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Relatório do orçamento prevê mais R$ 11 bi
para saúde e educação
As novas despesas com as pastas serão compensadas pelo aumento de R$ 9 bi no teto

das receitas de 2017, informada pelo Ministério do Planejamento, e pelo corte de R$ 6

bi em subvenções econômicas
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PUBLICADO EM 22/11/16 - 14h33

AGÊNCIA BRASIL

O relator do Orçamento Geral da União

de 2017 na Comissão Mista de Planos,

Orçamentos Públicos e Fiscalização

(CMO), senador Eduardo Braga

(PMDB-AM), apresentou, nesta

terça-feira (22), à imprensa, o relatório

preliminar que prevê R$ 9,9 bilhões a

mais em recursos para a saúde e R$ 1,2

bilhão para a educação, totalizando R$

11,1 bilhões.

No caso da saúde, o parlamentar

explicou que houve alocação maior de verbas para cumprir a destinação de 15%

da receita corrente líquida conforme determinado na Proposta de Emenda à

Constituição (PEC) do Teto de Gastos.

As novas despesas com saúde e educação serão compensadas pelo aumento de R$

9 bilhões no teto das receitas de 2017, informada pelo Ministério do

Planejamento, e pelo corte de R$ 6 bilhões em subvenções econômicas.

Prazo para emendasPrazo para emendasPrazo para emendasPrazo para emendas

O relatório preliminar poderá ser alterado por sugestões dos integrantes da CMO.

O prazo para apresentação de emendas está aberto, com expectativa de votação

para a próxima quinta-feira (24).

O relator do Orçamento Geral da União de 2017, senador Eduardo Braga (PMDB-AM)
POLÍTICA (/PORTAL-O-TEMPO/TV/)

O TEMPO entrevista os prefeitos eleitos
Vittorio Medioli (PHS) e Alex Freitas (PSDB)
conversam com a repórter Tâmara Teixeira
(/tv/o-tempo-entrevista-os-prefeitos-eleitos-
de-betim-e-contagem-1.1402285)

MAIS LIDAS

CORTE DE GASTOS CORTE DE GASTOS CORTE DE GASTOS CORTE DE GASTOS ((((/CAPA/CAPA/CAPA/CAPA
/ECONOMIA/VEJA-QUAIS-/ECONOMIA/VEJA-QUAIS-/ECONOMIA/VEJA-QUAIS-/ECONOMIA/VEJA-QUAIS-
AG%C3%AANCIAS-AG%C3%AANCIAS-AG%C3%AANCIAS-AG%C3%AANCIAS-
DO-BANCO-DO-BRASIL-DO-BANCO-DO-BRASIL-DO-BANCO-DO-BRASIL-DO-BANCO-DO-BRASIL-
SER%C3%A3O-FECHAS-SER%C3%A3O-FECHAS-SER%C3%A3O-FECHAS-SER%C3%A3O-FECHAS-
PPPPEEEELLLLOOOO----PPPPAAAA%%%%CCCC3333%%%%AAAADDDDSSSS----
1111....1111444400002222000022227777))))

(/capa/economia

RecomendarRecomendar CompartilharCompartilhar
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Uma vez aprovado o parecer preliminar, começa a fase dos relatores setoriais.

Votados os setoriais, é elaborado o documento final que, aprovado pela CMO,

segue para deliberação do plenário do Congresso Nacional.

Eduardo Braga disse, ainda, que espera votar o relatório preliminar na comissão

na próxima quinta (24). “Estamos esperando que a comissão encerre esse

processo de emendas para apresentarmos o relatório final para levarmos à

votação. Se tudo transcorrer como estabelecido, devemos votar na quinta-feira o

relatório”, finalizou.

O que achou deste artigo?

ENVIAR COMENTÁRIO

Li e aceito os termos de utilização
(http://www.otempo.com.br/termos-
de-utiliza%C3%A7%C3%A3o-
1.649759)

Compartilhar usando o Facebook Logar

ou conecte-se com

ATENÇÃO
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Cadastrar

Veja quais agências do
Banco do Brasil serão
fechas pelo país (/capa
/economia/veja-quais-
ag%C3%AAncias-
do-banco-do-brasil-
ser%C3%A3o-fechas-
pelo-pa%C3%ADs-
1.1402027)

/veja-quais-

ag%C3%AAncias-

do-banco-

do-brasil-

ser%C3

%A3o-fechas-

pelo-pa

%C3%ADs-

1.1402027)

NA PAMPULHA NA PAMPULHA NA PAMPULHA NA PAMPULHA ((((/CIDADES/CIDADES/CIDADES/CIDADES
/PALESTRA-SOBRE-/PALESTRA-SOBRE-/PALESTRA-SOBRE-/PALESTRA-SOBRE-
PREVENIR-E-REVERTER-PREVENIR-E-REVERTER-PREVENIR-E-REVERTER-PREVENIR-E-REVERTER-
HOMOSSEXUALIDADE-CAUSA-HOMOSSEXUALIDADE-CAUSA-HOMOSSEXUALIDADE-CAUSA-HOMOSSEXUALIDADE-CAUSA-
REVOLTA-1.1402306REVOLTA-1.1402306REVOLTA-1.1402306REVOLTA-1.1402306))))

Palestra sobre 'prevenir e
reverter
homossexualidade' causa
revolta (/cidades
/palestra-sobre-prevenir-
e-reverter-
homossexualidade-causa-
revolta-1.1402306)

(/cidades

/palestra-sobre-

prevenir-

e-reverter-

homossexualidade-

causa-revolta-

1.1402306)

VENDA NOVAVENDA NOVAVENDA NOVAVENDA NOVA ( ( ( (/CIDADES/HOMEM-PERDE-/CIDADES/HOMEM-PERDE-/CIDADES/HOMEM-PERDE-/CIDADES/HOMEM-PERDE-
UM-OLHO-E-MORRE-AO-SE-NEGAR-A-ENTREGAR-UM-OLHO-E-MORRE-AO-SE-NEGAR-A-ENTREGAR-UM-OLHO-E-MORRE-AO-SE-NEGAR-A-ENTREGAR-UM-OLHO-E-MORRE-AO-SE-NEGAR-A-ENTREGAR-
CELULAR-PARA-LADR%C3%A3O-1.1402236CELULAR-PARA-LADR%C3%A3O-1.1402236CELULAR-PARA-LADR%C3%A3O-1.1402236CELULAR-PARA-LADR%C3%A3O-1.1402236))))

Homem perde um olho e morre ao se
negar a entregar celular para ladrão
(/cidades/homem-perde-um-olho-
e-morre-ao-se-negar-a-entregar-celular-
para-ladr%C3%A3o-1.1402236)

CRIME BRUTALCRIME BRUTALCRIME BRUTALCRIME BRUTAL ( ( ( (/CIDADES/CIDADES/CIDADES/CIDADES
/LAUDO-INDICA-/LAUDO-INDICA-/LAUDO-INDICA-/LAUDO-INDICA-
QUE-MENINA-QUE-MENINA-QUE-MENINA-QUE-MENINA-
FOI-ENTERRADA-VIVA-EM-FOI-ENTERRADA-VIVA-EM-FOI-ENTERRADA-VIVA-EM-FOI-ENTERRADA-VIVA-EM-
CARMO-DA-MATA-CARMO-DA-MATA-CARMO-DA-MATA-CARMO-DA-MATA-
1.14020301.14020301.14020301.1402030))))

Laudo indica que menina
foi enterrada viva em
Carmo da Mata (/cidades
/laudo-indica-
que-menina-
foi-enterrada-viva-em-
carmo-da-mata-
1.1402030)

(/cidades/laudo-

indica-

que-menina-

foi-enterrada-

viva-em-carmo-

da-mata-

1.1402030)

LAVA JATOLAVA JATOLAVA JATOLAVA JATO ( ( ( (/CAPA/POL%C3/CAPA/POL%C3/CAPA/POL%C3/CAPA/POL%C3
%ADTICA/ADVOGADOS-%ADTICA/ADVOGADOS-%ADTICA/ADVOGADOS-%ADTICA/ADVOGADOS-
DE-LULA-BATEM-BOCA-COM-DE-LULA-BATEM-BOCA-COM-DE-LULA-BATEM-BOCA-COM-DE-LULA-BATEM-BOCA-COM-
S%C3%A9RGIO-MORO-EM-S%C3%A9RGIO-MORO-EM-S%C3%A9RGIO-MORO-EM-S%C3%A9RGIO-MORO-EM-
DEPOIMENTO-DE-DELCDEPOIMENTO-DE-DELCDEPOIMENTO-DE-DELCDEPOIMENTO-DE-DELC
%C3%ADDIO-1.1402120%C3%ADDIO-1.1402120%C3%ADDIO-1.1402120%C3%ADDIO-1.1402120))))

Advogados de Lula batem
boca com Sérgio Moro
em depoimento de
Delcídio (/capa/pol%C3
%ADtica/advogados-
de-lula-batem-boca-com-
s%C3%A9rgio-moro-em-
depoimento-de-delc
%C3%ADdio-
1.1402120)

(/capa/pol%C3

%ADtica

/advogados-

de-lula-batem-

boca-com-

s%C3%A9rgio-

moro-em-

depoimento-

de-delc

%C3%ADdio-

1.1402120)

Mais notícias (http://www.otempo.com.br

/maislidas)
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2 amigos curtiram isso

Cadastre-se

OPINIÃO

Vittorio Medioli (/opini
%C3%A3o/vittorio-medioli
/tem-jeito-1.1401454)

Tem jeito (/opini
%C3%A3o/vittorio-
medioli/tem-jeito-
1.1401454)

(/opini
%C3%A3o
/vittorio-medioli
/tem-jeito-
1.1401454)

Acílio Lara Resende (/opini
%C3%A3o/ac%C3%ADlio-
lara-resende/o-regime-
democr%C3%A1tico-
%C3%A9-de-longe-o-melhor-
mas-nunca-ser%C3
%A1-perfeito-1.1400033)

O regime democrático é
de longe o melhor, mas
nunca será perfeito
(/opini%C3%A3o/ac%C3
%ADlio-lara-resende
/o-regime-democr
%C3%A1tico-%C3%A9-
de-longe-o-melhor-
mas-nunca-ser%C3
%A1-perfeito-
1.1400033)

(/opini
%C3%A3o
/ac%C3%ADlio-
lara-resende
/o-regime-
democr
%C3%A1tico-
%C3%A9-
de-longe-
o-melhor-
mas-nunca-
ser%C3
%A1-perfeito-
1.1400033)

Mais colunas (/cmlink/portal-o-tempo/opinião
/ultimas/Sites/e-politica)

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

BRASIL BRASIL BRASIL BRASIL ((((/CAPA/POL%C3%ADTICA/OPOSI/CAPA/POL%C3%ADTICA/OPOSI/CAPA/POL%C3%ADTICA/OPOSI/CAPA/POL%C3%ADTICA/OPOSI
%C3%A7%C3%A3O-PEDE-AFASTAMENTO-%C3%A7%C3%A3O-PEDE-AFASTAMENTO-%C3%A7%C3%A3O-PEDE-AFASTAMENTO-%C3%A7%C3%A3O-PEDE-AFASTAMENTO-
IMEDIATO-DE-GEDDEL-1.1402428IMEDIATO-DE-GEDDEL-1.1402428IMEDIATO-DE-GEDDEL-1.1402428IMEDIATO-DE-GEDDEL-1.1402428))))

Oposição pede afastamento 'imediato' de
Geddel (/capa/pol%C3%ADtica/oposi
%C3%A7%C3%A3o-pede-afastamento-
imediato-de-geddel-1.1402428)

MAIS UMA HORA MAIS UMA HORA MAIS UMA HORA MAIS UMA HORA ((((/CAPA/POL%C3%ADTICA/CAPA/POL%C3%ADTICA/CAPA/POL%C3%ADTICA/CAPA/POL%C3%ADTICA
/RELATOR-PEDE-PRAZO-PARA-ENTREGAR-/RELATOR-PEDE-PRAZO-PARA-ENTREGAR-/RELATOR-PEDE-PRAZO-PARA-ENTREGAR-/RELATOR-PEDE-PRAZO-PARA-ENTREGAR-
TEXTO-FINAL-DE-PACOTE-ANTICORRUP%C3%A7TEXTO-FINAL-DE-PACOTE-ANTICORRUP%C3%A7TEXTO-FINAL-DE-PACOTE-ANTICORRUP%C3%A7TEXTO-FINAL-DE-PACOTE-ANTICORRUP%C3%A7
%C3%A3O-1.1402414%C3%A3O-1.1402414%C3%A3O-1.1402414%C3%A3O-1.1402414))))

Relator pede prazo para entregar texto
final de pacote anticorrupção (/capa
/pol%C3%ADtica/relator-pede-prazo-
para-entregar-texto-final-de-pacote-
anticorrup%C3%A7%C3%A3o-
1.1402414)

Mais notícias (ultimas)

NOTÍCIAS

Política - Últimas Seleção do leitor

BRASIL BRASIL BRASIL BRASIL ((((/CAPA/POL%C3%ADTICA/OPOSI/CAPA/POL%C3%ADTICA/OPOSI/CAPA/POL%C3%ADTICA/OPOSI/CAPA/POL%C3%ADTICA/OPOSI
%%%%CCCC3333%%%%AAAA7777%%%%CCCC3333%%%%AAAA3333OOOO----PPPPEEEEDDDDEEEE----AAAAFFFFAAAASSSSTTTTAAAAMMMMEEEENNNNTTTTOOOO----
IIIIMMMMEEEEDDDDIIIIAAAATTTTOOOO----DDDDEEEE----GGGGEEEEDDDDDDDDEEEELLLL----1111....1111444400002222444422228888))))
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Oposição pede afastamento 'imediato' de
Geddel (/capa/pol%C3%ADtica/oposi
%C3%A7%C3%A3o-pede-afastamento-
imediato-de-geddel-1.1402428)

MAIS UMA HORA MAIS UMA HORA MAIS UMA HORA MAIS UMA HORA ((((/CAPA/POL%C3%ADTICA/CAPA/POL%C3%ADTICA/CAPA/POL%C3%ADTICA/CAPA/POL%C3%ADTICA
/RELATOR-PEDE-PRAZO-PARA-ENTREGAR-/RELATOR-PEDE-PRAZO-PARA-ENTREGAR-/RELATOR-PEDE-PRAZO-PARA-ENTREGAR-/RELATOR-PEDE-PRAZO-PARA-ENTREGAR-
TEXTO-FINAL-DE-PACOTE-ANTICORRUP%C3%A7TEXTO-FINAL-DE-PACOTE-ANTICORRUP%C3%A7TEXTO-FINAL-DE-PACOTE-ANTICORRUP%C3%A7TEXTO-FINAL-DE-PACOTE-ANTICORRUP%C3%A7
%C3%A3O-1.1402414%C3%A3O-1.1402414%C3%A3O-1.1402414%C3%A3O-1.1402414))))

Relator pede prazo para entregar texto
final de pacote anticorrupção (/capa
/pol%C3%ADtica/relator-pede-prazo-
para-entregar-texto-final-de-pacote-
anticorrup%C3%A7%C3%A3o-
1.1402414)

ABERTURA DE AÇÃOABERTURA DE AÇÃOABERTURA DE AÇÃOABERTURA DE AÇÃO ( ( ( (/CAPA/POL%C3%ADTICA/CAPA/POL%C3%ADTICA/CAPA/POL%C3%ADTICA/CAPA/POL%C3%ADTICA
/MINISTRO-SUSPENDE-POR-10-DIAS-RITO-/MINISTRO-SUSPENDE-POR-10-DIAS-RITO-/MINISTRO-SUSPENDE-POR-10-DIAS-RITO-/MINISTRO-SUSPENDE-POR-10-DIAS-RITO-
DE-PROCESSO-CONTRA-PIMENTEL-1.1402406DE-PROCESSO-CONTRA-PIMENTEL-1.1402406DE-PROCESSO-CONTRA-PIMENTEL-1.1402406DE-PROCESSO-CONTRA-PIMENTEL-1.1402406))))

Ministro suspende por 10 dias rito de
processo contra Pimentel (/capa/pol%C3
%ADtica/ministro-suspende-por-10-
dias-rito-de-processo-contra-pimentel-
1.1402406)

Mais notícias (ultimas)

Expediente (/expediente)
Quero anunciar
(http://www.otempo.com.br
/midiakit)
Fale Conosco (/fale-
conosco)
Trabalhe Conosco
(/trabalhe-conosco)
Clube do Assinante
(http://www.clubeotempo.com.br/)
Loja do Super
(http://www.lojadosuper.com.br)
Política de Privacidade
(/politica-de-privacidade)
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SUPER FC (/superfc)

América (/superfc

/america)

Atlético (/superfc/atletico)

Cruzeiro (/superfc

/cruzeiro)

Futebol (/superfc/futebol)

Vôlei (/superfc/vôlei)

Fórmula 1 (/superfc/f1)

Outros (/superfc/outros)

DIVERSÃO
Magazine (/diversão

/magazine)

TV Tudo (/diversão

/tvtudo)

Celebridades (/diversão

/celebridades)

Roteiros Culturais

(/diversão/roteiros-

culturais)

INTERESSA (/interessa)

Saúde e Ciência

(/interessa/saúde-

e-ciência)

Tecnologia e Games

(/interessa/tecnologia-

e-games)

Bizarrices (/interessa

/bizarrices)

Pandora (/interessa

/pandora)

Carro&Cia (/interessa

/carro-cia)

Viagens (/interessa

/viagens)

Comportamento

(/interessa

/comportamento)

JORNAIS
O Tempo Betim

(/o-tempo-betim)

O Tempo Contagem

(/o-tempo-contagem)

Super Notícia (/super-

noticia)

Pampulha (/pampulha)

(http://www.ivcbrasil.org.br

/certificadosAuditoriaWeb.asp
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