Congresso aprova projeto que facilita gastos com pandemia
Ter, 20 de Abril de 2021 20:34

Congresso aprova projeto que facilita gastos com pandemia.

O Congresso Nacional aprovou nesta segunda-feira (19) um projeto de lei ( PLN 2/2021 ) que
abre espaço no Orçamento para a abertura de novos créditos extraordinários a serem usados
no combate aos efeitos da pandemia de coronavírus. O texto, que muda a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO), dispensa o Poder Executivo de indicar de onde vai tirar o dinheiro para
cobrir essas despesas.

Os senadores confirmaram, em votação simbólica, a aprovação feita pelos deputados federais,
também em votação simbólica, na primeira parte da sessão do Congresso. A aprovação do
projeto permitirá a sanção do Orçamento de 2021, retirando a exigência de compensações
para gastos de despesas temporárias. O prazo para sanção da proposta orçamentária termina
na quinta-feira (22).

O relator do projeto de lei, deputado Efraim Filho (DEM-PB), apresentou voto favorável à
proposta, na forma de um substitutivo. O texto aprovado segue agora para sanção presidencial.

A expectativa é de que o PLN 2/2021 sirva para injetar recursos no Programa Nacional de
Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) e no benefício
emergencial de manutenção do emprego e da renda. Ambos foram criados no ano passado
para atenuar os efeitos da covid-19 sobre a economia. O Ministério da Economia prometeu
liberar R$ 15 bilhões para esses programas após a aprovação do PLN 2 pelos congressistas.

O texto aprovado também exclui da meta de resultado primário de 2021 as ações e serviços
públicos de saúde relacionados ao enfrentamento à pandemia.

A LDO em vigor ( Lei 14.116, de 2020 ) determina que, para aumentar os chamados gastos
discricionários (não obrigatórios), uma proposta legislativa deve indicar “medidas de
compensação”. Essas medidas podem se dar por meio do corte de outras despesas ou da
elevação de receitas.
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O PLN 2/2021 afasta essa exigência. De acordo com o projeto, apenas as propostas que
elevam as despesas obrigatórias de caráter continuado precisam respeitar a meta fiscal. As
matérias que aumentam os gastos discricionários devem apresentar apenas uma estimativa do
impacto orçamentário-financeiro, uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal ( Lei
Complementar 101, de 2000
).

“O projeto aperfeiçoa a LDO 2021 ao propor o fim de um engessamento desnecessário na
implementação de políticas públicas, ainda mais quando se está diante de um grave quadro de
crise sanitária, com consequências sociais e econômicas sem precedentes em nossa história
recente”, justifica o deputado.

Segundo o relator, a legislação orçamentária vigente já fornece os mecanismos necessários
para que a administração possa lidar, no aspecto fiscal, com o aumento de despesas
discricionárias ou de obrigações que não excedam dois exercícios, decorrentes de proposições
legislativas, sem que para isso seja necessária a apresentação de medidas compensatórias.

Substitutivo

O substitutivo de Efraim Filho também muda artigo da LDO que trata das prioridades e metas
da administração pública federal para o exercício de 2021. Atualmente, a LDO considera como
prioritários a agenda para a primeira infância, o Programa Casa Verde e Amarela para os
municípios de até 50 mil habitantes e os investimentos em andamento previstos no Plano
Plurianual ( Lei 13.971, de 2019 ).

O relator incluiu entre as prioridades o Pronampe ( Lei 13.999, de 2020 ), o Programa
Emergencial de Acesso ao Crédito — Peac (
Lei 14.042, de 2020
), o Programa Emergencial de Suporte a Empregos — Pese (
Lei 14.043, de 2020
) e o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda — BEm (
Lei 14.020, de 2020
).
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“A retomada desses programas emergenciais é muito importante, pois auxiliará na preservação
das microempresas, empresas de pequeno e médio porte enquanto perdurarem as medidas
sanitárias de combate à covid-19, preservará empregos, reduzindo o quantitativo de
trabalhadores que necessitam do seguro-desemprego, e permitirá que as empresas
sobreviventes contribuam para uma maior velocidade na retomada econômica pós-covid-19”,
defende o deputado.

Efraim Filho também propôs flexibilizar as informações constantes da exposição de motivos
circunstanciadas que acompanham os créditos adicionais. Ele retirou do texto legal a
necessidade de se apresentar exposição de motivos no caso de cancelamentos de dotações
para atendimentos de despesas primárias obrigatórias.

Outro item inserido no texto foi uma autorização para que o Poder Executivo bloqueie dotações
orçamentárias discricionárias em valor correspondente à necessidade de recursos para
atendimento de despesas obrigatórias. O substitutivo autoriza o Poder Executivo a ter maior
controle sobre a execução das dotações orçamentárias classificadas como RP2, para atender
despesas obrigatórias, com observância ao teto de gastos. As dotações RP2 são recursos
passíveis de contingenciamento em qualquer percentual, incluindo emendas ao Orçamento não
impositivas.

Emendas

O PLN 2/2021 recebeu seis emendas na Comissão Mista de Orçamento (CMO), das quais
quatro foram acatadas.

O senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) e o deputado Lucas Vergílio
(Solidariedade-GO) apresentaram emendas para que municípios com até 50 mil habitantes
possam emitir notas de empenho e receber transferência de recursos, bens, materiais e
insumos da União, mesmo que estejam inadimplentes. Para Efraim Filho, essa proposta traz
“maior segurança jurídica ao gestor, principalmente no momento de crise sanitária em que
passa o país”.

Outra emenda acatada é de autoria do senador Rogério Carvalho (PT-SE), a qual propõe que
os créditos extraordinários abertos para financiar o Pronampe, o benefício emergencial de
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manutenção do emprego e da renda e as ações e os serviços públicos de saúde não sejam
contabilizados na meta de resultado primário. O relator afirmou que a medida vai criar melhores
condições para o enfrentamento da disseminação da covid-19, além de mitigar os efeitos
econômicos decorrentes da pandemia.

— A emenda garante recursos para o programa de manutenção de emprego e renda, garante
recursos para o Pronampe e garante recursos para o SUS — afirmou Rogério Carvalho.

A quarta emenda acolhida, do deputado João Maia (PL-RN), permite o aporte financeiro da
União para futuro aumento de capital das companhias docas federais, relativo aos recursos
empenhados e inscritos na rubrica “restos a pagar” de exercícios anteriores. “Como se trata de
recursos já empenhados e inscOitos em restos a pagar, acatamos a emenda”, afirmou Efraim
Filho.

Teto de gastos

O líder da Minoria no Congresso, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), elogiou o parecer de
Efraim Filho. "Permite romper o teto de gastos para o Estado cumprir com as obrigações no
combate à pandemia, estimular atividades no campo e gerar empregos", comentou. "Para fazer
qualquer gasto, tinha que ter compensação. O presidente da República está com medo de
cometer crime de responsabilidade ao sancionar o Orçamento. O PLN atende a uma
necessidade do presidente da República que está com medo."

O líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes (MDB-TO), afirmou ser possível o
ajuste e o cumprimento da responsabilidade fiscal.

— Não é um caminho fácil. Este ano há um debate muito grande na sociedade sobre a questão
do Orçamento, mas entendemos que é possível o ajuste, o cumprimento da responsabilidade
fiscal, tanto por parte do Parlamento, com a sua pluralidade, com a independência do Poder
Legislativo, mas também por parte do Poder Executivo.

Eduardo Gomes acrescentou que a aprovação do PLN só seria possível devido a amplo acordo
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político entre governo e Parlamento.

— Começa a se desfazer todo tipo de mal entendido, de discussões em torno da própria
sanção do Orçamento, que ocorrerá nas próximas horas. Também comunico a possibilidade da
reunião, de uma sessão do Congresso Nacional na próxima semana, já, quem sabe, com um
ambiente de sanção do Orçamento, de aprovação do PLN e colocando já em certa
normalidade a execução do Orçamento de 2021, finalmente.

Por sua vez, o líder do governo no Senado, senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE),
afirmou que a aprovação do PLN 2 é fruto do “entendimento entre Congresso e governo sobre
o Orçamento de 2021”.

Em nota à imprensa nesta segunda-feira (19), o Ministério da Economia informou que espera
apenas a aprovação do PLN 2 para destinar R$ 15 bilhões para BEm e Pronampe:

O Ministério da Economia informa que está finalizando os processos para a reabertura de dois
programas de grande eficiência na mitigação dos efeitos da pandemia da covid-19 sobre o
emprego e a preservação das empresas de pequeno e médio porte. Nos próximos dias, serão
destinados até R$ 10 bilhões para o BEm e mais até R$ 5 bilhões para o Pronampe. O
ministério aguarda a finalização da aprovação do Projeto de Lei do Congresso Nacional 2 de
2021, que altera a lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei
Orçamentária de 2021. A aprovação, prevista para esta segunda-feira, dia 19 de abril, de
instrumentos presentes no PLN 2, permitirá a implementação dos dois bem-sucedidos
programas .

Fonte: Agência Senado
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