ANEXO II
RELAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA
DE 2022
I - Critérios utilizados para a discriminação, na programação de trabalho, do identificador de
resultado primário previsto no art. 7º, § 4º, desta Lei;
II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para
investimentos em obras de infraestrutura, justificando os valores adotados;
III - programação orçamentária, detalhada por operações especiais, relativa à concessão de
quaisquer empréstimos, os respectivos subsídios, quando houver, no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social;
IV - em relação às áreas de assistência social, educação, desporto, habitação, saúde,
saneamento, transportes e irrigação, informações sobre gastos por unidade da Federação, com indicação
dos critérios utilizados para distribuição dos recursos;
V - despesa com pessoal e encargos sociais, por Poder, órgão e total, executada nos
exercícios de 2019 e 2020, a execução provável em 2021 e o programado para 2022, com a indicação da
representatividade percentual do total e por Poder em relação à receita corrente líquida, tal como definida
na Lei de Responsabilidade Fiscal, e demonstração da memória de cálculo;
VI - despesas liquidadas e pagas dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, por
ação orçamentária, executadas nos exercícios de 2019 e 2020, e a execução provável em 2021, destacando
os benefícios decorrentes de sentenças judiciais, a compensação financeira entre o RGPS e os regimes de
previdência de servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e os demais;
VII - memória de cálculo das estimativas para 2022, com a indicação dos respectivos órgãos
e entidades de competência técnica responsável pela estimativa previstos em regulamento:
a) de cada despesa a seguir relacionada, mês a mês, explicitando separadamente as hipóteses
quanto aos fatores que afetam o seu crescimento, incluindo o crescimento vegetativo e do número de
beneficiários, os índices de reajuste dos benefícios vinculados ao salário mínimo e dos demais benefícios:
1. do Regime Geral de Previdência Social, destacando os decorrentes de sentenças judiciais,
a compensação financeira entre o RGPS e os regimes de previdência de servidores da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, e os demais;
2. da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS;
3. Renda Mensal Vitalícia;
4. Seguro-Desemprego; e
5. Abono Salarial;
b) do gasto com pessoal e encargos sociais, por órgão, explicitando os valores
correspondentes aos concursos públicos, à reestruturação de carreiras, aos reajustes gerais e específicos, e
demais despesas relevantes;
c) da reserva de contingência e das transferências constitucionais a Estados, Distrito Federal
e Municípios;
d) da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB;
e) dos subsídios financeiros e creditícios concedidos pela União, relacionados por espécie
de benefício, identificando, para cada um, o órgão gestor, banco operador, a respectiva legislação
autorizativa e região contemplada, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 6º, da Constituição,

XXV - cadastro de ações utilizado na elaboração da proposta orçamentária, em meio
magnético, em formato de banco de dados para consulta, contendo, no mínimo, código, título, descrição,
produto e unidade de medida de cada uma das ações;
XXVI - evolução da receita da União, segundo as categorias econômicas e seu
desdobramento em espécies, discriminando cada imposto e contribuição de que trata o art. 195 da
Constituição;
XXVII - evolução da despesa da União, segundo as categorias econômicas e grupos de
natureza de despesa;
XXVIII - demonstrativo dos resultados primário e nominal do Governo Central, implícitos
no Projeto de Lei Orçamentária de 2022, evidenciando receitas e despesas primárias e financeiras, de acordo
com a metodologia apresentada, identificando a evolução dos principais itens, comparativamente aos três
últimos exercícios;
XXIX - demonstrativo com as medidas de compensação às renúncias de receitas, conforme
disposto no inciso II do art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal;
XXX - demonstrativo do cumprimento do art. 42 do ADCT;
XXXI - diretrizes e critérios gerais utilizados na definição e criação da estrutura de Planos
Orçamentários - POs, bem como a relação de POs atribuída a cada ação orçamentária;
XXXII - atualização do anexo de riscos fiscais;
XXXIII - demonstrativo sobre o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) contendo os
valores consolidados em 30 de junho e 31 de dezembro de 2020, 30 de junho de 2021, e estimados para 31
de dezembro de 2021 e de 2022, referentes às seguintes informações:
a) perfil da carteira do Fies, discriminando a quantidade de contratos e os respectivos valores
financiados e do saldo devedor, por fase em que se encontra o contrato (em desembolso, suspensos,
encerrados, em amortização), e explicitando a inadimplência da carteira e os critérios utilizados para
classificar os contratos;
b) quantidade de financiamentos concedidos, distinguindo os novos contratos e aditamentos;
c) quantidade de contratos referentes ao ensino superior (diferenciando os da graduação e os
da pós-graduação) e à educação profissional e tecnológica (diferenciando os contratos de estudantes e os
de empresas);
d) quantidade de contratos que se beneficiam do abatimento de 1,00% (um por cento)
previsto no art. 6º-B da Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, diferenciando os de professores e de médicos;
e) valores de financiamentos concedidos, de amortização de financiamentos e de benefícios
ou subsídios creditícios; e
f) informações sobre o Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo (FGEDUC):
1. tipos de riscos garantidos e volume de recursos alocados;
2. perfil médio das operações de crédito garantidas e do período de cobertura;
3. composição dos cotistas e valorização das cotas desde o início das operações pelo fundo;
4. alocação dos recursos disponíveis do fundo, discriminado por tipo de aplicação; e
5. volume de honras realizado;
XXXIV - demonstrativo sintético, por empresa, do Programa de Dispêndios Globais,
informando as fontes de financiamento, com o detalhamento mínimo igual ao estabelecido no § 3º do art.
41 e a previsão da sua aplicação.

