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MINISTÉRIO das FINANÇAS

UM ORÇAMENTO PARA UMA PROVÍNCIA DE ONTÁRIO PRÓSPERA E
JUSTA
O novo governo de Ontário favorece a criação de empregos e apoia a população
NOTÍCIAS

2 de maio de 2013

O Orçamento de Ontário de 2013 - Uma Província de Ontário Próspera e Justa — faz
investimentos inteligentes que irão fortalecer a economia, favorece a criação de empregos para
os jovens e propõe medidas para eliminar o déficit até 2017-18.
O Orçamento de Ontário de 2013 propõe uma província de Ontário próspera e justa por meio
das seguintes medidas:







Estabelecer uma Estratégia de Empregos para os Jovens de 295 milhões de dólares ao
longo de dois anos a fim de criar empregos e oportunidades de orientação para cerca
de 30.000 jovens e promover o empreendedorismo e a inovação;
Criar empregos por meio de investimentos em infraestrutura para o transporte público,
estradas, pontes, hospitais e escolas;
Reduzir as taxas de seguros de automóveis em 15%, em média, para nove milhões de
motoristas;
Ajudar mais de 46.000 pessoas a receber cuidados domiciliares e comunitários de
forma rápida e no conforto de seus próprios lares;
Oferecer alívio fiscal para as pequenas empresas para favorecer a criação de empregos
e aumentar a massa salarial isenta de Imposto de Saúde de Empregadores (Employer
Health Tax) de $400.000 para $450.000 da folha de pagamento;
Tomar medidas para reformar o programa de assistência social para ajudar mais
beneficiários a encontrar empregos e melhorar a sua segurança financeira.

A estimativa atual é que o déficit de 2012-2013 chegará a $9,8 bilhões, o que representa uma
melhora de $5,0 bilhões em comparação com a previsão do orçamento de 2012. Pelo quarto
ano consecutivo, o déficit registrado para o ano fiscal que acaba de terminar é menor do que o
previsto, o que faz de Ontário o único governo no Canadá a atingir esse grau de sucesso. As
despesas com programas deverão aumentar menos de 1% pelo segundo ano consecutivo.
Além de superar seus objetivos de redução do déficit para 2012-13, a província prevê que o
déficit de 12,8 bilhões de dólares previsto para 2013-14 no orçamento de 2012 será inferior em
mais de mais de 1,0 bilhão de dólares. Para 2013-14, as despesas com programas são as
mesmas que as projeções contidas no orçamento de 2012. Além de 2013-14, o governo está a
caminho de realizar seus objetivos de redução progressiva do déficit enunciado no orçamento
de 2012 e alcançar um excedente de meio bilhão de dólares em 2017-18.
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Trabalhando com parceiros chave, o governo está preparando um plano de renovação
econômica de seis partes que ajudará a economia de Ontário a aproveitar as novas
oportunidades de crescimento e criação de empregos:
1. um ambiente de negócios competitivo - apoiar um sistema fiscal competitivo e
regulamentações eficazes que favoreçam novos investimentos empresariais para a criação
de empregos e o crescimento econômico;
2. uma infraestrutura moderna - investir no transporte público, estradas, escolas e hospitais
é uma condição essencial para uma economia produtiva;
3. uma força de trabalho altamente qualificada - investir na formação profissional e na
educação, bem como na criação de empregos para os jovens, para que a população da
província possa trabalhar e prosperar;
4. promoção do empreendedorismo e da inovação - fortalecer a capacidade de Ontário de
transformar ideias em produtos e serviços inovadores para os mercados mundiais;
5. visão global - trabalhar com as empresas para expandir o acesso dos bens e serviços de
Ontário aos mercados externos, notadamente às outras províncias, aos Estados Unidos e
às economias emergentes;
6. comunidades dinâmicas e vigorosas - ajudar todas as comunidades e economias
regionais a se beneficiarem da criação de empregos e do crescimento econômico.
O novo governo também continuará a tomar medidas para proporcionar mais apoio às famílias
de Ontário. Vai melhorar as oportunidades para os povos aborígines de Ontário, protegerá os
mais vulneráveis e construirá comunidades mais seguras e mais fortes.
O Orçamento de Ontário de 2013 irá construir uma província justa e próspera para o benefício
de todos.
CITAÇÕES
"O novo governo está determinado a ajudar toda a população de Ontário e a eliminar o déficit
até 2017-18. Ao superar nossos objetivos fiscais, podemos continuar a investir nas coisas que
mais importam para as pessoas todos os dias. Estamos protegendo a saúde e a educação.
Estamos criando oportunidades de emprego para os jovens. Nossa abordagem equilibrada
para o fortalecimento da economia vai ajudar a criar empregos e a construir uma província de
Ontário próspera e justa para todos."
— Charles Sousa, ministro das Finanças (Minister of Finance)
FATOS RÁPIDOS


O governo prevê que o produto interno bruto (PIB) real crescerá 1,5% em 2013, 2,3% em
2014 e 2,4% em 2015 e 2016.
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O governo realizou consultas pré-orçamentárias junto a mais de 1.000 organizações e
ouviu mais de 600 mil famílias em comunidades de toda a província de Ontário por meio de
chamadas telefônicas.



Ontário é atualmente um dos dois únicos governos do Canadá que está a caminho de
superar a meta fiscal de 2012-13. Estes resultados são atribuídos ao foco do governo na
eliminação do déficit até 2017-18, um compromisso reforçado pelo objetivo de reduzir a
relação dívida líquida-PIB para 27%, o nível pré-recessão, assim que o orçamento estiver
equilibrado.



Ontário criou quase 400 mil empregos desde junho de 2009, recuperando todos os
empregos perdidos durante a recessão. O nível atual de emprego é superior a 130 mil
postos de trabalho acima do ponto mais alto antes da recessão.



Os investimentos que Ontário planeja fazer em infraestrutura, que somam mais de $35
bilhões nos próximos três anos, apoiariam mais de 100.000 empregos, em média, por ano.



O governo está indo adiante com 60% das 362 recomendações da Comissão da Reforma
dos Serviços Públicos de Ontário (Commission on the Reform of Ontario’s Public Services)
e estudando a implementação das demais.

SAIBA MAIS
Leia o orçamento.
Assista ao pronunciamento do Orçamento.
Veja as fotos relacionadas ao Orçamento.
Leia informações gerais sobre o Orçamento:
- Perspectivas Econômicas e Plano Fiscal de Ontário
- Ajudando os motoristas de Ontário a poupar dinheiro
- Uma sociedade justa
- Benefício Trillium de Ontário (Ontario Trillium Benefit): mais opções para a população
- Criação de empregos para os jovens
Leia os destaques do Orçamento.
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