Mensagem no 365

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências o texto do projeto de lei que “Altera a Lei nº 12.919, de 24 de dezembro de 2013,
que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2014”.
Brasília, 10 de novembro de 2014.

PROJETO DE LEI
Altera a Lei nº 12.919, de 24 de dezembro de 2013,
que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e
execução da Lei Orçamentária de 2014.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º A Lei nº 12.919, de 24 de dezembro de 2013, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 3º A meta de superávit a que se refere o art. 2º poderá ser reduzida no montante das
desonerações de tributos e dos gastos relativos ao Programa de Aceleração do Crescimento - PAC,
cujas programações serão identificadas no Projeto e na Lei Orçamentária de 2014 com identificador
de Resultado Primário previsto na alínea “c” do inciso II do § 4º do art. 7º desta Lei.
.............................................................................................................................” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,

PL-EM 206 MP ALT. LEI 12.919-13 LOA (L3)

EM nº 00206/2014 MP
Brasília, 5 de Novembro de 2014

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1.
Ao longo de 2014, foi revisada para baixo a previsão de crescimento da economia
brasileira para este ano quando comparada à utilizada no início de 2013, para elaboração do Projeto
de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014. Esta revisão para baixo da previsão de crescimento tem
ocorrido em diversos países, levando instituições e organismos internacionais a revisarem para
baixo a estimativa de crescimento da economia mundial para este ano de 2014.
2.
A redução do ritmo de crescimento da economia brasileira afetou as receitas
orçamentárias de forma que se faz necessário garantir espaço fiscal para preservar investimentos
prioritários e garantir a manutenção da competitividade da economia nacional por meio de
desonerações de tributos. As políticas de incentivos fiscais e a manutenção do investimento
tornaram-se imprescindíveis para minimizar os impactos do cenário externo adverso e garantir a
retomada do crescimento da economia nacional.
3.
Neste sentido, a proposta encaminhada consiste em ampliar a possibilidade de redução
do resultado primário no montante dos gastos relativos às desonerações de tributos e ao Programa
de Aceleração do Crescimento - PAC. Para isto propõe-se a alteração da Lei nº 12.919, de 24 de
dezembro de 2013, que “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei
Orçamentária de 2014 e dá outras providências”, que estabelece no caput do art. 3º que a meta de
superávit primário poderá ser reduzida em até R$ 67.000.000.000,00 (sessenta e sete bilhões de
reais), valores esses relativos às desonerações de tributos e ao Programa de Aceleração do
Crescimento - PAC, cujas programações serão identificadas no Projeto e na Lei Orçamentária de
2014 com identificador de Resultado Primário previsto na alínea “c” do inciso II do § 4º do art. 7º
desta Lei.
4.
Diante do exposto, submeto à consideração de Vossa Excelência a anexa proposta de
Projeto de Lei que altera o caput do art. 3º da Lei nº 12.919, de 24 de dezembro de 2013, que
“Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2014 e dá outras
providências”.
Respeitosamente,

Assinado eletronicamente por: Miriam Aparecida Belchior

Aviso no 471 - C. Civil.
Em 10 de novembro de 2014.

A Sua Excelência o Senhor
Senador FLEXA RIBEIRO
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Projeto de lei.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem da Excelentíssima Senhora Presidenta da
República relativa ao projeto de lei que “Altera a Lei nº 12.919, de 24 de dezembro de 2013, que
dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2014”.
Atenciosamente,

ALOIZIO MERCADANTE
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

ESTE DOCUMENTO NÃO FAZ PARTE DO PROCESSO

