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ORÇAMENTO PÚBLICO, 22/04/2015

Orçamento 2015 é sancionado pela Presidente Dilma

A presidente Dilma Rousseff sancionou na última segunda (20) a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2015, mais de um mês após a
peça ter sido aprovada pelo Congresso Nacional em Março, com três meses de atraso.

O ato de sancionar a lei orçamentária “representa a concordância do chefe do Poder Executivo com os termos da lei decretada pelo
Legislativo”¹, ou seja, é um ato de confirmação da presidência antes de levar a lei à publicação, quando seu texto passa a valer de fato.
A sanção presidencial ocorreu com dois vetos ao projeto de lei original, tal como consta em mensagem ao presidente do Senado
Federal. Esses vetos foram pontuais e não representaram alterações substanciais à lei, publicada no Diário Oficial da União desta
quarta (22).

Confira no infográfico abaixo a distribuição dos recursos previstos segundo as esferas do orçamento:

É importante ressaltar que no texto da lei já estão previstas as autorizações para créditos suplementares, que se destinam ao
reforço da dotação inicial do orçamento em rubricas que podem apresentar insuficiência de recursos. Um exemplo disso são os
recursos da subfunção “Desporto de Rendimento” que são destinados aos gastos relacionados aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de
2016. O texto da lei prevê que essas ações podem utilizar recursos provenientes de reserva de contingência, eventual excesso de
arrecadação do Tesouro Nacional ao longo do ano, entre outras fontes, caso a dotação inicial seja insuficiente.

A partir de agora, o governo tem 30 dias para apresentar a programação orçamentária do ano, que incorpora o corte de gastos
necessário para o cumprimento da meta de superávit primário – o saldo das contas públicas antes de pagar os encargos com a
dívida – que foi estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2015.

Por ora, os dados do orçamento autorizado e a execução até o presente momento já foram disponibilizados pela plataforma SIGA, do
Senado Federal, e estarão logo disponíveis para acesso e novas análises na ferramenta de transparência Mosaico Orçamentário,
onde será possível navegar de forma interativa pelos dados atualizados. Acompanhe!

¹GIACOMONI, James. Orçamento Público. São Paulo: Atlas, 2010.
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