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1. O projeto de LDO para 2006 trouxe algumas inovações que visam dar maior
previsibilidade aos gastos e receitas públicas.

2. No corpo da lei está previsto o piso para o superávit primário do setor público
consolidado em 4,25% do PIB. Anteriormente, a meta consolidada constava dos
acordos com o Fundo Monetário Internacional e a meta do Governo Central (3,15% do
PIB) era apresentada apenas nos Anexos da Lei.

3. Foi estabelecido que a receita administrada pela Secretaria da Receita Federal não
poderá exceder, no projeto e na lei orçamentária de 2006, a 16% do PIB. Assim,
mesmo que o Congresso identifique erros ou omissões na previsão da SRF, não poderá
corrigi-los caso ultrapasse o teto acima referido. Situação esta que contraria o disposto
Constituição Federal2.

4. Os recursos que seriam assim acrescidos não poderão mais ser utilizados para
emendas dos parlamentares. Todavia, não há impedimentos para que os excessos de
arrecadação ocorridos durante a execução sejam utilizados pelo Executivo em créditos
adicionais ou para aumento do superávit primário. Há no texto previsão de que a partir
de 2007 serão adotadas providências pelo Poder Executivo para redução da carga.

                                           

1 Flávio Leitão Tavares e Márcia Rodrigues Moura, da Câmara dos Deputados. Maria Liz de
Medeiros Roarelli do Senado Federal. As opiniões expressas nesta Nota refletem as informações
disponíveis até esta data e não correspondem necessariamente à posição da Comissão. Os autores
agradecem pelos comentários de Eugênio Greggianin, Elisângela Moreira da Silva Batista e Wagner
Primo Figueiredo Júnior, da Consultoria de Orçamento da  Câmara, que não são responsáveis por
erros porventura existentes.

2 Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento
anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma
do regimento comum.

....
§ 3º - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente
podem ser aprovadas caso:

...
III - sejam relacionadas:
a) com a correção de erros ou omissões; ou

”



5. Ressalve-se que a carga tributária federal prevista para 2005 é de 23,82% do PIB e
inclui além das receitas administradas, as não administradas e as arrecadadas pelo
INSS, sendo que para as últimas não foi estabelecido teto.

6. Diferentemente do que possa parecer em primeiro momento, a limitação da estimativa
de receita resultará em se conceder maior discricionariedade ao Poder Executivo, na
medida em que a receita excedente terá sua alocação decidida no âmbito daquele
poder. Mais, ainda não há qualquer garantia de que a carga tributária será de fato
reduzida ou pelo menos mantida nos níveis atuais, uma vez que apenas limita-se parte
da receita total e tal limitação ocorre tão somente na fase de elaboração da lei
orçamentária.

7. Não é demais lembrar que historicamente as estimativas de receita constantes do
projeto e da lei orçamentária têm sido muito inferiores à efetivamente arrecadada. Em
2004, por exemplo, o excesso de arrecadação da receita administrada pela SRF em
relação ao PL foi de R$ 18,5 bilhões e em relação à Lei foi de R$ 6,9 bilhões.

8. Para 2005, o Executivo prevê que arrecadará 16,1% do PIB de receita administrada,
conforme quadro anexo. No entanto, considerando-se apenas o excesso de
arrecadação ocorrido no primeiro trimestre, este percentual já seria de 16,2% do PIB.

9. Outra inovação do PLDO é o estabelecimento do limite de 17% do PIB para as
despesas correntes primárias que inclui os gastos com previdência, pessoal, Loas,
desoneração das exportações e todo o custeio da máquina administrativa e exclui os
gastos com serviço da dívida, com investimentos e inversões financeiras e com
transferências constitucionais ou legais.

10. Na proposta orçamentária de 2005, as despesas correntes primárias foram estimadas
em 17,9% do PIB, na lei 17,5% e no Decreto 17,1% do PIB (foram contingenciados R$
6,8 bilhões). No entanto, há despesas que deverão ser ampliadas ao longo do exercício
como pessoal (militares, legislativo, etc), desoneração das exportações e gastos com
saúde.

11. Cabe salientar, que as despesas que mais têm crescido nos últimos anos são aquelas
vinculadas à evolução do salário mínimo (cresceram 1,7% do PIB entre 2000 e 2005),
conforme Quadro abaixo, e as despesas assistênciais. Assim, para que o teto de 17%
seja obedecido, o corte nos demais gastos deverá mais que compensar o crescimento
dessas despesas.



2000 2001 2002 2003 2004 2005
Receita Total 21,34       22,59       23,91       23,01       23,77         23,82       
    Receita Administrada 14,16         15,09         16,30         15,59         16,21         16,11         
    Arrecadação Líquida do INSS 5,10           5,25           5,28           5,19           5,30           5,38           
    Demais 2,07           2,24           2,33           2,23           2,26           2,35           
Transferência a Estados e Municípios 3,33         3,60         3,88         3,66         3,62           3,77         
Receita Primária Líquida 18,00       18,98       20,02       19,36       20,15         20,05       
Despesas Primárias 16,15       17,17       17,67       16,83       17,36         17,81       
 Despesas Obrigatórias 12,53       13,05       13,69       13,67       13,77         14,17       
  Pessoal e Encargos Sociais 5,05           5,41           5,50           5,07           5,01           ...
  Pessoal e Encargos Sociais  (sem patronal) 4,90           5,26           5,34           4,92           4,78           4,66           
  Subsídios/Subvenções/Securitização 0,27         0,20         0,28         0,34         0,28           0,42         
  Despesas atreladas ao salário mínimo 6,63         7,03         7,33         7,72         8,07           8,33         
    Benefícios da Previdência 5,88           6,19           6,41           6,77           7,11           7,30           
    Abono e Seguro Desemprego 0,43           0,48           0,53           0,54           0,54           0,54           
    LOAS 0,18           0,22           0,26           0,29           0,32           0,39           
    Renda Mensal Vitalícia - RMV 0,14           0,14           0,13           0,12           0,10           0,09           
  Demais 0,73           0,56           0,75           0,68           0,64           0,77           
Despesas Discricionárias 3,62         4,12         3,98         3,17         3,59           3,65         
Investimentos (1) 0,72           0,85           0,91           0,34           0,51           ...
Superávit Primário (2) 1,86           1,83           2,37           2,49           2,81           2,24           
Fonte: Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados
Memo: 

Crescimento real do PIB (%) 4,36           1,31           1,93           0,54           5,2             4,32           
Déficit da Previdência 0,78           0,93           1,14           1,58           1,81           1,93           
PIB 1.101.255  1.198.736  1.346.028  1.556.182  1.769.202  1.961.301  

ITENS SELECIONADOS - 2000/2005
(Em % do PIB)

12. No caso do Programa de Transferência de Renda, por exemplo, conforme Tabela em
anexo, houve crescimento de 94% nas despesas entre 2002 e 2005. Em 2005 deverão
ser atendidas 8,5 milhões de famílias, com gasto equivalente a 0,33% do PIB. Para
2006 a meta é de 11,2 milhões, o que corresponderia, a preços de 2005, a 0,43% do
PIB.

13. Os benefícios previdenciários, por sua vez, deverão subir de 7,30% do PIB em 2005
para 7,34% do PIB em 2006, considerando que o salário mínimo não ultrapassará R$
322,00.

14. Todos esses aumentos deverão ser compensados por meio de redução do custeio da
máquina administrativa que representa, em 2005, cerca de 1,2% do PIB.




