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Governo inicia processo orçamentário para o ano de 2016
Andressa Falconiery
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Na quarta-feira, dia 15 de abril, a proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016 foi apresentada pelo Ministério do Planejamento
e encaminhada ao Congresso. A peça tem até o dia 30 de junho para ser aprovada, e em seguida deve ser sancionada pela Presidência
da República para se tornar lei.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é formulada em conformidade com o Plano Plurianual (PPA) do período. No caso da LDO de
2016, ela já se encontra associada ao novo PPA, que fará referência ao período de 2016 a 2019. Os principais objetivos da LDO são
estabelecer as metas e prioridades do ano, orientando a Lei Orçamentária Anual que ainda será discutida.

Confira abaixo qual a importância deste passo no ciclo orçamentário:
Prezi needs Flash Player 11.1 or better. Upgrade here.

O Orçamento de 2015 só foi aprovado pelo Congresso em março, com 3 meses de atraso, e ainda aguarda sanção da presidente
Dilma Rousseff.

A LDO estima algumas variáveis importantes da economia, manifestando qual a expectativa do Ministério do Planejamento em relação
ao cenário econômico de 2016. Essas variáveis econômicas servem para estimar como será a arrecadação do período, o que por sua
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vez impacta na previsão de despesas e nas metas de resultado orçamentário. Seguem algumas informações que constam na proposta
de LDO para 2016:

* Salário mínimo: previsão de R$ 854,00 (crescimento nominal de 8,4% em relação ao ano de 2015);

* Inflação: 5,6% (acima do centro da meta de 4,5%);

* Crescimento do PIB: 1,3% (acima da taxa prevista para este ano, de -0,9%);

* Superavit Primário: R$ 126,73 bilhões (que corresponde a 2% do PIB), dos quais R$ 104,55 bilhões seriam esforço do governo
federal e R$ 22,18 bilhões dos governos estaduais e municipais;

* Taxa básica de juros (SELIC): 11,5%, abaixo do valor atual, de 12,75%.

A proposta de LDO passará pela apreciação do Congresso Nacional e pode, ainda, passar por alterações antes de ser aprovada.
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