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Ministério do Esporte
.

SECRETARIA EXECUTIVA

DELIBERAÇÃO Nº 812, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015

Dá publicidade aos projetos desportivos,
relacionados nos anexos I e II, aprovados
nas reuniões ordinárias realizadas em
04/11/201 e na reunião extraordinária rea-
lizada em 22/10/2015.

A COMISSÃO TÉCNICA VINCULADA AO MINISTÉRIO
DO ESPORTE, de que trata a Lei nº 11.438 de 29 de dezembro de
2006, instituída pela Portaria nº 289, de 26 de outubro de 2015,
considerando:

a) a aprovação dos projetos desportivos, relacionados nos
anexos I e II, aprovados nas reuniões ordinárias realizadas em
04/11/201 e na reunião extraordinária realizada em 22/10/2015.

b) a comprovação pelo proponente de projeto desportivo
aprovado, das respectivas regularidades fiscais e tributárias nas es-
feras federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do
art. 27 do Decreto nº 6.180 de 03 de agosto de 2007 decide:

Art. 1º Tornar pública, para os efeitos da Lei nº 11.438 de
2006 e do Decreto nº 6.180 de 2007, a aprovação do projeto des-
portivo relacionado no anexo I.

Art. 2º Autorizar a captação de recursos, nos termos e prazos
expressos, mediante doações ou patrocínios, para o projeto desportivo
relacionado no anexo I.

Art. 3º Prorrogar o prazo de captação de recursos do projeto
esportivo, para o qual o proponente fica autorizado a captar recurso,
mediante doações e patrocínios, conforme anexo II.

Art. 4º Esta deliberação entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

FÁBIO DE CASTRO PATRÍCIO
Presidente da Comissão

ANEXO I

1 - Processo: 58701.003050/2015-16
Proponente: Confederação Brasileira de Judô
Título: Campeonato Brasileiro e Treinamentos de Campo,

Troféu Brasil Interclubes, Taça Brasil de Juniores e Grand Prix Na-
cional Interclubes

Registro: 02RJ014952007
Manifestação Desportiva: Desporto de Rendimento
CNPJ: 42.136.804/0001-62
Cidade: Rio de Janeiro UF: RJ
Valor aprovado para captação: R$ 3.257.510,39
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 2865 DV: 7

Conta Corrente (Bloqueada) Vinculada nº 34271-8
Período de Captação até: 02/05/2016

O art. 108 c/c o inciso VI do art. 104 do Decreto no 8.058,
de 2013, estabelece que, para fins de determinação de continuação ou
retomada de dano à indústria doméstica decorrente de importações
objeto do direito antidumping, deve ser examinado o efeito provável
de outros fatores que não as importações objeto de dumping sobre a
indústria doméstica.

Inicialmente, recorda-se que além das importações sob aná-
lise nesse processo, as importações da Coreia do Sul e da China
também estão sujeitas ao recolhimento de direitos antidumping.

Com efeito, analisa-se o comportamento das importações
oriundas das outras origens não sujeitas ao direito antidumping. Ve-
rificou-se que há evolução de 21,3% no volume total de importações
das demais origens, representadas principalmente por três outras ori-
gens: Colômbia, Argentina e Taipé Chinês. Essas três origens re-
presentam 93,6% do total de importações das origens não sujeitas ao
direito antidumping, em P5.

Conquanto a Colômbia tenha sido a origem responsável pelo
maior volume das importações brasileiras em P5, sua participação no
total das importações permaneceu estável durante o período de aná-
lise, representando 48,2% das importações em P1 e 50,8% em P5.
Destaca-se ainda que o seu preço de venda unitário CIF foi o maior
dentre as origens destacadas, sendo 8,8% superior ao preço unitário
das importações estadunidenses em P5.

Acerca das importações originárias da Argentina, verificou-
se que 86,5% dessas foram realizadas entre partes relacionadas. Tais
operações foram concretizadas a preços 6,9% inferiores aos preços
das operações entre partes não relacionadas. Desse modo, em relação
ao preço das importações sob análise, o preço das importações de
origem argentina realizadas entre partes relacionadas foi 3,2% su-
perior, enquanto o preço das importações realizadas entre partes não
relacionadas foi 10,9% maior, em bases unitárias CIF US$/t, em
P5.

A respeito das importações originárias de Taipé Chinês, ve-
rificou-se que, apesar do crescimento expressivo da quantidade im-
portada desse país, o preço CIF US$/t foi superior ao preço das
importações estadunidenses de P3 a P5, respectivamente 10,3%, 4,3%
e 1,9%. Ademais, a quantidade importada dessa origem é pouco
representativa para desqualificar o efeito das importações objeto da
análise.

Não foram observados outros fatores que pudessem ter tido im-
pacto sobre a indústria doméstica durante o período sob análise. Em pri-
meiro lugar, não houve desgravação tarifária ou redução da alíquota de
Imposto de Importação do PVC-S durante o período sob análise, não se
podendo, portanto, atribuir impactos de eventuais processos de liberaliza-
ção das importações sobre a indústria doméstica. Tampouco houve mu-
danças no padrão de consumo de PVC-S ou contração da demanda, tendo
sido observado crescimento de 15,1% no mercado brasileiro durante o pe-
ríodo sob análise. Ademais, não foram observadas práticas restritivas ao
comércio de produtores domésticos e estrangeiros e à concorrência entre
eles. Além disso, não foram observados progressos tecnológicos relevantes
para a análise. O desempenho exportador da Braskem tampouco pode con-
figurar fator determinante para análise, tendo sido verificado volume de
exportações somente em P4, totalizando apenas [Confidencial] t.

A produtividade da Braskem também não demonstrou ser
relevante para a determinação do dano, tendo sido verificado in-
cremento de 9,3% no índice de produção por empregados na linha de
produção de P1 a P5. Ressalta-se ainda que a Braskem não realiza
consumo cativo de PVC-S e que as revendas do produto similar de
fabricação de terceiros e nas exportações do produto similar de fa-
bricação própria não existiram vendas de subprodutos.

Finalmente, cumpre analisar os efeitos das importações ou
revendas do produto importado pela indústria doméstica e suas con-
tribuições para a possível retomada de dano.

Importações da indústria doméstica
Importações Totais (t) Revendas (t)

P1 100,0 100,0
P2 496,1 851,2
P3 575,9 1.087,8
P4 857,4 1.328,5
P5 843,4 1.547,5

O maior aumento das importações totais da indústria do-
méstica ocorreu de P1 para P2, quando cresceram 396,1%. Nos de-
mais períodos, a quantidade importada cresceu 16,1% de P2 para P3,
48,9% de P3 para P4 e decresceu 1,6% de P4 para P5. Em P5, a
quantidade importada pela indústria doméstica foi 743,4% maior que
em P1. A direção das revendas seguiu o mesmo caminho ascendente,
tendo crescido 1.447,5% ao longo da série. Cumpre ressaltar, no
entanto, que as revendas representam apenas [Confidencial] % do
total de vendas no mercado interno da Braskem.

Justificam-se tais aumentos pela entrada em operação da
planta produtiva de Alagoas, em P3. Conforme informado pela Bras-
kem, a revenda do produto importado seria decorrente da política de
pré-marketing adotada antes da entrada em operação desta unidade
produtiva. Relativamente a P4 e P5, as importações continuaram nos
maiores patamares da série, em razão de que a planta de Alagoas
ainda não operava com sua capacidade total.

Ante o exposto, concluiu-se, para fins de início da revisão,
que, caso o direito antidumping não seja renovado, o efeito provável
de outros fatores que não as importações objeto do direito anti-
dumping sobre a indústria doméstica não afastará eventual dano a ser
retomado em razão de tais importações.

8.7. Da conclusão sobre os indícios de continuação ou re-
tomada do dano

Ante a todo o exposto, percebe-se que há evidência real de
que a extinção do dumping levaria muito provavelmente à retomada
do dano causado pelas importações das origens sob análise.

Conforme já mencionado, a falta de efetividade do direito
verificada em P2 ocasionou um aumento significativo da participação
dessas importações nesse período, chegando a 7,9%, o maior da série
sob análise. Em P2, quando o direito para os EUA perdeu sua efe-
tividade, as importações originárias desse país cresceram 195,9%, em
comparação a P1. Por outro lado, após reestabelecida a eficácia desta
medida, as importações de origem estadunidense voltaram a pata-
mares próximos aos anteriores, regredindo 73,1% de P2 para P3.

Conjugado a essa evidência, não resta dúvidas de que o
mercado das origens sob análise possui capacidade instalada para
aumentar sua participação no Brasil. O excedente de produção pro-
jetado, à época da publicação, para o ano de 2014 das origens sob
análise, isto é, a quantidade de PVC-S que México e EUA que havia
sido projetada para produção em 2014 e não seria consumida em seus
mercados domésticos, equivale a 1,9 vezes o mercado brasileiro, em
P5.

Adicionalmente, verificou-se a continuação da subcotação
dos produtos dos EUA, quando comparado o preço do produto im-
portado sem a aplicação dos direitos antidumping. Ainda, constatou-
se que na hipótese de o México voltar a exportar resinas de PVC-S
para o Brasil a preços semelhantes aos praticados no seu maior
destino de exportação, sem a aplicação dos direitos antidumping, suas
importações entrariam no Brasil com preços subcotados em relação
ao preço da indústria doméstica.

Em face de todo o exposto, pode-se concluir, para fins de
início desta revisão, pela existência de indícios suficientes de que,
caso o direito antidumping não seja prorrogado, haverá retomada do
dano à indústria doméstica decorrente das importações objeto do
direito.

9. DA RECOMENDAÇÃO
Consoante a análise precedente, há indícios de que a ex-

tinção do direito antidumping muito provavelmente levaria à con-
tinuação do dumping das importações originárias dos EUA e à re-
tomada do dumping das importações originárias do México e à re-
tomada do dano delas decorrente.

Propõe-se, desta forma, o início de revisão para fins de
averiguar a necessidade de prorrogação do prazo de aplicação do
direito antidumping sobre as importações brasileiras de policloreto de
vinila, não misturado com outras substâncias, obtido por processo de
suspensão (PVC-S), comumente classificado no item 3904.10.10 da
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, originárias dos EUA e
do México, com a manutenção dos direitos em vigor, nos termos do
§ 2o do art. 112 do Decreto no 8.058, de 2013, enquanto perdurar a
revisão.

2 - Processo: 58701.003059/2015-27
Proponente: Confederação Brasileira de Judô
Título: Participação em Competições da Federação Interna-

cional de Judô visando a preparação para os Jogos Olímpicos Tóquio
2020

Registro: 02RJ014952007
Manifestação Desportiva: Desporto de Rendimento
CNPJ: 42.136.804/0001-62
Cidade: Rio de Janeiro UF: RJ
Valor aprovado para captação: R$ 649.506,71
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 2865 DV: 7

Conta Corrente (Bloqueada) Vinculada nº 34272-6
Período de Captação até: 15/09/2016
ANEXO II
1 - Processo: 58701.002150/2013-63
Proponente: Associação Atlética Banco do Brasil Santo Ân-

gelo
Título: Tênis AABB Santo Ângelo
Valor aprovado para captação: R$ 128.938,53
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 0138 DV: 4

Conta Corrente (Bloqueada) Vinculada nº 52717-3
Período de Captação até: 31/12/2016
2- Processo: 58701.002086/2014-00
Proponente: Esporte Clube Pinheiros
Título: ECP - Olímpico Aquático IV
Valor aprovado para captação: R$ 7.649.186,00
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 3336 DV: 7

Conta Corrente (Bloqueada) Vinculada nº 6440-8
Período de Captação até: 31/12/2016
3- Processo: 58701.002356/2015-55
Proponente: Esporte Clube Pinheiros
Título: ECP - Olímpico Aquático - V
Valor aprovado para captação: R$ 6.849.778,00
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 3336 DV: 7

Conta Corrente (Bloqueada) Vinculada nº 6553-6
Período de Captação até: 31/12/2016
4- Processo: 58701.002346/2015-10
Proponente: Esporte Clube Pinheiros
Título: ECP - Olímpico Terrestre - V
Valor aprovado para captação: R$ 8.574.790,60
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 3336 DV: 7

Conta Corrente (Bloqueada) Vinculada nº 6554-4
Período de Captação até: 31/12/2016
5- Processo: 58701.007539/2013-03
Proponente: Associação Atlética Banco do Brasil Restinga

Sega
Título: AABB Esporte - Restinga Seca
Valor aprovado para captação: R$ 479.716,17
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 0868 DV: 0

Conta Corrente (Bloqueada) Vinculada nº 12846-5
Período de Captação até: 31/12/2016

RETIFICAÇÕES

Processo Nº 58701.007522/2013-48
No Diário Oficial da União nº 248, de 23 de dezembro de

2014, na Seção 1, página 114 que publicou a DELIBERAÇÃO Nº
680/2014, ANEXO I, onde se lê: Dados Bancários: Banco do Brasil
Agência nº 2864 DV: 9 Conta Corrente (Bloqueada) Vinculada nº
49489-3, leia-se: Banco do Brasil Agência nº 2864 DV: 9 Conta
Corrente (Bloqueada) Vinculada nº 49459-3

Processo Nº 58701.002819/2015-89
No Diário Oficial da União nº 217, de 13 de novembro de

2015, na Seção 1, página 72 que publicou a DELIBERAÇÃO Nº
804/2015, ANEXO I, onde se lê: Valor aprovado para captação: R$
3.167.119,63, leia-se: Valor aprovado para captação: R$
3.169.494,45.

Ministério do Meio Ambiente
.

GABINETE DA MINISTRA

PORTARIA No- 364, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015

A MINISTRA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso
das suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art.46 do Decreto
no 6.101, de 26 de abril de 2007, combinado com o art. 4o do Decreto
no 6.099, de 27 de abril de 2007, resolve:

Art.1o suspender por 120 dias, a partir de 16 de outubro
2015, os efeitos da Portaria no 324, de 16 de outubro de 2015,
publicada no Diário Oficial da União, de 19 de outubro de 2015,
seção 1, página 63.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação

IZABELLA TEIXEIRA

PORTARIA No- 365, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015

Institui o Programa de Monitoramento Am-
biental dos Biomas Brasileiros.

A MINISTRA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso
de suas atribuições previstas no art. 87, parágrafo único, incisos I e II,
da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto no Decreto no

6.101, de 26 de abril de 2007, resolve:
Art. 1o Instituir o Programa de Monitoramento Ambiental

dos Biomas Brasileiros com objetivo de mapear e monitorar a ve-
getação, com foco em:

I - mapeamento e monitoramento do desmatamento, incluin-
do sua taxa;
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II - avaliação da cobertura vegetal e do uso das terras;
III - monitoramento de queimadas; e
IV - restauração da vegetação e extração seletiva.
Parágrafo único. A abrangência do Programa envolverá os

biomas da Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e
Pantanal, com uso de tecnologias de satélite para detecção online.

Art. 2o O mapeamento e monitoramento será realizado em
tempo real e periódico, com diferentes resoluções espaciais, segundo
as características do tema e do bioma analisados.

Parágrafo único. O Programa terá caráter permanente e sua
estruturação se dará em três fases:

I - Amazônia e Cerrado: consolidação dos monitoramentos
para a Amazônia, implementação e consolidação para o Cerrado.
Período 2016 - 2017;

II - Mata Atlântica: implementação e consolidação dos mo-
nitoramentos. Período 2016 - 2017; e

III - Caatinga, Pampa e Pantanal: implementação e con-
solidação dos monitoramentos. Período 2017 - 2018.

Art. 3o A Secretaria Executiva do Ministério do Meio Am-
biente exercerá a coordenação do Programa.

Art. 4o A coordenação técnica e científica do Programa ca-
berá ao Comitê de Coordenação Técnica, composto por integrantes da
Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental e Se-
cretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Am-
biente, com o apoio das instituições vinculadas, quando necessário.

Art. 5o O Programa será desenvolvido por meio de parcerias
com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, por intermédio
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais-INPE, com o Ministério
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por intermédio da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária-EMBRAPA e do Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBA-
MA, além de outras instituições, quando necessário.

Art. 6o O Programa deverá contar com recursos financeiros
do Orçamento Geral da União, bem como buscar apoio da cooperação
internacional e de Fundos estabelecidos, como o Fundo Amazônia e o
Fundo Clima.

Art. 7o O Comitê de Coordenação Técnica terá o prazo de 30
(trinta) dias, contados a partir da publicação desta Portaria, para
apresentar a Estratégia do Programa de Monitoramento Ambiental
dos Biomas Brasileiros, podendo ser prorrogado por igual período.

Art. 8o O Comitê de Coordenação Técnica terá o prazo de 60
(sessenta) dias, contados a partir da publicação desta Portaria, para
apresentar uma proposta de criação do Centro Nacional de Moni-
toramento Ambiental e Geoprocessamento a ser criado no IBAMA.

Art. 9o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

IZABELLA TEIXEIRA

Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão

.

SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E

GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS

PORTARIA Nº 16, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO
E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS DO MINISTÉRIO
DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso da com-
petência que lhe foi delegada pela Portaria GM nº 64, de 18 de abril
de 2000, publicada no Diário Oficial da União de 19 de abril de 2000,
e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 165 da Constituição
Federal, resolve:

Divulgar a execução do Orçamento de Investimento das Em-
presas Estatais relativa ao bimestre setembro/outubro de 2015, bem
como a execução da política de aplicação dos recursos das agências
financeiras oficiais de fomento, na forma do relatório anexo.

MURILO FRANCISCO BARELLA

ANEXO

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2015
Relatório de Execução Orçamentária referente ao 5º bimes-

tre
1. O Orçamento de Investimento das Empresas Estatais para

2015 foi aprovado pela Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015 - Lei
Orçamentária Anual (LOA), publicada no Diário Oficial da União de
21.04.2015, no montante de R$ 105.869.618.210,00 (Cento e cinco
bilhões, oitocentos e sessenta e nove milhões, seiscentos e dezoito
mil, duzentos e dez reais). Esse montante agregava dotações para a
execução de obras ou serviços em 316 projetos e 263 atividades.

2. Por meio do Decreto s/nº, de 26.02.2015, publicado no
DOU de 27.02.2015, foram reabertos ao Orçamento de Investimento
créditos extraordinários, aprovados pela Medida Provisória nº 666, de
30.12.2014, no valor de R$ 294.907.723,00 (Duzentos e noventa e
quatro milhões, novecentos e sete mil, setecentos e vinte e três reais).
Foi editado o Decreto s/nº, de 20.10.2015, autorizando a transposição
de dotações orçamentárias, da empresa Amazonas Geração e Trans-
missão de Energia S.A. - AmGT para Amazonas Distribuidora de

Energia S.A. - AmE, para atender a implementação do processo de
desverticalização da Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE.
Desse movimento resultou uma dotação total autorizada para o Or-
çamento de Investimento no montante de R$ 106.164.525.933,00
(Cento e seis bilhões, cento e sessenta e quatro milhões, quinhentos e
vinte e cinco mil, novecentos e trinta e três reais).

3. Em decorrência da não conversão em Lei, por decurso de
prazo, a Medida Provisória nº 667/2015, de 02.01.2015, que abria
crédito extraordinário para diversas empresas estatais federais, perdeu
efeito e suas alterações no Orçamento de Investimento 2015 foram
canceladas.

4. Este total engloba as programações de 69 empresas es-
tatais federais, sendo 63 do setor produtivo e 6 do setor financeiro.
Não foram computadas as entidades cujas programações constam
integralmente dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, nem
aquelas que não programaram investimentos.

5. As 69 empresas computadas atuam em diversos setores e
ramos de atividades, sendo:

- seis, no setor financeiro e de seguros;
- três, no setor de armazenamento e abastecimento de pro-

dutos agrícolas;
- vinte e cinco, no setor de energia elétrica, em atividades de

pesquisa, geração, transmissão, distribuição urbana e rural e comer-
cialização;

- quatorze, no setor de petróleo, derivados e gás natural, em
pesquisa, extração, refino, transporte e distribuição de derivados para
o consumidor final;

- oito, no setor de administração portuária;
- uma, no setor de serviços postais;
- uma, no setor de desenvolvimento e administração da in-

fraestrutura de aeroportos, bem como na proteção ao voo e segurança
do tráfego aéreo;

- três, no setor industrial de transformação, nos segmentos de
equipamentos, insumos militares, de produção de moeda, cédulas,
selos e similares, bem como de processamento de hemoderivados; e

- oito, no setor de serviços, como processamento de dados,
agenciamento de turismo e gestão de ativos.

6. No Quadro 01 a seguir, está demonstrado o movimento
que resultou na dotação autorizada de R$ 106.164.525.933,00 (Cento
e seis bilhões, cento e sessenta e quatro milhões, quinhentos e vinte
e cinco mil, novecentos e trinta e três reais). Como consequência, o
Orçamento de Investimento de 2015 passou a agregar dotações para a
execução de obras e serviços em 322 projetos e 267 atividades.

QUADRO 01 - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Demonstrativo da evolução da dotação constante da LOA 2015 - até 5º bimestre

Valores em R$ 1,00

Especificação Créditos Movimento

Suplementação Cancelamento Líquido

Dotação Inicial (Lei nº 13.115, de 20.04.2015) 105.869.618.210

Decreto s/n de 26.02.2015 (Reabertura de créditos extraordinários) 294.907.723 0 294.907.723

Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. -
ABGF

654.140 0 654.140

Banco da Amazônia S.A. - BASA 2.548.883 0 2.548.883

Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS 2.228.000 0 2.228.000

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE 11 3 . 8 1 5 . 4 0 8 0 11 3 . 8 1 5 . 4 0 8

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS 25.715.632 0 25.715.632

Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA 6.000.000 0 6.000.000

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA 4.645.493 0 4.645.493

Companhia Docas do Pará - CDP 5.478.829 0 5.478.829

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF 128.500.000 0 128.500.000

Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON 231.490 0 231.490

Transmissora Sul Brasileira de Energia S.A. - TSBE 5.089.848 0 5.089.848

Decreto s/n de 20.10.2015 (Transposição de dotações orçamentária) 274.503.941 274.503.941 0

Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE 0 274.503.941 -274.503.941

Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. - AmGT 274.503.941 0 274.503.941

Resumo dos Créditos 5 6 9 . 4 11 . 6 6 4 274.503.941 294.907.723

Dotação Atual 106.164.525.933

7. Cabe ressaltar que as empresas Energética Camaçari Muricy I S.A. - ECM 1 e Arembepe
Energia S.A. foram incorporadas pela Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, em decisão realizada em
Assembleia Geral Extraordinária, em 29.01.2015. No final de 2014, foi consolidada a venda da Empresa
Innova S.A.

8. O Orçamento de Investimento, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias -
LDO para 2015 (Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015), contempla os dispêndios de capital destinados
à aquisição ou manutenção de bens do Ativo Imobilizado, excetuados os que envolvam arrendamento
mercantil para uso próprio da empresa ou de terceiros e os valores do custo dos empréstimos con-
tabilizados no ativo imobilizado, benfeitorias realizadas em bens da União por empresas estatais, e
benfeitorias necessárias à infraestrutura de serviços públicos concedidos pela União.

9. Até o quinto bimestre de 2015, as empresas estatais realizaram investimentos no valor de R$
63.692.364.362,00 (Sessenta e três bilhões, seiscentos e noventa e dois milhões, trezentos e sessenta e
quatro mil, trezentos e sessenta e dois reais) equivalentes a 60,0% da dotação autorizada.

10. O Quadro 02 demonstra a situação de projetos e atividades, agrupados por faixa percentual
de desempenho, definida pela relação entre o realizado até o quarto bimestre e a dotação autorizada de
cada subtítulo, bem como a expressividade de cada faixa em relação ao quantitativo total de subtítulos
programados.

QUADRO 02 - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Quantitativo de projetos e atividades, por faixa % de execução - até 5º bimestre

Faixa % de Projeto Atividade To t a l Composição

desempenho (a) (b) (c) (c/Tc) %

0 102 37 139 23,6

0,01 a 60,00 165 173 338 57,4

60,01 a 83,33 20 24 44 7,5

83,34 a 100,00 16 10 26 4,4

Acima de 100,00 19 23 42 7,1

TOTAL (T) 322 267 589 100,0

Despesa por Órgão
11. A Tabela 01 apresenta o demonstrativo dos investimentos consolidados por Órgão, in-

formando a dotação autorizada de cada ministério setorial para o exercício de 2015 e os valores já
realizados no período de janeiro a outubro deste ano.

TABELA 01 - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Dados consolidados da Despesa - por Órgão

Valores em R$ 1,00
Dotação Atual Realizado no Realizado até Desemp.

Descritores 5° Bimestre 5° Bimestre %
(a) (b) (c) (c/a)

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 45.069.040 2.731.942 13.786.485 30,6
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 35.687.614 253.437 8.850.703 24,8
Ministério da Fazenda 6.580.795.592 455.843.238 2.070.037.735 31,5
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 89.341.837 3.513.415 12.235.461 13,7
Ministério de Minas e Energia 94.385.819.145 12.929.189.179 59.416.463.722 63,0
Ministério da Previdência Social 200.000.000 1.971.514 30.934.754 15,5
Ministério da Saúde 377.028.371 93.672.805 221.126.203 58,6
Ministério dos Transportes 80.000 0 0 0,0
Ministério das Comunicações 2.053.500.035 188.178.631 818.002.155 39,8
Ministério da Defesa 6.481.070 74.214 992.972 15,3
Secretaria de Aviação Civil 1.629.126.532 197.897.864 835.069.453 51,3
Secretaria de Portos 761.596.697 55.564.734 264.864.719 34,8
To t a l 106.164.525.933 13.928.890.973 63.692.364.362 60,0

Fontes de financiamento dos investimentos
12. A Tabela 02 apresenta o demonstrativo das fontes de financiamento dos investimentos

agregadas por natureza.

TABELA 02 - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Dados consolidados das Fontes de Financiamento dos Investimentos

Valores em R$ 1,00
Dotação Atual Realizado no Compo- Realizado até Compo-

Descritores 5° Bimestre sição % 5° Bimestre sição %
(a) (b) de (b) (c) de (c)

Recursos Próprios 93.717.369.300 12.752.774.215 91,6 58.357.695.079 91,6
Geração Própria 93.717.369.300 12.752.774.215 91,6 58.357.695.079 91,6

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido 4 . 0 3 8 . 11 0 . 0 9 6 548.653.845 3,9 1.854.302.833 2,9
Te s o u r o 3.657.546.155 469.738.459 3,4 1.754.950.050 2,8

Direto 3.186.106.532 451.767.533 3,2 1.626.474.198 2,6


