recursos a projeto e respectivos sublftulos que se localize em mais de uma unidade da Federação, ou que
atenda a mais de uma.
Art. 24. Além da observância das prioridades e metas fixadas nos termos do art. 22, a lei orçamentária e seus créditos
adicionais somente incluirão projetos ou subtftulos de projetos novos se:
I- tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos e respectivos subtitulos em andamento;
11 .. os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa ou a obtenção de uma unidade completa, considerando-se
as contrapartidas de que trata o § 22 do art. 34.
Parágrafo único. Para fins de aplicação do disposto neste artigo, não serão considerados projetos com tltulos genéricos
que tenham constado de leis orçamentárias anteriores e serão entendidos como projetos ou subtftulos de projetos em andamento aqueles cuja
execução financeira, até 30 de jwlho de 1999, ultrapassar vinte por cento do seu custo total estimado, confomle indicado no demonstrativo
previsto no inciso XXX, § 32, do art. 72.

M 25. Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com:
I - in{clo de ccnstrução, ampliação, reforma voluptuária ou útil, aquisição, novas locações ou arrendamentos de imóveis
residenciais;
11 - inicio de construção, ampliação, reforma voluptuária e a aquisição de imóveis administrativos no âmbito da
administração pública direta, indireta ou fundacional de qua1quer dos Poderes da União;
111 - aquisição de mobiliârio e equipamento para unidades residenciais de representa~ão funcional;
IV - aquisições de automóveis de representação, ressalvadas aquelas referentes a automóveis de uso do Presidente, Vice·
Presidente e ex-Presidentes da República, Presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e dos Tribunais Superiores, dos
Membros das Mesas Diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, dos Ministros de Estado e do Supremo Tribunal Federal, do
Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União;
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contratos de locação e arrendamento de quaisquer vefcu.los para

representação pessoal:

VI • ações de caráter sigiloso. salvo quando realizadas por órgãos ou entidades cuja legislação que as criou estabeleça.
entre suas competências, o desenvolvimento de atividades relativas à segurança da sociedade e do Estado e que tenham como preoondição o
sigilo, constando os valores correspondentes de calegorias de programação especificas:
VII • ações tlpicas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios. ressalvadas as ações compreendidas nos arts. 23,
inclusive plIâ aquisição de patmlhas mecanizadas, 30, incisos VI e VII, 200, 204, inciso I, e 225. § 12, inciso I1I, da Constituição Federal, em
lei especifica e destinadas à melhoria de transporte e sistema viário primário nas regiões metropolitanas, ou constantes do Plano Plurianual,
financiadas total ou parcialmente pela União ou por agência oficial de fomento e que se encontrem inacabadas, com mais de cinqüenta por
cento de execução, desde que já tenham aquelas entidades adimplido mais de setenta por cento da contrapartida;
VIII - clubes e associações de servidores ou quaisquer outras entidades congêneres. excetuadas creches e escolas para O
atendimento pré-escolar;

IX - pagamento, a qualquer titulo, a servidor da administração pública ou empregado de empresa pública ou de sociedade
de economia mista, por serviços de consultoria ou assistência técnica, inclusive custeados com recursos provenientes de convênios, acordos,
ajustes ou instrumentos congêneres, firmados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, nacionais ou internacionais.
§ 12 Para efeito desta Lei, entende-se como ações tlpicas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municlpios, as ações
governamentais que ni'lo sejam de competência exclusiva da Uniflo, nem de competência comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municipios.
§ 2!! Desde que as despesas sejam especificamente identificadas na lei orçamentária, excluem-se da vedação prcvistá:
I - nos incisos I, 11 e m, as destinações para:

a) unidades equipadas, essenciais à ação das organizações militares;
as unidades necessárias à instalação de novas representações diplomáticas no exterior;

b)

c) representações diplomáticas no exterior;

d) residências funcionais dos Ministros de Estado e dos membros do Poder Legislativo em Brasllia;
e) as despesas dessa natureza, que sejam relativas às sedes oficiais das representações diplomáticas no exterior e que
sejam cobellas com recursos provenientes da renda consular;
11 no inciso
b

rv, as aquisições com recursos oriundos da renda consular para atender às representações diplomáticas no

exterior;
111 no inciso VII, as ações para reaparelhamento das policias estaduais, nos termos do caput do art 144 da Constituição
o

Fedeml.
§ 32 Os serviços de consultoria somente serão contratados para execução de atividades que comprovadamente não
possam ser desempenhadas por servidores da Administração Federal, publicando-se no Diário Oficial da União, além do extrato do contrato,
ajustificativa e a autorização da contratação.

Art. 26. As receitas vinculadas e as diretamente arrecadadas por órgãos, fundos, autarquias. incluSive as especiais,
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais empresas' em que a União,
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital com direito a voto, respeitadas as disposições previstas em legislação especifica, serão
destinadas prioritariamente aos custeios administrativo e operacional, inclusive pessoal e encargos sociais, bem como ao pagamento de
amortização, juros e encargos da divida, e à contrapartida das operações de crédito, excetuando-se 8 parecia de vinte por cento dos recursos
diretamente arrecadados por órgãos ou entidades voltadas para a pesquisa e desenvolvimento cientifico e tecnológico e para ações na área de
recursos hfdricos, desde que destinadas a investimentos em suas atividades-fim.
Art. 27. Os recursos para compor a contrapartida de empréstimos internos e externos e para o pagamento de sinal,
amortizaçi'lo, juros e outros encargos, observados os cronogramas financeiros das respectivas operações, não poderão ter destinação diversa
das referidas finalidades, exceto se comprovado documentadamente erro na alocação desses recursos.
Parágrafo único. Excetua-se do disposto neste artigo a destinação, mediante a abertura de crédito adicional, com prévia
autorização legislativa, de recursos de contmpanida para a cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais, sempre que for evidenciada
a impossibilidade da sua aplicaçi'lo original
Alt. 28. Somente poderão ser incluldas no projeto de lei orçamentária dotações relativas às operações de crédito
contratadas ou aprovadas pelo Ministério do Orçamento e Gestão ou pelo Ministério da Fazenda, até IS de junho de 1999.
Art. 29. Sem prejuízo do disposto na Lei n2 8.020, de 12 de abril de 1990, somente poderão ser destinados recursos dos
orçamentos fiscal e da seguridade social, inclusive de receitas diretamente arrecadadas dos órgãos e e{ltidades da administração pública
federal. para. entidade de previdência fechada ou congênere legalmente constituída e em funcionamento até" 10 de julho de 1989. desde que:

I - ni'lo aumente a participação relativa da patrocinadora, em relação à contribuição dos seus participantes, verificada no
exercício de 1989;
11 os recursos de cada patrocinadora, destinados a esta finalidade, ",lo sejam superiores àqueles verificados no balanço
de 1989. at\Jalizados pejo fndice Geral de Preços - Disponibilidade Interna, da Fundação Getúlio Vargas.
o
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Art. 30. É vedada a inclusão, na lei orçamentária anual e em seus créditos adicionais. de dotaçôes a título de subvenções
sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada., que preencham uma
das seguintes condições:
I • sejam de atendimento direto ao público, de fanna gratuita, nas áreas de assistência sociaJ, saúde ou educação, e

estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social- CNAS;
11 - sejam vinculadas a organismos internacionais de natureza filantrópica, institucional ou assistencia1;
III - atendam ao disposto no art. 204 da Constituição Federal, no art. 61 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias, bem como na Lei n2 8.742, de 7 de dezembro de 1993; ou

IV - sejam vinculadas à missão diplomática ou repartição consular brasileira no exterior e tenham por objetivo a
divulgação da cultura brasileim e do idioma ponuguês falado no Brasil.
§ 12 Para habilitar-se ao recebimento de subvençôes sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deve;rá apresentar
declaração de funcionamento regular nos últimos cinco anos, emitida no exercfcio de 2000 por três autoridades locais e comprovante de
regularidade do mandato de sua diretoria

§ 2 2 Ê vedada, ainda, a inclusão de dotação global a tftulo de subvenções sociais.
§ 32 As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer titulo submete.r-se-ilo à fiscaJização do Poder
concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.
§ ~ A Secretaria Nacional de Assistência Social publicara trimestralmente no Diário Oficial da União a relação dos
Estados e Municípios beneficiados e o montante dos recursos a eles transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social nos tennos do §
2 2, da Lei n2 9.604, de 1998.
......,

Art. 31. A destinação de recursos a Municípios, Estados e ao Distrito Federal, inclusive para o atendimento às ações de
assistência social, saúde e educação, será r.!alizadas mediante transferências intergovernarnentais.

Parágrafo único. Os recursos fmanceiros, de qualquer natureza, destinados aos Municípios, serão a eles transferidos
diretamente pela União, exceto se comprovada, mediante justificativa pelo gestor, a inviabilidade legal da transferência direta
Art. 32. É vedada a inclusão de dotações a título de "auxllios" para entjdad~ privadas, re~alvadas as sem fins lucrativos

e desde que sejam:
I • de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para o ensino especial, ou representativas da comunidade
escolar das escolas públicas estaduais e municipais do ensino fundamental ou, ainda, unidades mantidas pela Campanha Nacional de Escolas
da Comunidade - CNEC;
11 • cadastradas junto ao Ministério do Melo Ambiente, para recebimento de recursos oriundos de programas ambientais,
doados por organismos intem~cionais ou agências governamentais estrangeiras;
UI • voltadas para as ações de saúde e de atendimento direto e gratuito ao público, prestadas pelas Santas Casas de
Misericórdia e demaJs entidades filantrópicas;
IV· signatárias de contrato de gestão com a administração pública federal, não qualificadas como organizações sociais
nos termos da Lei 029.637, de 15 de maio de 1998;
V • consórcios intermunicipais de saúde, constituídos exclusivamente por entes públicos, legalmente institu{dos e
signatários de contrato de gestão com a administração pública federal, e que participem da execução de programas nacionais de saúde.
Parágrafo único. Sem prejulzo da observância das condições estabelecidas neste artigo, a inclusão de dotaçôes na lei
orçamentária e sua execução, dependerão, ainda, de:
I - publicação, pelo Poder Executivo, de nonnas a serem observadas na concessão de auxflíos, prevendo-se cláusula de
reversão no caso de desvio de finalidade;
11 • destinação dos recursos ~xclusivamente para a ampliação, reforma, aquisição de equipamentos e sua instalação e de
material pennanente, exceto no caso do inciso ri do caputj
,
li· que, no mlnimo, ses~,~nla por cento dos serviços prestados pela entidade sejam gmtuitos; e

IV· identificação do benuiciário e do valor transferido no respectivo convênio.
Art. 33. A destinação de recursos a titulo de "contribuições", a qualquer entidade, para despesas correntes e de capital,
além de atender ao que determina o art. 12, §§ 22 e 62, da Lei n2 4.320, de 1964, somente poderá ser efetivada mediante previsão na lei
orçamentária e a identificação do beneficiário no convênio.
Art. 34. As transferências de recursos da União, consignadas na lei orçamentária .anual, para Estados, Distrito Federal ou
Municlpios, a qualquer titulo, inclusive auxllios fmanceiros e contribuições, serão realizadas exclusivmente mediant~ convênio, acordo,
ajuste ou outros instrumentos congêneres. na forma da legislação vigente, ressalvadas aquel~. ~~corTentes de rec~s originârios da
repartição de receitas previstas em legislação especifica, de repartições de receitas tributárias, de operações de crédito externas e das
destinadas a atender a estado de calamidade pública legalmente reconhecido por ato ministerial, e dependerão da comprovação por parte da
unidade beneficiada, no ato da assinatura do instrumento original, de que:
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I .. instituiu, regulamentou e arrecada todos oitrlbulos previstos nos arts. 155 e 156 da Constituição Federal, ressalvado o
imposto previsto no art. 156, inciso m, com a redação dada pela Emenda Constitucional n2 3, quando comprovada a ausência do fato
gerador:
.

11 .. não está inadimplente:
a) com a União, inclusive com as contribuições de que ttatam os arts. 195 e 239 da Constituição Federal;
b) com as contribuições para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
c) com a prestação de contas relativas a recursos anterionnente recebidos da administração pública federal, através de
convênios. acordos, ajustes, subvenções sociais, contribuições, auxilias e similares;
III .. os projetos, atividades. operações especiais, e correspondentes subtltulos, contemplados pelas descentralizações ou
transferências estejam inclufdos na lei orçamentária da esfera de governo a que estiver subordinada a unidade beneficiada ou em créditos
adicionais abe,rtos, ou em tramitação no Legislativo local, no exerclcio.
§ 12 Desde que publicados os critérios de distribuição regional dos recursos destinados ao Programa "Comunidade
Solidária", fica o Poder Executivo, ressalvadas as vedações constitucionais, autorizado a dispensar, em caráter excepcional, mediante
decreto, que conterá a justificativa da exceção, as exigências previstas no inciso 11 do caput deste artigo, para atendimento das ações
inclufdas nos bolsOCs de pobreza identificados como áreas prioritárias no âmbito do Programa, de ações emergenciais na área de saúde
p6blica. das açôes de serviços assistenciais previstos na Lei oS! 8.742, de 7 de dezembro de 1993 ~ Lei Orgânica de AssIst!ncla Social.
LOAS.
.
§ 22 É obrigatória a contrapartida dos Estados. do Distrito Federal e dos MunicIpios, que poderá· ser atendida através' de
recursos financeiros ou bens e serviços economicamente mensuráveis e será estabelecida de modo compatfvel com a capacidade flflan~
da respectiva unidade beneficiada, tendo Como limite mlnirno e máximo:

I • no caso dos Municfpios:
a) cinco e dez por cento, para Municípios com até 25.000 habitantes;
b) dez e vinte por cento. nos demais Municfpios localizados nas áreas da SUDENE, da SUDAM e no Centro-Oeste;
c) dez e quarenta por cento, para as transferências no âmbito do Sistema Único de Saúde· SUS, exclufdos os Munlcfpios
relacionados nas alfneas anteriores;
d) vinte e quarenta por cento, para os demais;

n· no caso dos Estados e do Distrito Federal:
a) dez e vinte por cento, se localizados nas áreas da SUDENE e da SUDAM e no Centro-Oeste; e
b) vinte e quarenta por cento, para os demais.
§ 32 A exigência de contrapartida flXada no parágrafo anterior não se aplica aos recursos transferidos pela União:

I· oriundos de operações de crédito internas e externas, salvo quando o contrato dispuser de fonna diferente;
11 - oriundos de doações de organismos internacionais ou de governos estrangeiros e de programas de conversão da divida
externa doada para fms ambientais, sociais, culturais e de segurança pública;
111 - a Municfpios que se encontre~ em situação de caJamidade pública fonnalmente reconhecida. durante o periodo que
esta subsistir;
IV - para atendimento dos programas de educação fundamental. exclusivamente nos bolsões de pobreza Identificados
como áreas prioritárias, e das ações previstas no art. 21, inciso XIV, da Constituição Federal, e art. 25 da Emenda Constitucional n!!: 19, de

1998;

v - aos Municfpios com até 25.000 habitantes, incluldos nos bolsões de pobreza identificados como áreas prioritárias no
Programa IIComunidade Solidária";
VI· aos Municlpios coril até 10.000 habitantes.
§ 42 Caberá ao órgão transferidor:

I - verificar a implementação das condlçôes previstas neste artigo, exigindo, ainda, do Estado, Dls1rtto Federal ou
Municlpio, que ateste o cumprimento dessas disposiçôes, Inclusive através dos balanços contábeis de 1999 e dos exerclcloslJlterlores, da lei
orçamentária para 2000 e correspondentes documentos comprobatóriosj e
fi • acompanhar a execução das atividades, projetos ou operaçt1es especiais, e respectivos subUtulos, desenvolvidos com
os recursos transferidos.

". § ,. As transfere,iclas previstas neste artigo pode"o ser feitas por Intennldlo d. InstltulçOes e agtnclas fmancelras
oficiais, que atUárllo como mandatáriaS 'da Unllo para execuçlo e flscallzaçlo, devendo o empenho ocorrer at6 a data da assinatura do
respectivo acordá/convênio, ajuste
instrumento congtnere, e os demais registros próprios no SIAFI, nas datas da ocorréncia dos fatos
correspondente~C")-) '.1 ' .

ou

i:t'l

.'

.

§ ({J. O disposto neste artigo apllca.se, no que couber, à concessão de empréstimo, financiamento ou aval pelo Tesouro
Nacional para estado, Distrito Federal ou municlpio, Inclusive suas autarquias. fundações, empresas p6bllcas e soci,edades d~ economia.
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§ 72 Desde que não haja impedimento de ordein técnica ou legal, não será oancelado o empenho referente a convênio,
acordo. ajuste ou instrumento congênere I!elebrado com OUlra esfera de governo, se já houver sido liberado recurso dele decorrente,' ou se,
ainda que não tenha havido liberação, o convenente comprovar a existência de comprometimento à conta de recurso a ser transferido.
§ 82 As exigências de que trata o inciso J do caput deste artigo não se aplicam aos Municípios com até cinqüenta mil

habitantes.
§ 92 A verificação das condições previstas nos incisos do capul deste artigo se dará unicamente no ato da assinatura do
convênio. acordo, ajuste ou outro instrumento congênere, sendo que os documentos comprobatórios exigidos pelos órgãos transferidores
terão validade de no mínimo cento e oitenta dias a comar de sua apresentação.
§ 10. O Poder Executivo consolidará as normas relativas às transferências de recursos de que trata este artigo, até trinta
dias apôs a sanção da lei orçamentária.
.
§ lI. Os órgilos responsáveis pelas transferências de que trata este artigo deverão disponibilizar na INTERNET
informações contendo, no mlnimo, data da assinatura dos convênios, nome do convenente, objeto, valor liberado e classificação funcional
programática e econômica do respectivo crédito. em conformidade com o disposto na Lei n2 9.7SS, de 16 de dezembro de 1998.
§ 12. Nenhuma liberação de recursos transferidos nos termos deste artigo poderá ser efetuada sem o prévio registro no
Subsistema de Convênio do SIAFI.

§ 13. Os instrumentos previstos no capul deste artigo, convênios, acordos, ajustes ou outros congêneres, não serão
exigidos para a descentralização de recursos destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar e ao Programa Dinheiro Direto na
Escola. desde que autorizados mediante Portaria Ministerial.
Art. 3S. Os empréstimos, financiamentos e refmanciamentos, com recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social,
~
observarão as seguintes condições:

I • na hipótese de operações com custo de captação identificado, os encargos fmanceiros não poderão ser inferiores ao
referido custo;
11 • na hipótese de operações com custo de captação não identificado, os encargos financeiros não poderão ser inferiores à
Taxa Referencial pro-rala lempore ou, se for o caso, aqueles definidos em lei, excetuados os financiamentos para o custeio agropecuário e
os destinados à comercialização de produtos agropecuários, na forma aprovada pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 12 Serão de responsabilidade do mutuário, além dos encargos financeiros previstos nos incisos I e lI, eventuais
comissões, taxas e outras despesas congêneres cobradas pelo agente financeiro.
.
§ 22 Ressalvam&se das disposições deste artigo as operações realizadas no âmbito do Programa de Financiamento às
Exportações· PROEX, e as demais operações de financiamento realizadas com mini e pequenos produtores rurais e as operações de crédito
sob o amparo do Programa de RevitaJização de Cooperativas Agropecuárias. RECOOP, bem como os financiamentos para aquisiçãol por
autarquias e empresas públicas federais, de produtos agropecuários destinados à execução da PoUtica de Garantia de P~os Mlnimos, de que
trata o Decreto-Lei n2 79, de 19 de dezembro de 1966, e à fonnação de estoques, nos tennos do ano 31 da Lei n2 8.171, de 17 de janeiro de
1991, que deverão ter sua execução efetivada por intermédio do SlAFI.
§ 32 Ress~vam-se ainda das disposições deste artigo as operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, da assunção e refinanciamento da dIvida dos Municipios, bem como aquelas relativas à
redução da presença do setor público nas atividades bancária e financeira.
Art. 36. As prorrogações e composições de dIvidas decorrentes de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos
concedidos com recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social somente poderão ocorrer se vierem a ser expressamente autorizadas
por lei especifica.

Parágrafo único. Ressalvam-se do disposto neste anigo:
I • a aquisição, por autarquias e empresas públicas federais, de produtos agropecuários destinados à execução da Polltica
de Garantia de Preços Mfnimos, de que trata o Decreto-Lei n2 79, de 1966, e à fonnação de estoques, nos termos do ano 31 da Lei n2 8.171 1

de 1991:
11 • o custeio agropecuário e a comercialização de produtos agropecuários, desde que as suas condições tenham sido
aprovadas pelo Conselho Monetári.o Nacional;
111 - os programas de investimentos agropecuários ou agroindustriais que contam com fontes de recursos de origem
externa. desde que a repactuação para com o mutuário final se contenha no prazo da operação de crédito externa e suas condições tenham
sido aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional;
IV· a exportação de bens e serviços, nos termos da legislação vigente.
Art. 37. A destinação de recursos para equalização de encargos financeiros ou de preços, pagamento de bonificações a
produtores e vendedores e ajuda financeira. a qualquer titulo, a empresa com fins lucrativos, observa..r4o disposto nos arts. 18, parágrafo
único. e 19 da Lei n2 4.320, de 1964.

Parágrafo único. Será mencionada na respectiva categoria de programação a legislação que autorizou ó beneficio.
Art. 38. As transferências para entidades privadas sem fins lucrativos que' :finnarem contrato. de. gestão com a
administração pública federal poderão ser agrupadas em dotações orçamentárias de uma única categoria de programaçãO,) éonfonne definida.
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no ano .j.2 desta Lei. clas~i~cada no grupo de despesa "outras despesas correntes.... incluindo's~ as princi~ais metaS 'constantes do contraio de
gestão desde que a execução orçamentária seja feita no SIAFl, no detalhamento equivaJentc'ao da adminishação publica federal indireta.
Art. 39. A proposta orçamentária conterá reservas de contingência vinculadas aos orçamentos fiscaJ e da seguridade
social. em montante equivalente a, no mfnimo, três c, no máximo, quatro por cenlo:

[. do total da receita de impostos, deduzidas as transferências previstas no art. 159 da Constituição féderal e a parcela
desta receita. vinculada à Educação, no caso do orçamento fiscal:

H - da receita das contribuições previstas no caput do art. 195 da Constituiçào FedéraJ./ho caso do orçamento da
seguridade social.
§ 12 Excluem-se do disposto no inciso 11 as receitas previstas no art. 195, da Constituição Federal, relativas às
contribuições sociais dos empregadores incidentes sobre a folha de salários e a dos trabalhadores.
§ 22 Na lei orçamentária, o percentual de que trata o caput deste artigo não será inferior a dois por cento.

S~I1

Das Diretrizes Especificas do Orçamento Fiscal
,
Art. 40. A programação a cargo da unidade orçamentária Operações Oficiais de Crédito· Recursos sob Supervisão do
Ministério da Fazenda· conterá prioritariamente as dotações destinadas a atender a despesas com:
~

I . refinanciamento da divida externa garantida pela União, reestruturada nos Tennos das resoluções do Senado Federal
vigentes. e da divida interna adquirida e refinanciada ao amparo da Lei n2 8.727, de 5 de novembro de 1993;
lI· financiamento de programas de custeio e investimento. agropecuário e de investimento agroindustrial;
JII • financiamento para a comercialização de produtos agropecuários. inclusive os agroecológícos, nos tennos previstos
no an. 4!! do Decreto-Lei n!! 79, de 1966, financiamento de estoques previstos no art. 31 da Lei n2 8.171, de 1991. e. também, frnanciamento
para aquisição de produtos agropecuários de que trata o art. 52. § 52, inciso IV, da Lei n2 9.138, de 29 de novembro de 1995;

IV • financiamento de exportações, desde que tais operações estejam abrangidas pelo Programa de Financiamento às
Exponações - PROEX;
V • equalização de preços de comercialização de produtos agropecuários e equalização de taxas de juros e outros
encargos financeiros, previstos em lei especifica;

VI· financiamento aos Estados e ao Distrito Federal destinado a ações complementares à implantação dos dispositivos da
Lei 0'9.424, de 1996;
..
VII· financiamento no âmbito do RECOOPj e
VIII • operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados e dos
Municfpios, bem como aquelas relativas à redução da presença do setor público nas atividades bancária e financeira.
§ 12 As despesas de que trata este artigo serão financiadas com recursos provenientes de:
I operações de crédito externas;
e

11 • emissão de tltulos públicos' federais, destinados ao pagamento integral da equalização de taxas de juros dos
financiamentos às exportações de bens e serviços nacionais e dos financiamentos à produção de bens destinados à exportação, nos termos do
Programa de Financiamento às Exportações· PROEX;

111 .. retomo de em~réstimos, financiamentos e.refinanciamentos concedidos, a qualqucr.tcmpo. nas modalidades que, fi
partir de 1988, passaram a integrar as Operações Ç>ficials de Crédito .. Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, observando-se
que:
a) o retomo do refinanciamento da divida externa do setor público, reestruturada nos tennos das resoluções do Senado
Federal. será aplicado, exclusivamente, no resgate de amortizações, juros e outros encargos dos Urulos do Tesouro Nacional emitidos para
aquela finalidade; e
b) o retomo dos ,créditos refinanciados ao amparo da Lei n!! 8.727, de 1993, destinar-so-á. exclusivamente, ao pagamento
de amonizações, juros e outros encargos da divida assumida pela União, nos termos da referida Lei;
IV .. prêmio relativo à venda, pelo Governo Federal, de contratos de opção de venda de produtos agropecuários; e
V .. emissão de tltulos públicos federais, destinados ao pagamento integral da Iiqui<klção das operações contratadas no
âmbito do RECOOP.
§ 22 Os financiamentos de programas de custeio e investimentos agropecuários serão destinados. exclusivamente, aos
mini e pequenos produtores rurais e s~as cooperativas e associações, r~salvados aqueles financiados por recursos externos.
) § 32 Poderão Ser ,financiados também com recursos não previstos no § 12 deste artigo, obedecidos os limites e condições
estabelecidos em: lei:
':', .'
,
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, I ~ os empréstimos e finan~iamentos decorre~tes de programas de custeio e investimentos agropecuários destinados aos
mini e pequenos produtores rurais e suas cooperativas e associações e à fonnação de estoques reguladores e estratégicos. determinados pelo
Conselho Monetário Nacional;

11· as despesas com equalização de preços na comercialização de produtos agropecuários e com equalizações de taxas de
juros e outros encargos em operações de crédito rural:
JII • o financiamento aos Estados e ao Distrito Federal destinado a ações complementares à implantação dos dispositivos
da Lei n' 9.424, de 1996: e

IV • operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio -à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados e dos
Municípios, bem como aquelas relativas à redução da presença do setor público nas atividades bancária e financeira.

Art. 41. A programação orçamentária do Banco Central do Brasil obedecerá ao disposto nesta Lei e compreenderá as
despesas com pessoal e encargos sociais, outros custeios administrativos e operacionais, inclusive aquelas relativas a planos de beneficios e
de assistência a servidores e investimentos.
Art. 42. Os investimentos programados no orçamento fiscal para rodovias federais destinados à:

I- Construção e Pavimentação de Rodovias não poderão exceder à vinte por cento de seu total;
11 - Conservação Preventiva Rotineira e Emergencial serão distribufdos, na proposta orçamentária, por Estado, de forma
proporcional à malha rodoviária federal pavimentada e não pavimentada;
111 - Restauração de Rodovias serão distribuídos, na proposta orçamentária, por Estado, de forma proporcional à malha
rodoviária federal pavimentada e nâo pavimentada; e
~""

IV • Construção e Pavimentaçâo de Rodovias serão distribuldos, na proposta orçamentária, por Estado, de forma
proporcional à malha rodoviári!l federal não pavimentada;
Parágrafo único. Não se incluem no limite fIXado no inciso 1 deste artigo os investimentos em rodovias para eliminação
de pontos criticos e adequação de capacidade das vias.
Art. 43. Na elaboração da proposta orçamentária para 2000, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dará prioridade
à implantação e descentralização dos Juizados Especiais.

Art. 44. O projeto de lei orÇamentária consignará dotações para atender a eventos, promoções e obras de infra-estrutura
que visem preparar os Municfpios da costa do descobrimento para a comemoração dos 500 anos do Brasil.
Art. 45. Os fundos de incentivos fiscais não integrarão a lei orçamentária, figurando exclusivamente no projeto de lei, em
confonnidade com o disposto no art. 165, § 62, da Constituição Federal.
Art. 46. No projeto de lei orçamentária para 2000 serão destinados recursos necessários:

,

I • à complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério· FUNDEF, nos termos do art. 62, §§ 12 e 22; da Lei n2 9.424, de 1996;
11 .. ao atendimento do disposto no art. 42 do ADCT.
Seção 111
Das Diretrizes Espec{f-lfas
Do Orçamento da Seguridade Social
Art. 47. O orçamento da seguridade social, compreenderá as dotaçôes destinadas a atender às ações de saude, previdenci'a
e assistência social e obede<:erá ao disposto nos arts. 194, 195, 196, 199,200,201,203 e 212, § 4', da Constituição Federal, e contará, dentre
outros, com recursos provenientes:

1.. das contribuições sociais previstas na Constituição Federal;
II .. da contribuição para o plano de seguridade social do servidor. que será utilizada para despesas com encargos
previdenciários da União;
111· do orçamento fiscal; e
IV • das demais receitas diretamente arrecadadas pelos órgãos, fundos e entidades que Integram, exclusivamente, este
orçamento.
Parágrafo único. A destinação de recursos para atender a despesas com ações' serviços públicos de saúde e de
assistência social obedecerá ao principio da descentralização.
Art. 48. No exerclcio de 2000 serão aplicados:

I· em ações e serviços de saúde, no mfnimo, recursos equivalentes aos fixados na lei orçamentáriá' e em seus créditos
_ adicionais no exercfcio financeiro de 1999;
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II - prioritariamente. no Fundo Nacional de A"ssistência Social - FNAS. recursos compatíveis com c crescimento das
receilas correntes do orçamento da seguridade social.

§ 12 Sem prejuízo do atendimento do disposto no capul deste artigo, o conjunto das despesas classificadas nos grupos
"Outras Despesas Correntes" e "Investimentos", constantes da função "Saúde", não poderão Icr seu valor reduzido.
§ 22 A distribuição dos recursos para custeio do SUS paUlarose.á. nos termos da Lei n2 8.080, de 1990, por sua
equalização per capita em todas as unidades da Federação.

Art. 49. O orçamento da seguridade social discriminará!
1- as dotações relativas às ações descentralizadas de saúde e assistência social, em categorias de programação especificas
para cada estado, para o Distrito Federal e para o conjunto dos Municfpios de cada um dos Estados;

11 • as dotações relativas ao pagamento de beneficios. em categorias de programação especificas para cada categoria de
beneficio;
111 • no demonstrativo de que trata o art. 72, § 12, inciso V, separadamente. as estimativas relativas às contribuições dos
empregadores para a seguridade sociaJ, incidentes sobre a folha de salários, o faturamento, os lucros e a contribuição dos trabalhadores,
estabelecidas, respectivamente, nos incisos I e 11 do art. 195 da Constituição Federal; e
IV • as dotações relativas aos beneficios mensais às pessoas portadoras de deficiência e aos idosos, destinadas a atender
ao disposto no art. 203, Inciso V, da Constituição Federal, em categorias de programação especificas.
Art. 50. A proposta orçamentária para 2000 consignará recursos para:

J • o Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente· FNCA, em atendimento ao disposto no art 203 da Constitui~o
Federal e no Decreto 0 2 1.196, de 14 dejulho de 1994, no mlnimo equivalentes aos fixados na lei orçamentária do exercrcio fmanceiro de
1999;
11 • a Assistência Integral à Saúde da Mulher ou titulo equivalente em, no mlnimo, R$ 10.000.000,00 (dez milhões de
reais).
Alt. 51. A destinação de recursos para as ações de alimentação escolar obedecerá ao principio da descentralização,
observado o seguinte:
I a distribuição será proporcional ao número de alunos matriculados nas redes públicas de ensino localizadas em cada
municfpio, no ano anterior;
D

11 • os recursos da União destinados ao conjunto de Municípios de cada estado e ao Distrito FederaJ serão alocados em
categorias de programação especificas; e
III • os repasses serão realizados, diretamente, aos Estados e ao Distrito Federal, relativamente aos aJunos matriculados
em suas redes, e aos Municípios ou. no seu impedimento legaJ, aos Estados correspondentes, relativamente aos alunos matriculados nas
escolas municipais, ou à unidade executora de convênio cuja entidade beneficiária seja a escola pública de ensino fundamental, que se
responsabilizará pelo atendimento.
Parágrafo único. As aquisições de alimentos destinados aos programas de alimentação escolar. devemo ser feitas
prioritariamente nos MunicIpios, Estados, Distrito Federal ou regiôes de destino, nesta seqüência de prioridade.

Seção IV
Das Diretrizes Especificas do Orçamento de Investimento
Art. 52. O orçamento de investimento, previsto no art. 165, § 52, inciso lI, da Constituição FederaJ, será apresentado,
para cada empresa em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.
§ 12 Para efeito de compatibilidade da programação orçamentária a que se refere este artigo, com a Lei n2 6.404, de IS de
dezembro de 1976, serão considerados investimentos as despesas com aquisição do ativo imobilizado, excetuadas as relativas à aquisição de
bens para arrendamento mercantil.

§ 22 A despesa será discriminada nos termos do art. 42 desta Lei, segundo a classificação funcional, expressa por
categoria de programação em seu menor nlvel, inclusive com as fontes previstas no parágrafo seguinte.
§ 32 O detalhamento das fontes de financiamento do investimento de cada entidade referida neste artigo, será feito de
forma a evidenciar os recursos:

I • gerados pela empresa;
11 ~ decorrentes de participação acionária da União, diretamente ou por intermédio de empresa controladora;
111

~

oriundos de transferências da União. sob outras formas que não as compreendidas no inciso anterior,

IV· oriundos de empréstimos da empresa controladora;
V • oriundos da empresa controladora, não compreendidos naqueles referidos nos incisos II e IV;
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VI decorrentes de participação acionária de qutras entidades controladas. direta ou indiretamente, pela União;
a

VII· oriundos de 'operações de crédito externas;
VIII- oriundos de operações de crédito internas, exclusive as referidas no inciso IV; e
IX • de outras origens.
§ ~ A programação dos investimentos à conta de recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social.
inclusive mediante participação acionária, observará o valor e a destinação constantes do orçamento original.
§ 52 As empresas cuja programação conste integralmente no orçamento fiscal ou no orçamento da seguridade social niIo
integrarão o orçamento de investimento das estatais.

Art. 53. Não se aplicam às empresas integrantes do orçamento de investimento as normas gerais da Lei n2 4.320, de 1964,
no que conceme ao regime contábil, execução do orçamento e demonstrativo de resultado.
Pa.rágrafo único. Excetua-se do disposto neste artigo a aplicação, no que couber, dos arts. 109 e 110 da Lei n2 4.320, de
1964. para as finalidades a que se destinam.
•
Art. 54. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária anual ao Con~esso Nacional será acompanhada de
demonstralívo sintético, por empresa, do Programa de Dispêndios Globais, infonnando a origem dos recursos, com o deU\Ü1amento minimo
igual ao estabelecido no § 32 do art. S2 desta lei, bem como a previsão da sua .respectiva aplicação, por grup~ de despesa.
CAPITULO IV
DAS DISPOSIÇÓES RELATlV ~S A DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL

Art. 55. Todas as despesas relativas à divida pública federal, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão,
conSlarão da lei orçamentária anual.
§ 12 As despesas com o refinanciamento da divida pública federal e a estimativa da receita proveniente da emissão de
tItulas de responsabilidade do Tesouro Nacional para atendê-lo serão incluldas, na lei e em seus anexos, separadamente das demais despesas
com serviço da divida e das demais receitas provenientes da emissão de "tu los.
§ 22 Entende-se por refinanciamento, o pagamento do principal corrigido da divida públiça federal, realizado com receita
proveniente da emissão de Htulos, e por sua amortização efetiva, o seu pagamento efetuado com recursos das demais fontes.
§ 32 As despesas com o refinanciamento da divida pÍlblica mobiliária federal constarão da lei em unidade orçamentária
especifica, distinta da que contemple os encargos financeiros da União.

§ 49: A lei orçamentária anual e seus créditos adicionais deverão contemplar ainda, em categorias de programação
especificas, dotações necessárias ao atendimento das operações realizadas no âmbito da.renegoclação da divida dos Estados e Municlpios,
bem como aquelas relativas à redução da presença do setor p6blico nas atividades bancária e financeira.

Art. 56. A lei orçamentária anual nllo poderá incluir estimativa de receita decorrente da emissão de títulos da divida
pública federal interna superior à necessidade de atendimento das despesas com:
I O refinanciamento, os juros e outros encargos da dívida, interna e externa, de responsabilidade direla ou indireta do
Tesouro Nacional ou que venha a ser de responsabilidade da Unlllo nos tennos de resolução do Senado Pederal;
a

11 .. o aumento do capital de empresas e sociedades em que a União detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital
social com direito a voto e que não estejam inclufdas no programa de desestatização, devendo os Utulos conter cláusula de inalienabilidade
até o seu vencimento;
III .. a desapropriação de imóveis rurais, para fms de refonna agrária, nos tennos do art. 184, § ~, da Constituição
Federal. no caso dos Titulas da DIvida Agrária, e para assentamentos de trabalhadores rurais, com outras modalidades de titulas;
IV .. a equalização de taxas de juros dos fmanciamentos às exportações de bens ou serviços nacionais e dos
financiamentos à produçllo de bens destinados à exportação, no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações - PROE~ devendo
os tltulos conter cláusulas de atualização cambial até o vencimento;
V a aquisição de garantias complementares aceitas no exterior, necessárias à renegociação da divida externa, de médio e
a

longo prazos;
VI .. o financiamento, o refinanciamento, a aquisição de ativos e a assunção de dividas dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municrpios. bem como com as operações relativas à redução da presença do setor p6blico nas a~vidades bancária e financeira, nos
lennos da legislação em vigor;
VII - a entrega de recursos a unidades federadas e seus Municípios. na fonna e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar n2 87, de 13 de setembro de 1996;
VIII .. o financiamento aos Estados e ao Distrito Federal destinado a ações complementares à implantação dos
dispositivos da Lei n2 9.424, de 1996; e
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IX - financiamentos no âmbito do RECQOP.
Parágrafo único. No caso de amortização, juros e encargos da divida decorrente da extinção ou dissolução de enlid~des da
administração pública federal, de acordo com a Lei n2 8.029, de 12 de abril de 1990. os tltulos serão emitidos com prazo mínimo de resgate

de dois anos, para o principal e juros.
Art. 57. A emissão de titulas da divida pública federal externa será limitada a atender a despesas com a amortização,
inclusive o refmanciamento, os juros e outros encargos da divida. interna ou externa, de responsabilidade direta ou indireta do Tesouro
Nacional.
Art. 58. A receita decorrente da liberação das garantias prestadas pela União. na forma dos termos do Plano Brasileiro de
Financiamento 1992, aprovados pelas Resoluções do Senado Federal, n~ 98, de 23 de dezembro de 1992 e 90, de 4 de novembro de 1993,
será destinada. exclusivamente, à amortização, juros e outros encargos da divida pública mobiliária federal. de responsabilidade do Tesouro
Nacional

CAPITULO V
DAS DISPOSIÇÓES RELATIVAS As DESPESAS DA UNIÃO COM
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

.n

Art. 59. O Poder Executivo, por intennédio do órgão central do Sistema de Pessoal Civil· SIPEC, publicará, até
de
agosto de 1999, a tabela de cargos efetivos e comissionados integrantes do quadro geral de pessoal civil, demonstrando os quantitativos de
cargos ocupados por servidores estáveis e não-estáveis e de cargos vagos.
§ 12 Os Poderes Legislativo e Judiciário, assim como o Ministério Público da União, observarão o cumprimento do
disposto neste artigo, bem como no art. 72, § 32, inciso V, mediante atos próprios dos dirigentes máximos de cada órgão, destacando-se,
inclusive, as entidades vinculadas da administração indireta
§ 22 Os cargos transformados após 31 de agosto de 1999, em decorrência de processo de racionalização de planos de
carreiras dos servidores pllblicos, serão incorporados à tabela referida neste artigo.
Art. 60. No exercicio financeiro de 2000, as despesas com pessoal, ativo e inativo, dos três Poderes da União observarão
o limite estabelecido na Lei Complementar n2 96, de 1999.
Art. 61. No exercfcio de 2000, observado o disposto no art. 169 da Constituição Federal, somente poderão ser admitidos

servidores se:
I • existirem cargos vagos a preencher demonstrados na tabela a que se refere o art. 59 desta Lei, considerados os cargos
transformados, previstos no § 22 do mesmo artigo;
II • houver vacância, após 31 de agosto de 1999, dos cargos ocupados constantes da referida tabela:.
III • houver prévia dotação orçamentária suficiente para o atendimento da despesa;
IV· for observado o limite previsto no artigo anterior.
Art. 62. Os projetos de lei sobre transfonnação de cargos, a que se refere o § 22 do art. 59 desta Lei, bem como os
relacionados a aumento de gastos com pessoal e encargos sociais, no âmbito do Poder Executivo, deverão ser acompanhados de
manifestações da Secretaria de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Administração e Patrimônio - SEAP e da Secretaria de
Orçamento Federal- SOF, ambas do Ministério do Orçamento e GestAo, em suas respectivas áreas de competência
Parágrafo único. Os órgãos próprios do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público da União
assumirão em seus âmbitos as atribuiç~es necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 63. Aplica-se aos militares das Forças Annadas, no que couber, todas as exigências estabelecidas nas disposiçaes
deste Capitulo, relativas aos servidores civis.'

Art. 64. As despesas com pessoal e encargos s~ciais da Policia Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar ~o
Distrito Federal, bem como aquelas correspondentes à assist!ncia financeira para a execução de serviços públicos, conforme o art. 21, inciso
XIV, da Constituição Federal, serão consideradas nos limites dos gastos da Unh10, estabelecidos pela Lei Complementar n2 96, de 1999.
Parágrafo único. As despesas com pessoal e encargos sociais, de que trata o capui deste artigo, sen10 asseguradas
integralmente pela União, mediante transferências, até a instituição de fundo próprio nos teimos do dispositivo çonstitucional supracita~o,
Art. 65. O.pr~jeto de lei orçamentária consignará dotações para atender a reorganiZ<}ção da policia civil e militar e do
corpo de bombeiro militar do Distrito Federal.
Parágrafo único. Na implementação da reorganização de que trata este artigo poderá ser assegurada aos servidores da
,
'
policia civil-do 'Distrito Federal 'a 'Gratificação de Operações E s p e c i a i s . '

16574 Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 1999

C;;.pÍTULOVI
DA POLÍTICA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
DAS AGÊNCIAS FINANCEIRAS OFICIAIS DE FOMENTO

Art. 66. As agencias financeiras oficiais de fomento, respeitadas suas especificidades, observarão. na concessão de
empréstimos e financiamentos. as seguintes prioridades:

I • a redução do déficit habitacional e a melhoria nas condições de vida das populações mais carentes, através de
financiamentos a projetos de investimentos em saneamento básico e desenvolvimento da infra-estrutura urbana, com recursos administrados
pela Caixa Econômica Federal;
11 - O aumento da oferta de alimentos para o mercado interno e produtos agrícolas de exportação. mediante alocaçllo de
recursos pelo Banco do Brasil S.A.;
.
111 - estimulo à criação de empregos e ampliação da oferta de produtos de consumo popular. mediante apoio à expansão e
ao desenvolvimento das pequenas e médias empresas. com recursos administrados pelo Banco do Brasil S.A. e Caixa Econômica Federal;

rv .. a promoção do desenvolvimento da infra-estrutura e da indústria, da agricultura e da agroindústria, com ~nfase no
Aomento à capacitação cientftica e tecnológica, a melhoria da competitivldade da economia, a estruturação de unidades e sistemas produtivos
órientados para o fortalecimento do Mercosul e a geração de empregos, apoiado pela Financiadora de Estudos e Projetos e pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social;
V .. a intensificação das trocas internacionais do Brasil com os seus parceiros comerciais, em função de um maior apoio
do Banco do Brasil S.A.; e
VI .. a redução das desigualdades sociais nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Pars. mediante apoio a projetos
voltados para o melhor aproveitamento das oportunidades de desenvolvimento econômico-social e maior eficiência dos instrumentos
gerenciais dos Fundos Constitucionais .. FNO, FNE e FCO .. administrados pelo Banco da Amazônia S.A., Banco do Nordeste do Brasil
S.A. e Banco do Brasil S.A., respectivamente, observando critérios de detalhamento por Estado e ação.
§ 12 Os encargos dos empréstimos e financiamentos concedidos pelas agências não poderão ser inferiores aos respectivos
custos de captação e de administração, ressalvado o previsto na Lei n2 7.827, de 27 de setembro de 1989.
§ 22 A concessão ou renovação de quaisquer empréstimos ou financiamentos pelas agências financeiras oficiais, inclusive
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municfpios, bem como às suas entidades da administração indireta, fundações. empresas públicas e
sociedades de economia mista e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital com direito a voto,
sem prejufzo das nonnas regulamentares pertinentes, somente poderão ser efetuadas se o f!iutuârio estiver adimplente com a UniãO, seus
órgAos e entidades das administrações direta e indireta c com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
§ 32. Os bancos de desenvolvimento federais e seus agentes financeiros adotarão poHticas de fomento de fonna a
dar tratamento preferencial aos segmentos dos micro, pequenos e médios empreendimentos.
§ 4.2 A programação orçamentária dós recursos destinados às agências oficiais de fomento será detalhada de forma a
possibilitar a verificação do cumprimento do disposto nesta Lei,
Art 67. Acompanhará o relatório de que trata o art. 165, § 32, da Constituição Federal demonstrativo regionalizado dos
empréstimos e financiamentos concedidos pelas agências a que se refere este capitulo.

CAPITULO VII
DAS DISPOSiÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Art 68. Não será aprovado projeto de lei ou editada medida provisória que conceda ou amplie incentivo, isenção ou
beneficio, de natureza tributária ou financeira, sem a prévia estimativa de renúncia de receita correspondente, devendo o Poder Executivo,
quando solicitado pelo órgão deliberativo do Poder Legislativo, efetuá·la no prazo máximo de noventa dias.
§ 12 Caso o dispositivo legal sancionado tenha impacto financeiro no mesmo exerclclo, o Poder Executivo providenciará
a anulação das despesas em valores equivalentes.
§ 22 Os projetos de iniciativa do Poder Legislativo poderão ser aprovados sem a estimativa de renúncia de receita referida
no caput, caso o Poder Executivo não a encaminhe em tempo hábil, quando solicitado.
§ 32 A lei ou medida provisória mencionada neste artigo somente entrará em vigor após o cancelamento de despesas em

ldentico valor.
Art.. 69. Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária anual poderão ser considerados os efei~os de propostas
de alterações na legislação tributAria e das contribuições que sejam objeto de projeto de lei ou de medida próvisória que eSleja em tramitação
no Congresso Nacional.
.','
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§'12 Se estimada a receita, n~ forma deste amgo, no projeto de lei orçamentária anual:

I ~. serão identHicádas as proposições de alterações na legislação ê especifiê-ada a receita adicional esperada, em
decorreneia de cada uma das propostas e seus dispositivos;
11

~

será apresentada programação especial de despesas condicionadas à aprovação das respectivas alterações na

legislação.
§ 22 Caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou o sejam parcialmente. até o envio do projeto de lei
orçamentária anual para sanção do Presidente da República,. de forma a não pennitir a integralização dos recursos esperados, as dotações à
conta dos referidos recursos serão canceladas, mediante decreto, até trinta dias após a sanção presidencial à lei orçamentAria anual,
observados os critérios a seguir relacionados, para aplicação seqüencial obrigatória e cancelamento linear, até ser completado o valor
necessário para cada fonte de receita:

I .. de até cem por cento das dotações relativas aos novos subtltulos de projetos;
11 .. de até sessenta por cento das dota~ões relativas aos subtltulos de projetos em andamento;
lU - de até vinte e cinco por cento das dotações relativas às ações de manutenção;

rv • dos restantes quarenta por cento das dotações relativas aos subUtulos de projetos em andamento;
V • dos restantes setenta e cinco por cento das dotações relativas às ações de manutenção.
§ 32 O Poder Executivo procederá, mediante decreto, a ser publicado no prazo estabelecido no parágrafo anterior, a troca

das fontes de recursos condicionadas constantes da lei orçamentária sancionada,. cujas alterações na legislação foram aprovadas antes do
encaminhamento do respectivo projeto de lei para sanção, pelas respectivas fontes definitivas.

CAPíTULO VIII
DAS DlSPOSIÇÓES FINAIS
Art. 70. A elaboração. a aprovação e a execução da lei orçamentária anual será realizada de modo a evidenciar a
transparência da gestão fiscal, observando-se o princIpio da publicidade e pennitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as infonnaçôes
relativas a cada uma dessas etapas.
Parágrafo único. O atendimento do disposto neste anigo abrange a disponibilização dos estudos e diagnósticos utilizados
na elaboração do plano plurianual para o período de 2000/2003.
Art. 71. O~ custos unitários de obras executadas com recursos dos orçamentos da União, relativas ã construção de prédios
públicos, saneamento básico e pavimentação, não poderão ser superiores ao valor do Custo Unitário Básico - CUB .. por m2, divulgado pelo
Sindicato da Indústria da Construção, por Unidade da Federação, acrescido de até trinta por ,cento para cobrir custos não previstos no CUB.
Parágrafo único. Somente em condições especiais, devidamente justificados,-podenlo os respectivos custos ultrapassar os
limites fixados no parágrafo anterior, sem prejurzo da avaliação dos órgãos de controle interno e externo.

Art. 72. O Poder Executivo poderá utilizar os estoques estratégicos de alimentos básicos para distribuição ou pennuta
visando o combate ã fome e à miséria,. dando preferência aos produtos com risco de perecimento.
Art. 73. Todas as receitas realizadas pelos órgãos, fundos e entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal eoa Seguridade
Social, inclusive as diretamente arrecadadas, serão devidamente classificadas e contabilizadas no SIAFI no mês em que ocorrer o.respectivo
ingresso.
Art. 74. Todos os atos e fatos relativos a pagamento ou transferência de recursos financeiros para outra esfera de governo
ou entidade privada, registrados no SlAFI, conterão obrigatoriamente referência ao programa de trabalho correspondente ao respectivo
crédito orçamentário no detalhamento existente na lei orçamentária.

§ 12 A Secretaria do Tesouro Nacional elaborará consolidação, até 12 de janeiro de 2000, de todas as modlficaçôes
ocorridas no plano de contas, na tabela de eventos e no manual do SIAFI, atualizando-a bimestralmente no próprio sistema.
§ 22 Cada transferência, movimentaçào financeira ou pagamento efetivado no âmbito do SlAFl som~tc poderá referiNe
a uma única nota de empenho, de lançamento ou de movimentação.

Art. 75. O excesso de arrecadação proveniente de receita de aplicação financeira, bem como de retomo ou de amortização
de empréstimos concedidos, dos órgãos, fundos, autarquias e fundações, ressalvados os fundos e os recursos previstos na Lei n2 9,530, de 10
de dezembro de 1997, será aplicada prioritariamente na concessão de novos empréstimos e financiamentos e no pagamento de juros e
amortização de sua própria divida.

Art. 76. A prestação de contas anual do Presidente da República incluirá relatório de execução na forma e com o
detalhamento apresentado pela lei orçamentária anual.
, ','. Parágrafo único. Da prestação de contas anual constará necessariamente infonnação quantitativa sobre o cumprimento
das metas tTsicas'previstas na lei or~entária anual.
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Art. 77. O Poder Executivo deverá elaborai: e public~ cronograma anuaJ de. pagamentos mensais. consolidando as
despesas cJàsslfiéádas em "Outras Despesas Correntes", "Investimentos" e l'Inversões Financeiras" à conta de recursos do Tesouro, por
órgão. agrupando-se fontes vinculadas e não vinculadas.
Parágrafo único. O cronograma de que trata este artigo, e suas alterações. deverá explicitar os valores relativos aos restos
a pagar de t 999 e aqueles fixados na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, e os valores liberados para movimentação e empenho.
Art. 78. Á exceção do pagamento de eventuais reajustes gerais concedidos aos servidores públicos federais, despesas
decorrentes de convocaçâo extraordinária do Congresso Nacional, ou de vantagens autorizadas por lei a partir de 12 de julho de 1999, a
execução de despesas não previstas nos limites estabelecidos na forma do art. 82, § 12, Inciso I, desta Lei, somente poderá ocorrer após a
abertura de créditos adicionais para fazer face a tais despesas.
Art. 79. Os projetos de lei de créditos adicionais terão como prazo para encaminhamento ao Congresso Nacional a data,
improrrogável, de 31 de outubro de 2000.
Art. 80. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa, que viabilizem a execução de despesas sem
comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.
Parágrafo único. A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à g~.tão orçamentário-financeira efetivamente
ocorridos. sem prejulw das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do coput deste artigo.
Art. 81. Os créditos adicionais solicitados, nos prazos fIXados pelo Poder Executivo. pelos órgãos abrangidos pelo
disposto no capul do art. 82, que dependerem de prévia autorização legislativa, serão encaminhados ao Congresso Nacional no prazo máximo
de trinta dias, a contar da data de encaminhamento do pedido, indicadas pelos respectivos órgãos as fontes de cancelamento.
Parágrafo único. O órgão competente justificará, no prazo de até trinta dias do recebimento das solicitações de que trata o
capul deste artigo, as razões do indeferimento.

Art. 82. P~ fins de apreciação da proposta orçamentária e do acompanhamento e da fiscalização orçamentária a que se
refere o art. 166. § 12, inciso 11, da Constituição Federal, será assegurado, ao órgão responsável, o acesso irrestrito, para fins de consulta, ao:
I - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal- SlAFI;
11- Sistema Integrado de Dados Orçamentários - SIDOR;
111- ao Sistema de Análise Gerencial de Arrecadação - ANGELA, respeitado o sigilo fiscal do contribuinte;
IV .. Sistema de Gerenciamento de Convênios· SIGECONV;
V • Sistemas de Gerenciamento da Receita e Despesa da Previdência Social;
Vl- Sistema de Informação das Estatais· SIEST; e
VII - Sisteljlla de Acompanhamento do Plano Plurianual- SIAPPA.

Art. 83. O Poder Executivo, através do seu órgão central do sistema de planejamento e de orçamento, deverá atender, no
prazo máximo de dez dias úteis. contados da data de recebimento, as solicitações de informações encaminhadas pelo Presidente da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, relativas a aspectos quantitativos e qualitativos de qualquer
categoria de programação ou item de receita, incluindo eventuais desvios em relação aos valores da proposta que venham a ser identificados
posteriormente ao encaminhamento do projeto de lei.
Art. 84. Se o projeto de lei orçamentária anual não for sancionado pelo Presidente da República até 31 de dezembro de
1999. a programação dele constante poderá ser executada, enquanto a respectiva lei não for sancionada, até o limite de dois doze avos do
total de cada dotação, na forma da proposta remetida ao Congresso Nacional.
§ 12 Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizada neste artigo.
§ 22 Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de emendas apresentadas ao projeto de lei de orçamento no
Congresso Nacional e do procedimento previsto neste artigo serão ajustados por decreto do Poder Executivo, após sanção da lei
orçamentária, por intermédio da abertura de créditos suplementares ou especiais, mediante remanejamento de dotações, até o limite de vinte
por cento da programação objeto de cancelamento, desde que não seja posslvel a reapropriação das despesas executadas.

§ 32 Excetuam-se do disposto no caput deste artigo as ações que não estavam em execução no exercfcio de 1999, bem
como as dotações à conta de fontes de recursos condicionadas à aprovação de alterações na legislação tributária e das contribuições,
conforme disposto no art. 69 desta Lei.
§ 4!! Não se incluem no limite previsto no caplll deste artigo, observado o disposto no parágrafo anterior, as dotações para
atendimento de despesas com:

I • pessoal e encargos sociais;
11 • pagamento de beneficios previdenciários a cargo do Instituto Nacional do Seguro ~cial;
111 • pagamento do serviço de divida;
IV - as Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda;
V • o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos _ PRODEA;
VI.. recursos de doações;
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as categorias de programação financiad~·i:om recursos· externos e contrap~jda no ano d~ 2000~.

VIII .. o Sistema Nacional de Defesa Civil;
IX - a atividade Crédito para a Reforma Agrária;

X - pagamento de bolsa de estudo;
XI· pagamento de beneficios de prestação continuada (Lei n2 8.142, de 7 de dezembro de 1993) e desenvolvimento de
ações de enfrentamento à pobreza;

xn . pagamento de abono salarial e despesas à conta de recursos diretamente arrecadados, no âmbito do Fundo de
Amparo ao Trabalhador .. FAT;
xm .. pagamento de compromissos contratuais no exterior;
XIV .. pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde;
XV .. o Programa Nacional de Alimentaçâo Escolar· PNAE;
XVI· pagamento de sinistro vinculado ao Seguro de Crédito à Exportação (Lei n~ 6.704, de 26 de outubro de 1979)j

XVII - transferências constitucionais e legais por repartição de receitas a Estados, Distrito Federal e Municípiosj c
XVIII - a complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental c de
Valorização do Magistério - FUNDEF, previsto no art. 60, § 32, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT da
Constituição Federal.
§ SS! Aplica-se o disposto nos arts. 12, 14, § 12, e 86 aos recursos liberados na fonna deste artigo.
Art. 85. Até vinte e quatro horas após o encaminhamento à sanção presidencial dos autógrafos do projeto de lei
orçamentária anual e dos projetos de lei de créditos adicionais, o Poder Legislativo enviará, em meio magnético de processamento eletrônico,
os dados e informações relativos aos autógrafos, indicando:

I - em relação a cada categoria de programação e grupo de despesa dos projetos originais, o total dos acrésclmos e o total
dos decréscimos, por fonte, realizados pelo Congresso Nacional;

11 .. as novas categorias de programação e, em relaçãO a estas, os detalhamentos fIXados no an. 4° desta Lei, as fontes c as
denominações atribuídas.
Art. 86. As unidades responSáveis pela execução dos créditos orçamentários aprovados processarão o empenho da
despesa. observados os limites fIXados para cada categoria de programação c respectivos grupos de despesa, fontes de recursos, modalidades
de aplicação e identificadores de uso, especificando o elemento de despesa.

Art. 87. O.projeto de lei orçamentária de 2000 poderá consignar recursos para o Programa de Desenvolvimento da Bacia

do Rio Uruguai.

°

Art. 88. projeto de lei orçamentária poderá consignar dotações para atender à execução do projeto de transposiç!o de
águas do Rio São Francisco para o semi·árido nordestino.
Art. 89. Os órgãos e entidades indicarão, até 3 t de maio de 2000, em nlvel de atividade. projeto ou operaç!o especial, e
respectivos sublftulos, fontes de recursos, grupos de despesa, modalidades de aplicação e identificadores de uso, os saldos de créditos
especiais e extraordinários autorizados e abertos nos últimos quatro meses do exerclcio financeiro de 1999, que poderão ser reabertos, na
fomla do disposto no art. 167, § 22, da Constituição Federal.
§ 12 A reabertura de que trata este artigo será efetivada mediante decreto do Presidente da República.
§ 22 Na reabertura referida no parágrafo anterior, o Poder Executivo deverá adequar a classificação institucional,
funcional-programática e por grupo de despesa da programação objeto da reabertura. vigentes em 1998, às classificações institucional,
funcional e por programas, bem como às atividades, projetos ou operações especiais, respectivos subUtulos e grupos de despesa que tiverem
absorvido as ações correspondentes.

§ 3!!: Na reabertura dos créditos a que se refere este artigo, a fonte de recurso deverá ser identificadS".como saldos de
exerclcios anteriores, independentemente da fonte de recurso à conta da qual os créditos foram abertos.

Art. 90. Até vinte e quatro horas após a publicaçllo do relatório a que se refere o art. 165, § 32, da Constituição Federal, o
Poder Executivo colocará à disposição do Congresso Nacional os dados relativos à execuç!o orçamentária do mesmo perfodo, por categoria
de programação. detalhada por fontes de recursos, grupo de despesa, modalidade de aplicação e elemento de despesas, mediante acesso
amplo:

I - ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, para os orçamentos fiscal c da
seguridade social;
11- ao Sistema de Infonnação das Estatais - SIEST, para o orçamento de investimento.
§ t!!
classificada segundo:

° relatório de que InUa este artigo conterá a execução mensal dos orçamêrnos fiscal e da seguridade social,

I - grupo de despesa;
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fonte~

lU· órgão;

IV ~ unidade orçamentária;
V· função;

VI - subfunção; e
VIL. programa.

§ 22 Integrará o relatório de execução orçamentária quadro comparativo. discriminando para cada um dos níveis referidos
no parágrafo anterior:

I- o vaJor constante da lei orçamentária anual;

11 - o valor orçado, considerando-se a Ip,i orçamentária anual e os créditos adicionais aprovados;
In - o valor do empenhado até o mês;

IV - o valor liquidado até o mês; e
V • o valor pago até o mês.

§ 32 O relatório de execução orçamentária não conterá dupllcidades, eliminando-se os valores correspondentes às
transferências intragovemamentais.
§ 42 O relatório discriminará as despesas com pessoal e encargos sociais, de modo a evidenciar os quantitativos
despendidos com vencimentos e vantagens flXas, despesas variáveis. encargos com pensionistas e inativos e encargos sociais para as
seguintes categorias:

I .. pessoal civil da administração direta;

rr .. pessoal militar;

m. servidores das autarquias;
IV .. servidores das funda,ções;
V .. empregados de empresas que integrem os orçamentos fiscal e da seguridade social.
§ Si Os valores a que se refere o § 22 não considerarão as despesas autorizadas ou executadas relativas ao
refinanciamento da dIvida da União, as quais deverão ser apresentadas separadamente.
§ fJl Além da pane relativa à despesa, o relatório de que trata este artigo conterá demonstrativo da execução das
principais receitas, por rubricà. de acordo com a classificação constante do Anexo 11 da Lei o!!: 4.320, de 1964, e por fonte de recursos;
inclulndo o valor estimado e o arrecadado no mês, e acumulado 00 exerclcio, bem como iof~nnações sobre eventuais reestimativas,

-r-

§
Os dados sobre as despesas encaminhados em meio magnético conterão infonnações agregadas sobre a execução
dos orçamentos em todos os seus estágios, até o pagamento,
§ 82 O relatório da execução orçamentária correspondente ao segundo bimestre conterá demonstrativo do superávit
fmanceiro apurado em balanço patrimonial do exerclcio anterior. discrimlnando União, fundos e entidades da administração indireta.
§ 92 O Poder Executivo encaminhará quinzenalmente ao Congresso Nacional, por meio eletrônico, infonnações
detalhadas sobre a execução orçamentária e financeira dos convênios nos quais a União seja parte.
§ 10, A publicação do relatório relativo ao bimestre de novembro e dezembro de que trata o art 165 da Constituição
Federal deverá se dar no máximo até trinta dias do encerramento das operações contábeis do órgão central do sistema de execução fmanceira

Art. 91. Para fins de acompanhamento, controle e centralização, os órgãos da administração pública federal direta e
Indireta submeterão os processos referentes ao pagamento de precatórios à apreciação da Advocacia·Geral da União, antes do atendimento da
requisição judicial, observadas as nonnas e orientações a serem baixadas por aquela unidade.
Parágrafo único. Sem preju[zo do disposto no capul deste artigo, o Advogado·Geml da União poderá lncumbir os órgãos
jurídicos das autarquias e fundações públicas. que lhe são vinculados, do exame dos processo~ pertinentes aos precatórios de conta dessas
entidades,
Art. 91. O Tribunal de Contas da União enviará à Comissão Mista Pennanente prevista no art. 166, § 12 da Constituição
Federal, até 30 dias após o encaminhamento da proposta orçamentária pelo Poder Executivo:

I .. relação das obras em execução com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, nas quais tenham
sido identificados indlcios de irregularidades graves ou de danos ao Erário, inclufdas ou não na pro~sta orçamentária, devendo, nesses
casos, serem indicados a classificação institucional, funcional e programática correspondente, o órgão executor, a localização da obra, os
indlcios verificados e as providências adotadas nos processos;
11 • lnfonnações gerenciais sobre: a execução tlsico·financeira dos subUtulos mais relevantes, constantes dos orçamentos
fiscal e da segUridade social, selecionados, especialmente, de acordo com critérios que levem em consideração o valor liquidado no exercfcio
de 1998 e o fixado em 1999, a regionalização do gasto, sem prejulzo das solicitações do Congresso Nacional.
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§ 12 A lei orçamentária anual poderá contemplar subtítulos relativos a obras mencionadas no inciso I deste artigo com
execução orçamentária suspensa até a adoção de medidas saneadoras pelo órgão responsável. sujeiLaS à apreciação do Congresso Nacional e
da Comisstlo referida no cCl{Jut deste artigo.
.
§ 22 O Tribunal encaminhará à Comissão referida no capu( deste artigo. sempre que necessário. relatórios de atualização
das infonnações constantes da relação mencionada no inciso I deste artigo.
Art. 93. Não será aprovado projeto de lei ou editada medida provisória que implique o aumento das despesas

orçamentárias. sem que estejam acompanhados da estimativa desse aumento e da indkação das fontes de recursos.
Art. 94. A lei orçamentária poderá consignar dotações para atender aos programas e projetos previstos no art. 52 da lei
Complementar n2 94. de 19 de fevereiro de 1998 e ao disposto no § 62 do art. 13 do ADCf e na lei Complementar n!! 31, de 11 de outubro
de 1917.

Parágrafo único. A U~iãO garantirá recursos necessários para a criação da Universidade Federal do Tocantins.
Art. 95. O Poder Executivo publicará e distribuirá sfntese da proposta e da lei orçamentária. também em meio magnético,
em linguagem clara e acessível ao cidadão em geraJ. autorizando sua reprodução, incluindo o demonstrativo previsto no art. '?-, § 32, inciso
XXIX.

Art. 9~. O projeto de lei orçamentária para 2000 poderá prover recursos para a execução da lei n!! 9.533, de 10 de
dezembro de 1997, qu~ tutOriZA o Governo FederaJ a dar apoio financeiro aos MuniCípios que instirufrern programas de renda mlnima
associados à educação, bem como para promoção da Educação Ambiental. nos termos do disposto no inciso VI do § 12 do 8ft. 225 da
Constituição Federal.
Art. 97. Fica a Advocacia-Geral da União autorizada. observada a lei Complementar n2 73, de 1993, a contratar serviçps
advocatícios para promover a execução judicial de créditos da Uni!;o, de suas autarquias e fundações. exclusivamente com cláusula ad

exitum.
Art. 98. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasllia. 16 de junho de 1999.

l~enad~uI~
r
s,

Relator

AGENDA CUMPRIDA PELO SENADOR GERALDO
MELO,lo VICE-PRESIDENTE NO EXERCícIO DA
PRESIDÊNCIA DO SENADO FEDERAL

AGENDA DO DIA 28/06/1999
(QUARTA-FEIRA)

14h30

Abertura e Presidência da Sessão
Deliberativa Ordinária do Senado Federal

18H30 Reunião PSDB
Local: Gabinete da Liderança
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ATOS DO DIRETOR-GERAL
ATO DO DIRETOR-GERAL
N° 1.733, DE 1999

o DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL,' no uso
das competências regulamentares e, de acordo com o disposto no art. 15 das
disposições finais, da Resolução do Senado Federal nO 9, de 1997, RESOLVE:
Dispensar o servidor MATIAS DUTRA,matrícula 2499,
da FUNÇÃO COMISSIONADA, Sfmbolo FC03 de AUXILIAR DE CONTROLE DE
PRODUÇÃO, do Serviço de Atividades Especiais, da Subsecretaria de Apoio
Técnico, e designá-lo para exercer a FUNÇÃO COMISSIONADA, Sfmbolo FC05,
de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, do Serviço de Treinamento Industrial
Profissionalizante, da Subsecretaria de Apoio Técnico, da Secretaria Especial de
Editoração e Publicações, responsável pelo quarto turno, com efeitos
financeiros a partir de 12 de lul
de 1999.
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ATO DO DIRETOR-GERAL
N° 1.734, DE 1999

ir

I SSAPES

O DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no vuso de suas
atribuições regulamentares e de acordo com o Art. 19, parágrafo único, do Ato da
Comissão Diretora nO 15, de 1997,
RESOLVE:

Art. 1° - Designar os gestores do contrato, titular e substituto,
celebrado entre a SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBI.ICAÇÓES
e a empresa abaixo relacionada:

Junho de 1999
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AGF BRASIL SEGUROS S/A - Contrato de· seguro contra incêndio do
estoque de papéis, que se encontra armazenado no Almoxarifado 11, da Secretaria
Especial de Editoração e Publicações, no período de 23 de dezembro de 1998 a 22
de dezembro de 1999 - (Processo nO 1800/95-7) - Titular: JÚLIO CÉZAR DE
BARROS GUIMARÃES, matrícula 3494; Substituto: PATRIcIA JUNQUEIRA DE
ALENCASTRO, matrícula 3742.

Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília-DF~/de N~ d~999.

~t;;fs{L~A

M IA
DIRETOR-GERAL

ATO DO DIRETOR-GERAL
N° 1.735, DE 1999
O DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no so de suas
atribuições regulamentares e de acordo com o Art. 19, parágrafo ún o, do Ato da
Comissão Diretora nO 15, de 1997,
RESOLVE:

Art. 1° - Designar os gestores do contrato, titular e substituto,
celebrado entre a SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
e a empresa abaixo relacionada:
BRADESCO SEGUROS S/A - Contrato para emissão de apólice de
seguro para cobertura de transporte internacional "ali risks', no perlodo de 08 de
maio de 1999 a 07 de maio de 2000 - (Processo nO 569/96-8) - Titular: ALBERTO
JORGE TELES BARBOSA, matricula 3219; Substituto: WALDIR RODRIGUES
PEREIRA, matrícula 3478.

Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário.

B"""'-o.F.~,'. ~j:V ,t'J'
~;t;;rSILVA
MAlr
DIRETOR-GERAL
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ATO DO DIRETOR-GERAL
N° 1.736, DE 1999

o

DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no uso de suas
atribuições regulamentares e de acordo com o Art. 19, parágrafo único, do Ato da
.
Comissão Diretora nO 15, de 1997,
RESOLVE:

Art. 1° - Designar os gestores do contrato, titular e substituto,
celebrado entre a SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
e a empresa abaixo relacionada:
SPS ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR E PLANEJAMENTO
L TOA - Contrato para prestação de serviços na área de desembaraço aduaneiro,
no perlodo de 28 de maio de 1999 a 27 de maio de 2000 - (Processo nO 672199-3)Titular: ALBERTO JORGE TELES BARBOSA, matricula 3219; Substituto:
JACQUELlNE AGUILERAS MAFFIA, matricula 3754.
Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário.

Brn'III.-DF~ d.

tjpf!:

~~SILVA M i t : ~
DIRETOR-GERAL
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ATO DO DIRETOR-GERAL
N° 1.737, DE 1999
O DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no &0 de suas
atribuições regulamentares e de acordo com o Art. 19, parágrafo único, do Ato da
Comissão Diretora n° 15, de 1997,
RESOLVE:
Art. 1° - Designar os gestores do contrato, titular e substituto,
celebrado entre a SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
e a empresa abaixo relacionada:
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PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS L TOA ~
Contrato para prestação de serviços de limpeza, conservação, com fornecimento
de materiais e equipamentos, nos próprios do Senado, com vigência de 12 (doze)
meses, a partir de 02 de dezembro de 1998 - (Processo nO 108/99-5) - Titular:
JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO FILHO, matrIcula 2247; Substituto: JOSÉ
CARLOS AURELIANO, matrIcula 2487.

Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário.

B .\ I QUE. . :H

ATO DO DIRETOR-GERAL
N° 1.738, DE 1999

E_._.Q~
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O DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no uso de suas
atribuições regulamentares e de acordo com o Art. 19, parágrafo único, do Ato da
Comissão Diretora n° 15, de 1997,

R

E S

O

L

V

E

Art. 1° - Designar os gestores do contrato, titular e substituto,
celebrado entre a SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
e a empresa abaixo relacionada:
LIDERANÇA CONSERVAÇÃO E SERViÇOS L TOA - Contrato para
prestação de serviços de limpeza, conservação, desinfecção hospitalar e higiene
ambiental, com fornecimento de materiais e equipamentos, nas áreas de
atendimento à saúde no Senado Federal, no perlodo de 07 de março de 1999 a 06
de março de 2000 - (Processo nO 276/98-7) - Titular: JOSÉ CARLOS
AURELIANO, matrIcula 2487; Substituto: JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO
FILHO, matrIcula 2247.

Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário.
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ATO DO DIRETOR-GERAL
N° 1.739, DE 1999

o DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no exercfcio
de suas atribuições regulamentares, estabelecidas pela Resolução-SF
n!! 9, de 1997, tendo em vista o que consta do Processo n!! 718/99-8,
resolve APOSENTAR, por invalidez proporcional, o servidor JOSÉ
ARTUR PIRES CAMINHA, matricula 3842, Técnico Legislativo, Nrvel
li, ia. Classe, Padrão l/Mi6, do Quadro de Pessoal da Secretaria
Especial de Editoração e Publicações, nos termos do artigo 40, inciso
I, da Constitl!ição da República Federativa do Brasil, combinado com o
artigo 186, inciso I, da Lei n!! 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com
as vantagens das Resoluções-SF n!!s 59/91, 51/93 e 74/94.
Senado Federal, 23 de junho de 1999.

ATO DO DIRETOR-GERAL
N° 1.740, DE 1999

o DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no uso da
atribuição que lhe foi conferida pelo Ato do Presidente do Senado Federa1n.o 181,
de 1.997, e tendo em vista o que consta no Processo n.o 010629/99-8,

199~
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R E S O L V E exonerar, na forma do disposto no artigo 35,

inciso l, da Lei n.o 8.112, de 1990, EDSON REGIS SOARES, matrícula 30393, do
cargo, em cOri1Íssão, de Assistente Parlamentar, AP-3, do Gabinete do Senador
Bello Parga, a partir de 22 de junho de 1999.
Senado Federal, em 8).3
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Diretor-Geral
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ATO DO DIRETOR-GERAL
N° 1.741, DE 1999
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SSAPES

O DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no uso
da atribuição que lhe foi conferida pelo Ato do Presidente do Senado Federal

n.o 181, de 1997, e tendo em vista o que consta do Processo n.o 10585/99-0,

R E S O L V E exonerar, na forma do disposto no artigo
35, inciso I"da Lei n.o 8.112, de 1990, FRANCISCO SANDES PEREIRA,

matrícula n.o 30908, do cargo, em comissão, de Assistente Parlamentar, AP-3,
do Gabinete do Sepador Romero Jucá.

Senado

Fr

raI, em

8-3 ~
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Diretor-Geral
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16586 Quinta-feira 24

Junho de 1999

ATO DO DIRETOR-GERAL
N° 1.742, DE 1999

o DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no uso
da atribuição que lhe foi conferida pelo Ato do Presidente do Senado Federal
n.o 181, de 1997, e tendo em vista o que consta do Processo n.O 10583/99-8,
R E S O L V E exonerar, na forma do disposto no artigo
35, inciso I, da Lei n.o 8.112, de 1990, MÁRCIA BARBOSA MACEDO,
matricula n.o 30854, do cargo, em comissão, de Assistente Parlamentar, AP-3,
do Gabinete do Senador Romero Jucá.
Senado

Ft
GAC~A
ral, em

&..3

SILVA lU'ftlLft
Diretor-Geral
.J>VBLIQUE.S,

EnSLSj_b..!6?J
ATO DO DIRETOR-GERAL
N° 1.743, DE 1999

-..

_._-~

.~------

Oi~t!~r '.'<1

... _.... __ .

SSAP,,-S

O DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no
uso da atribuição que lhe foi conferida pelo Ato do Presidente do Senado
Federal n.o 181, de 1997, e tendo em vista o que consta do Processo n.o
10584/99-4,
R E S O L V E nomear, na forma do disposto no inciso
II do art. 9° da Lei nO 8.112, de 1990, MARIANA GOMES PINIIEIRO,

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 1999

Quinta-feira 24 16587

para exercer o cargo, em comissão, de Assistente Parlamentar, AP-3, do
Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete
do Senador Romero Jucá.

S",'do Foi ..I, on

W'.

GAH~SILVAMAIA)

.

Diretor-Geral

ATO DO DIRETOR-GERAL
N° 1.744, DE 1999

o

DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no

uso da atribuição que lhe foi conferida pelo Ato do Presidente do Senado
Federal n. o 181, de 1997, e tendo em vista o que consta do Processo n. o
10537/99-6,
R E S O L V E nomear, na forma do disposto no in~iso
II do art. 9° da Lei nO 8.112, de 1990, ARISTEU HOLANDA SILVA, para
exercer o cargo, em comissão, de Assistente Parlamentar, AP-2, do Quadro
de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete da
Liderança do PMDB.

S~dOF7

,on

tõ&

GA~ASILVA
Diretor-Geral

\

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

16588 Quinta-feira 24

JlUÚ10 de

e')

1999

B LIQU€. Se

!;~a,ç;.tI33

ATO DO DIRETOR-GERAL
N° 1.745, DE 1999

o

,-~-_

...,. .•....

Oir.I·~r

__........._.-..

c. SS".PES.

DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no

uso da atribuição que lhe foi conferida pelo Ato do Presidente do Senado
Federal n.o 181, de 1997, e tendo em vista o que consta do Process<? n.o
10586/99-7,

R E S O L V E nomear, na forma do disposto no inciso
II do art. 9° <la Lei nO 8.112, de 1990, FRANCISCA EVANDA DA SILVA,
para exercer, o cargo, em comissão, de Assistente Parlamentar, AP-3, do
Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete
do Senador Romero Jucá.

Diretor-Geral

ATO DO DIRETOR-GERAL
N° 1.746, DE 1999

O DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no
uso da atribuição que lhe foi conferida pelo Ato do Presidente do Senado
Federal n.o 181, de 1997, e tendo em vista o que consta do Processo nO
010628/99-1,

DIÁRIo DO SENADO FEDERAL

Jtmho de 1999

,

Quinta-feira 24 16589

R E S O L V E nomear, na forma do disposto no inciso

II do art, 9° da Lei nO 8.112, de 1990, EVANDRA COSTA DA COSTA
para exercer o cargo, em comissão, de Assistente Parlamentar,_AP-3 do
Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete
do Senador Bello Parga.

S~'OOF~11

~IELDASILVAMA
Diretor-Geral

A

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
(Eleito em 194-95)

Presidente: Caslldo Maldaner - PMDB . se
Vice-Presidente: (Vago)
(Eleito. em 28-2-96)
Suplentes

Titulares
PFL

I. José Agripino
2. Carlos Patrocínio
3. (Vago)
4. (Vago)

I. (Vago)
2. Francelino Pereira
3.~aldeck Ornela. (1)
4. (Vago)
PMDB

I. (Vago)
2: Gerson Camata
3. (Vago)
4. (Vago)

1. Casildo Maldaner
2. Ramez Tebet
3. Nabor Júnior
4. Ney Suassuna
PSDB

I. Jefferson Peres
2. (Vago)

I. Lúcio Alcântara
2. (Vago)
PPO (Ex- PPR + Ex-PP)

I. (Vágo)

I. (Vago)
2. Osmar Dias

PTB
I. Arlindo Porto

I. Emilia Fernandes
PP

I. Antônio Carlos Valadares

I. Osmar Dias

PT
I. Lauro Campos

I. Manna Silva
PDT

I. Sebastião Rocha

1. (Vago)
Membro Nato
Romeu Tuma (Corregedor)

(~)

(1) Posse como Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social

SENADO ~"l)'''IU1.L

SECRETARIA - GERAL DA MESA
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
Diretora: CLEIDE MARIA BARBOSA F. CRUZ
Ramais: 3490 - 3491 Fax: 1095

SERVIÇO DE APOIO ÁS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

Chefe: LUIZ CLÁUDIO DE BRITO
Ramais: 3511 - 3514 Fax: 3606
Secretários:

CRISTINA 1UDlTE VIClNO (Ramal 4251)
FRANCISCO NAURlDES BARROS (Ramal 3508)
DULCÍDIA FRANCISCA RAMOS (Ramal 3623)

SERVIÇO DE APOIO ÁS COMISSÕES MISTAS

Chefe: SÉRGIO DA FONSECA BRAGA
Ramais: 3507 - 3520 Fax: 3512
Secretários:

JOAQUIM BALDOÍNO DE B. NETO (Ramal: 4256)
CLEUDES BOAVENTURA NERY (Ramal: 4526)
HAMILTON COSTA DE ALMEIDA (Ramal: 3509)

SERVIÇO DE APOIO ÁS COMISSÕES PERMANENTES

Chefe: FRANCISCO GUILHERME THEES RIBEIRO
Ramais: 4638 - 3492 Fax: 4573

Secretários:

CAE

- DIRCEU VIEIRA MACHADO FILHO (Ramal: 4605)
- LUIZ GONZAGA DA SILVA FILHO (Ramal: 3516)

CAS

- JOSÉ ROBERTO ASSUNPÇÃO CRUZ (Ramal: 4608)
- ELISABETH GIL BARBOSA VIANNA (Ramal: 3515)

CCJ

- MARIA DE FÁTIMA M. DE OLIVEIRA (Ramal: 4609)
- ALTAIR GONÇALVES SOARES (Ramal: 4609)

CE

- JÚLIO RICARDO BORGES LlNHARES (Ramal: 4604)
- PAULO ANTONIO FIGUEIREDO AZEVEDO (Ramal 3498)

CFC

-JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO (Ramal: 3935)
- AIRTON DANTAS DE SOUSA (Ramal 3519)

CI

- CELSO ANTONY PARENTE (Ramal: 4607)

CRE

- MARCOS SANTOS PARENTE FILHO (Ramal: 3496)
- MARCOS ANTONIO MORAES PINTO (Ramal 3529)

COMISSÕES PERMANENTES
(Arts. 72 e 77 RISF)
~~,

-~-=-

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS " CAE
Presidente: FERNANDO BEZERRA
Vice·Presldente: BELLO PARGA
(27 titulares e 27 suplentes)

-

PMDB
I

TITULARES
FERNANDO BEZERRA
JOSÉ FOGAÇA
JOSÉ ALENCAR
LUIZ ESTEVÃO
MAGUITO VILELA
GILBERTO MESTRINHO
RAMEZTEBET
NEY SUASSUNA
CARLOS BEZERRA

I

UF

RN
RS
MG
DF
GO
AM
MS
PB
MT

I

Ramais

2461/2467
120711607
4018/4621
4064/4065
3149/3150
3104/3106
2221/2227
4345/4346
2291/2297

I

SUPLENTES
GERSON CAMATA
PEDROSIMON
ROBERTO REQUIÃO
ALBERTO SILVA
MARLUCE PINTO
MAURO MIRANDA
WELLINGTON ROBERTO
AMIRLANDO
JOÃO ALBERTO SOUZA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

I

UF

ES
RS
PR
PI
RR
GO
PB
RO
MA

Ramais

--

3203/3204
3230/3232
2401/2407
3055/3057
1301/4062
2091/2097
3194/3195
3130/3132
4073/4074

PFL
I

TITULARES
JORGE BORNHAUSEN
FRANCELlNO PEREIRA
EDISON LOBÃO
BELLO PARGA
JONAS PINHEIRO (1)
FREITAS NETO
PAULO SOUTO

I

UF

I

Ramais

4200/4206
2411/2417
2311/2317
3069/3072
2271/2272
2131/2137
3173/3175

SC
MG
MA
MA
MT
PI
BA

I

SUPLENTES

1.
2.
3.
4.

••6.
7.

JOSE AGRIPINO
JOSÉ JORGE
ROMEU TUMA
BERNARDO CABRAL

I

UF
RN
PE
SP
AM
TO
SC
RR

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS

GERALDO ALTHOFF
MOZARILDO CAVALCANTI

Ramais
2361/2367
3245/3246
2051/2057
2081/2087
4070/4072
2041/2047
1160/1163
~

PSDB
TITULARES

I

UF

I

DF
MT
MS
ES
SP

J0!ilO_ROBERTO ARRUDA
ANTERO PAES DE BARROS
LÚDIO COELHO
PAULO HARTUNG
PEDRO PIVA

Ramais

I

2011/2017
1248/1348
2381/2387
1129n020
2351/2355

I

SUPLENTES

1.
2.
3.
4.
5.

CARLOS WILSON
SÉRGIO MACHADO
LUIZ PONTES
LÚCIO ALCÃNTARA
OSMAR DIAS

I

UF
PE
CE
CE
CE

Ramais
2451/2457
2281/2287
3242/3243
211'1/2117
2121/2137

PR

"-

Z~'"

BLOCO DE OPOSIÇAO (PT, PDT, PSB, PPS)
TITULARES

I

EDUARDO SUPLlCY • PT
LAURO CAMPOS· PT
JOSÉ EDUARDO DUTRA - PT
ROBERTO SATURNINO - PSB
JEFFERSON PERES· PDT

UF

I

Ramais

I

3213/3215
2341/2347
2391/2397
4229/4230
2061/2067

SP
DF
SE
RJ
AM

I

SUPLENTES
1.

ANTONIO C. VALADARES

2.
3.
4.
5.

SEBASTIÃO ROCHA - PDT
ROBERTO FREIRE - PPS
MARINA SILVA - PT
HELOISA HELENA - PT

PS8

I

UF
SE
AP
PE
AC
AL

Ramais

---

2201/2207
2241/2247
2161/2164
2181/2187
3197/3199

.~~-~~=~~~

PPB
2255/2257

___

(I) Licenças, a partir de 3/5/99, nos lermos do art. 43,1, do Regimento Inlerno e art. 56, lI, da Consllllllçao I cderal.
Reuniões: Terças·feiras às 10:00 horas

Secretário: Dirceu Vieira Machado filho
Telefones da Seçrelaria: 311-3516/4605

Sala nO 19 - Ala Senador Alexandre Cosia
Telefone da Sala de Reunião: 311-32 55
fax: 311-4344 - E-mail: dirceu@senarlo.gov.hr

=

..

Ramais

=

R6

I
-

_

UF

7

3050/4393 1.ERNANDES AMOR IM

I

'

SUPLENTE

0

I

~

Ramais

"

PA

I

'

UF

;

LUIZ OTAVIO

I

=

TITULAR

2)

DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
Presidente: OSMAR DIAS
Vice-Presidente: HELOisA HELENA

GILVAM BORGES
JOSÉ ALENCAR
LUIZ ESTEVÃO
MAGUITO VILELA
MARLUCE PINTO
PEDROSIMON
VAGO

AP
MG
DF
GO
RR
RS

2151/2157
4018/4621
4064/4065
3149/3150
1301/4062
3230/3232

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

JOSÉ SARNEY
MAURO MIRANDA
JADER BARBALHO
JOÃO ALBERTO SOUZA
AMIRLANDO
GILBERTO MESTRINHO
JOSÉ FbGAÇA

AP
GO
PA
MA
RO
AM
RS

3429/3431
2091/2097
2441/2447
4073/4074
3130/3132
3104/3106
1207/1607

JUVÊNCIO DA FONSECA
DJALMA BESSA
GERALDO ALTHOFF
MOREIRA MENDES
MARIA DO CARMO ALVES
EOUARDO SIQUEIRA CAMPOS
MOZARILDO CAVALCANTI

MS
BA
SC
RO
SE
TO

1128/1228
221212213
2041/2047
2231/2237
4055/4057
4070/4072

2.
3.
4.
5.
6.
7.

FREITAS NETO
BERNARDO CABRAL
PAULO SOUTO
JOSÉ AGRIPINO
JORGE BORNHAUSEN
VAGO

PI
AM
BA
RN
SC

2131/2137
2081/2087
3173/3175
2361/2367
4200/4206

PAES DE BARROS
LUIZ PONTES
LÚCIO ALCÂNTARA
OSMAR DIAS
PAULO HARTUNG
ROMEROJucA

MT
CE
CE
PR
ES
RR

324213243
2301/2307
2121/2125

LUZIA TOLEDO
PEDRO PIVA
JOSÉ ROBERTO ARRUDA
TEOTÔNIO VILELA FILHO
ALVARO DIAS

ES
SP
DF
AL
PR

202212024
2351/2353
2011/2017
4093/4096

2111/2117

2.
3.
4.
5.
6.

MARINA SILVA· PT
SEBASTIÃO ROCHA - PDi
IiELOlsA HELENA - PT
ilÃO VIANA - Pi

AC
AP
AL
AC

2181/2187
2241/2247
3197/3199
3038/3493

2.
3.
4.
5.

LAURO CAMPOS - PT
ROBERTO FREIRE - PPS
JOSÉ EOUARDO OUTflA - PT
JEfERSON
- POT

DF
PE
SE
AM

2341//2347
2161/2164
2391/2397
2061/2067

112917020

I

PPB

nos

Reuniões: Quartas-feiras de 9:00 às 1i :00 horas (')
Secretário: José Roberto A. Cmz
Telefones da Secreiaria: 31 1-4608/3515
(O) IIcclrio de !o:()f&' com t.:lit<n{&3 do Cclfgio de Preskkmn de Corni\..'ÔCS e u&ru Putid!riM
1f.J.tdo rq~ho~..,,~l, (f)""l·re!",< li t~ 00 ~C'fM

e art.

Sala n" 09 - Ala Senador Alexandre Costa
Telefone da Sala de Reunião: 311-3359
Fax: 311-3652 - E-mai!: jrac@senado.gov.br
A!UJ.liuda tm: 271\)511991

SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA ACOMPANHAMENTO E INVESTIGAÇÃO DE CASOS DE
EXPLORAÇÃO DO TRABALHO E PROSTITUIÇÃO INFANTO-JUVENIS

PRESIDENTE: SENADORA MARLUCE PINTO .
VICE-PRESIDENTE: SENADORA MARIA DO CARMO ALVES
RELATORA: SENADORA HELOisA HELENA

SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ
SALA N' 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL(s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608
FAX: 311-3652
E-MAIL: jlllc@senado.gov.br
REUNIÓES: SALA N' liA - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA .
TEL.: DA SALA DE REUNIÓES: 311-3359
.

·.f·~

DE

E

-CCJ

Presidente:
AGRIPINO
Vlce·Presldente:RAMEZ TEBET

FALCÃO
REZENDE
JADER BARBALHO
JOSé FOGAÇA
PEDROSIMON
RAMEZ

AL
GO

PA
RS
RS
MS
PR

AGRIPINO
EDISON LOBAo
FRANCEUNO PEREIRA
ROMEUTUMA

RN

MA
MG
SP

PE
CE
ES

2261/2287
2032/2039
2441/2447
1207/1807
3230/3232
2221/2227

2.
3.
4.
5.
8.
7.

FERNANDO BEZERRA
GILVAM BORGES
LUIZ ESTEVÃO
NEY SUASSUNA
WELUNGTON ROBERTO
JOSÉ ALENCAR

RN
AP
DF
PB
PB
MG

2481/2487
2151/2157
406414065
434514348
3194/3195
4018/4821

2361/2387
2311/2317'
2411/2417
2051/2057

2.
3.

DJALMA BESSA
BELLO PARGA
JUVêNCIO DA FONSECA
JOSÉ JORGE

BA
MA
MS
PE
RR

2212/2213
3Ó69/3072
1126/1226
324513248

PEDRO PIVA
LUIZ PONTES
JUcA
VILELA FILHO

SP
CE
RR
AL

2351/2353
3242/3243
2111/2117

2451/2457
2301/2307

4.
5.
8.

2.
3.
4.
5.

2161/2167
2391/2397

Secretária: Vera lúcia Lacerda Nunes
T.I.fones da Secretaria: 311-3972/4612

(') Horirio&e.oonioeom ~do)CoWcIo4e ~ deComIWa e w.:r. ~
Horirio"'imtDW;~r"'k

IO;OOIIonf.

2161/2167
3197/3199

Telefone da Sala de Reunião: 311-3541
Fax: 311-4315 - E-mail: veranunes@senado,gov.br
A~em~IW4Ilm

DE EDU~"",v""'v - CE

4)

Presidente: FREITAS NETO
Vice·Presidente: LUZIA TOLEDO

PMDB

GERSON CAMATA
IRIS REZENDE
JOSÉ SARNEY
PEDROSIMON
ROBERTO REQUIÃO

RN
ES
GO
AP
RS
PR

2461/2467
3203/3204
2032/2039
3430/3431
3230/3232
2401/2407

VAGO

PB
MS

NEY SUASSUNA
RAMEZTEBET
ALBERTO SILVA
JADER BARBA LHO
DJALMA FALCÃO
JOSÉ FOGAÇA

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

PI
PA
AL
RS

4345/4346
2221/2227
3055/3057
2441/2447
2261/2267
1207/1607

VAGO

PFL
FREITAS NETO
DJALMA BESSA
JOSÉ JORGE
JORGE BORNHAUSEN
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
BELLO PARGA

PI
BA
PE
SC
TO

2131/2137
2212//2213
3245/3246
4200/4206
4070/4072

2431/2437
2022/2024
2281/2287

2.
3.
4.
5.

6.

FRANCELlNO PEREIRA
JONAS PINHEIRO (1)
MOZARILDO CAVALCANTI
ROMEU TUMA
EDISON LOBÃO

MG
MT
RR
SP
MA

2.
3.
4.

OSMAR DIAS
PAULO HARTUNG
LÚDIO COELHO

PR
ES
MS

5.

ANTERO PAES DE BARROS

2.

ANTONIO C. VALADARES - PSB

3.
4.

LAURO CAMPOS - PT
TIÃO VIANA - PT

5.

JEFFERSON PERES -

2214/2217
2271/2277
1160/1163
2051/2057
2311/2317
4055/4057

2121/2125

112917020
2381/2387

RJ
HELOiSA HELENA - PT
EMILlA FERNANDES - PTD
ROBERTO SATURNINO - PSB

AL
RS
RJ

3197/3199
2331/2337
4229/4230

Reuniões: Terças-feiras às 17:00 horas (+)
Secretário: Júlio Ricardo B. Linhares
Telefones da Secretaria: 311-3498/4604
(0) Horirlodee.rordorom da;~~L:> doCo!~o de Prui<kn:u <k cOO!~ c Lld=I Ptrtid!ri~.
Horbio ngirnrotal: Quinw·fdn.s " 14:00 hofu

por

SE
DF
AC

2201/2207
2341/2347
3038/3493

Sala nO 15 - Ala Senador Alexandre Costa
Telefone da Sala de Reuniào: 311-3276
FAX: 311-3121
Atualilbla o:n :27105119"»

SUBCOMISSÃO DE RÁDIO E TV

PRESIDENTE:
(09 TITULARES)
TITULARES
-

..:.:,' <y ,

AMIRLANDO
GERSON CAMATA
PEDRO SIlI10N

i}3'J""?t~P,PI!~B.~tl~;''Í~,,~;i,;~~1Z~;Y.F;,;;i.UJ:p;S~illIl
RO-3130/32
ES-3203/04
RS-3230/32

REUNIÓES: SALA N' 15 - ALA SEN, ALEXANDRE COSTA
SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B, LlNHARES
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3276
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3498/4604
FAX: 311-3121
ATUALIZADA EM: 15/6/99
EvMAIL: jullorlc@senado.gov.br

EXTERIORES E DEFESA
Presidente: JOSÉ SARNEY
Vice-Presidente: CARLOS WILSON
e 19

5}

JADER BARBALHO
JOÃO ALBERTO SOUZA
JOSÉ SARNEY
MAURO MIRANDA
WELLlNGTON ROBERTO

AM
PA
MA
AP
GO
PB

ROMEU TUMA
JOSÉ JORGE
MOREIRA MENDES

SP
PE
RO

2051/2057
3245/3246
2231/2237
11

EDUARDO SUPLICY - PT
TIÃO VIANA - PT

SP
AC

3215/3217
3038/3493

2441/2447
4073/4074
3430/3431
2091/2097
3194/3195

2.
3.
4.
5.
6.

2.
3.

GERSON CAMATA
LUIZ ESTEVÃO
MAGUITO VILELA
MARLUCE PINTO
JOSÉ ALENCAR

ES
DF
GO
RR
MG

AGRIPINO
DJALMA BESSA
GERALDO ALTHOFF
PAULO SOUTO

RN
BA
SC
BA

ROBERTO SATURNINO· PSB
EMILIA FERNANDES - PDT

AP
RJ
RS

Secretário: Marcos Santos Parenle Filho
Telefone da StX".retaria: 311-325913496/4777

3203/3204
4064/4065
3149/3150
1301/4062

4018/4621

2361/2367
2212/2213
2041/2047

4229/4230
2331/2337

Telefone da Sala de Reunião: 311·3367
Fax: 311-3546

(') lIodrio>~ &.:NOO com <kM><.-a.;l" do Colrg;o de f'rest&ntes deC(lmUI~ e 1Idm:s PutidiriOJ.
U(drioftgimental:Qui~w·ftir ... às

1000110""

Atu.aliuda= :10.001999

6)COMISSAO DE SERViÇOS DE INFRA·ESTRUTURA • CI .
Presidente: EMILIA FERNANDES
Vice-Presidente: VAGO
(23 titulares o 23 suplentes)

PMDB
TITULARES

I

-' UF

ALBERTO SILVA
GERSON CAMATA
MARLUCE PINTO
MAURO MIRANDA
GILVAM BORGES
VAGO
VAGO
VAGO

PI
ES
RR
GO
AP

Ramais

J

I

SUPLENTES

3055/3057
3203/3204
1301/4062
2091/2097
2151/2152

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I

UF

CARLOS BEZERRA
IRIS REZENDE
JOSÉ SARNEY
RAMEZTEBET
ROBERTO REQUIÃO
GILBERTO MESTRINHO
VAGO
VAGO

MT
GO
AP
MS
PR
AM

Ramais

2291/2297
2032/2039
3430/3431
2221/2227
2401/2407
3104/3106

PFL
TITULARES

I

JOSE AGRIPINO
PAULO SOUTO
MOZARILDO CAVALCANTI
JOSÊJORGE
JUVêNCIO DA FONSECA
ARLINDO PORTO PTB (c ....o)

UF

I

RN
BA
RR
PE
MS
MG

Ramais

I

2361/2367
3173/3175
1160/1163
3245/3246
1128/1228
2321/2327

1.
2.
3.
4.
5.
6.

I

SUPLENTES
JONAS PINHEIRO (1)
JORGE BORNHAUSEN
HUGO NAPOLEÃO
MARIA DO CARMO ALVES
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
FREITAS NETO

UF

I

Ramais

2271/2277
4200/4206
3085/3087
4055/4057
4070/4072
2131/2137

MT
SC
PI
SE
TO
PI

PSDB
TITULARES

I

JO~E_ROBERTO

UF

I

DF
CE
PR
RR
AL

ARRUDA
LUIZ PONTES
OSMAR DIAS
ROMEROJUCA
TEOTONIO VILELA FILHO

Ramais

I

2011/2017
3242/3243
2121/2125
2111/2117
4093/4096

SUPLENTES
1.
2.
3.

4.
5.

I

~~VARO DIAS

UF

I

PR
MT
MS
ES
ES

ANTERO PAES DE BARROS
LÚDIO COELHO
LUZIA TOLEDO
PAULO HARTUNG

Ramais
3206/3207
1248/1348
2381/2387
2022/2024
112917020

BLOCO DE OPOSIÇAO (PT, PDT, PSB, PPS)
TITULARES

I

UF

I

Ramais

I

SUPLENTES

I

UF

ANTONIO C. VALADARES· PSB
2201/2207
1. EDUARDO SUPLlCY • PT
SP
SE
EMILIA FERNANDES· PDT
2331/2337
2. TIÃO VIANA· PT
RS
AC
GERALDO CÂNDIDO· PT
3. JOSÉ EDUARDO DUTRA· PT
SE
RJ
2171/2177
4. ROBERTO SATURNINO· PSB
ROBERTO FREIRE· PPS
PE
2161/2164
RJ
(I) Licenças, a partir de 315199, nos lennos do art. 43.1, do Regimento Inlemo e art. 56, 11, daConsllIUlçao

. ..

Reuniões: Quintas·feiras de 9:00 às I1 :30 horas (')
Secretário: Celso Parente
Telefone da Secretaria: 311·4354/4607
(0' H(>filio de accrdocom oktibm(lodo Co!~io de Presi<!Mtes de CO!llWÕet e Lldues Putidirios.
lIortrioregimmtal: Tft'ÇU·rrirQ h 14:00 I>ons

I

Ramais

3215/3217
3038/3493
2391/2397
4229/4230
Federal.

SaJa nO 13 ~ Ala Senador Alexandre Costa
Telefone da Sala de Reunião: 311·3292
Fax: 311·3286

7) COMISSAO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CFC
Presidente: ROMERO JUCÁ
Vice·Presidente: ROMEU TU MA
(17 titulares e 9 suplentes)

PMDB
i

TITULARES
ALBERTO SILVA
DJALMA FALCÃO
JOÃO ALBERTO SOUZA
MARLUCE PINTO
NEY SUASSUNA
WELLINGTON ROBERTO

i

UF

Ramais

I

3055/3057
2261/2267
4073/4074
1301/4062
4345/4346
3194/3195

PI
AL
MA
RR
PB
PB

SUPLENTES

1.
2.
3.

I

GILVAM BORGES
IRIS REZENDE
VAGO

UF

I

AP
GO

Ramais

2151/2157
2032/2039

PFL
TITULARES

I

HUGO NAPOLEAO
GERALDO ALTHOFF
ROMEU TUMA
MOREIRA MENDES
ERNANDES AMORIM

UF

I

PI
SC
SP
RO
RO

Ramais

I

3085/3087
2041/2047
2051/2057
2231/2237
2251/2255

SUPLENTES

1.
2.

I

BELLOPARGA
FRANCELlNO PEREIRA

UF

i

Ramais

3069/3072
2411/2417

MA
MG

PSDB
TITULARES

I

CARLOS WILSON
LUIZ PONTES
ROMEROJUCA

UF

I

Ramais

I

2451/2457
3242/3243
2111/2117

PE
CE
RR

SUPLENTES

1.
2.

I

PEDRO PIVA
SERGIO MACHADO

UF

I

SP
CE

Ramais

2351/2353
2281/2287
"

BLOCO DE OPOSIÇAO (PT, PDT, PSB, PPS)
TITULARES
EDUARDO SUPLlCY • PT
JOSE EDUARDO DUTRA· PT
JEFFERSON PÉRES • PDT

.-

I

UF
SP
SE
AM

I

Ramais

3215/3216
2391/2397
2061/2067

I

SUPLENTES

1.

GERALDO CANDIDO - PT

2.

ROBERTO SATURNINO - PSB

Reuruoe•. Quartas-feuas às 18:00 horas (*)
Secretário: José Francisco B. Carvalho
Telefone da Secrelaria: 311-3935/3519
j

'!lIoririo de ICOI'do corn dtliJxw;ioOO Co!fgio de j're$i<!cn\e$ deCom;lWa. e lideres Putidlsi<.>$.

I

UF
RJ
RJ

I

Ramais

2171/2177
4229/4230

Sala no 06 Ala Senador Nilo Coellio
Telefone da Sala de Reuniào: 311-3254
Fax: 311-1060

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL
(Representação Brasileira)
I' SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA - 51' LEGISLATURA
IPRESIDENTE DE HONRA: SENADOR JOSE SARNEY

MESA DIRETORA
=-=":-,-,:-=--==----:,-=-

MEMBROS TITULARES

SUPLENTES

EDIÇÃO DE-HOJE: 480 PÁGINAS

