Medidas Decisivas para Ontário
Um plano para equilibrar o orçamento, criar empregos, proteger a educação e o
sistema de saúde
NOTÍCIAS

27 de março de 2012

O Orçamento de Ontário de 2012 inclui um plano de eliminação do déficit que reduz o
crescimento dos gastos de programas e contém os custos em $17,7 bilhões nos
próximos três anos, aumentando ao mesmo tempo a receita em $4,4 bilhões sem
aumentar os impostos.
Essa é uma medida séria para uma época severa e coloca Ontário rumo à eliminação
do déficit até 2017-18.
Mais de 50 centavos de cada dólar gasto pelo governo de Ontário paga pela
remuneração de professores, médicos e outros profissionais no setor público mais
amplo. Considerando-se o grave desafio fiscal enfrentado pela província, os custos de
remuneração devem ser controlados se o governo quiser realizar suas metas fiscais e
proteger os ganhos obtidos nos últimos oito anos nas áreas de educação e saúde.
O processo de negociação coletiva será respeitado. No caso de não ser possível
negociar acordos que sejam coerentes com o plano de equilibrar o orçamento e
proteger os serviços prioritários, o governo está preparado a propor as medidas
administrativas e legislativas necessárias.
Após consulta junto às partes interessadas afetadas, a intenção do governo é introduzir
diversas medidas para que as pensões do setor público sejam menos onerosas para os
contribuintes e viáveis para os participantes dos planos de pensão. Por exemplo, nos
casos onde as pensões estejam em situação de déficit, muitos trabalhadores do setor
público seriam solicitados a reduzir os benefícios futuros antes de buscar contribuições
adicionais às pensões junto aos empregadores ou ao governo. Os aposentados atuais
não seriam afetados.
O Orçamento de 2012 propõe medidas decisivas para equilibrar o orçamento até 201718, incluindo:



Realização de uma economia de $4,9 bilhões ao longo de três anos
Congelamento das reduções da alíquota do imposto de renda corporativo geral e da
alíquota do imposto escolar aplicável às empresas até o orçamento ficar equilibrado.
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Limitar o Ontario Clean Energy Benefit (Benefício de Energia Limpa de Ontário) a
3.000 kWh por mês.
Alterar o Ontario Drug Benefit Program (Programa de Medicamentos Gratuitos de
Ontário) para que cerca de 5% das pessoas da terceira idade — as que tiverem as
rendas mais elevadas — paguem uma porção maior dos custos dos medicamentos
sob prescrição médica.
Estabelecimento de taxas de utilização para recuperar uma maior parte dos custos
dos programas e serviços de Ontário.
Prolongamento de dois anos suplementares do congelamento salarial dos
deputados de Ontário, levando a duração total do congelamento do piso salarial a
cinco anos.
Prolongamento de dois anos suplementares do congelamento salarial dos
executivos de hospitais, universidades, faculdades, conselhos escolares e órgãos.

Estima-se que o déficit para 2011–12 seja de $15,3 bilhões, ou seja, $1 bilhão a menos
que o previsto há um ano e uma melhoria de 38% em relação à previsão do déficit de
2009–10 feita no outono de 2009. Sem as medidas anunciadas no Orçamento de 2012,
o déficit de Ontário chegaria a quase $25 bilhões em 2014-15. Em vez disso, a projeção
é que seja $10,7 bilhões naquele ano fiscal.
O governo continuará a se concentrar em suas prioridades para fortalecer ainda mais a
economia e criar empregos.
Empregos e prosperidade
Para ajudar a construir uma província de Ontário forte e diversificada que permita às
empresas investirem em inovação, melhorar a produtividade e aumentar sua
competitividade em âmbito mundial, o governo irá:






Consolidar muitos programas de apoio às empresas em um Jobs and Prosperity
Fund (Fundo de Empregos e Prosperidade) que se concentrará no aumento da
produtividade e na criação de empregos e, ao mesmo tempo, gerará uma economia
geral de $250 milhões em 2014-15.
Estabelecer um Conselho de Empregos e Prosperidade composto de múltiplas
partes interessadas para prestar consultoria ao governo sobre um plano para
aumentar a produtividade de Ontário e liderar um programa de pesquisa sobre a
produtividade e a inovação de Ontário.
Diversificar as exportações de Ontário para economias emergentes ao coordenar e
racionalizar as atividades de promoção dos ministérios relevantes.

Conhecimento e aptidões
O governo continuará a colocar em prática seu plano de ter a força de trabalho mais
bem educada do mundo para assegurar a prosperidade na economia baseada no
conhecimento ao:



Implementar plenamente o programa de pré-escola em período integral até
setembro de 2014.
Manter um limite nos tamanhos das salas de aula nos primeiros anos escolares.
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Manter o programa de redução de 30% nas taxas escolares de Ontário para
estudantes qualificados de ensino superior de primeiro ciclo matriculados em cursos
de período integral.
Integrar melhor os programas de formação em âmbito governamental para que se
adaptem com mais rapidez ao ritmo do mercado de trabalho atual.

Transformação da saúde
O governo expandirá o Action Plan for Health Care (Plano de Ação para Assistência à
Saúde) de Ontário para criar um sistema de assistência à saúde sustentável e de alta
qualidade ao:




Transformar a assistência à saúde para reduzir o índice de crescimento dos gastos
para uma média de 2,1% por ano nos próximos três anos.
Melhorar a assistência comunitária para tratar os pacientes em ambientes que não
sejam hospitais como, por exemplo, clínicas sem fins lucrativos ou a domicílio,
desde que seja apropriado.
Passar a usar modelos de financiamento centrados no paciente para melhorar o
custo-benefício e a qualidade da assistência.

CITAÇÕES
“Estamos fazendo as escolhas certas para assegurar que as famílias de Ontário
recebam os melhores serviços possíveis e o melhor custo-benefício para o dinheiro
arrecadado em impostos. Todos nós temos um papel a desempenhar no equilíbrio do
orçamento.”
- Dwight Duncan, Ministro das Finanças
“Construir uma província de Ontário mais forte requer medidas decisivas. Faremos as
escolhas certas para proteger os ganhos vitais que conquistamos juntos. Quando
fizermos estas escolhas, optaremos por proteger a educação e a assistência à saúde —
sempre.”
- Dwight Duncan, Ministro das Finanças
FATOS RÁPIDOS




Como consequência das medidas propostas no Orçamento de 2012, o déficit
acumulado de Ontário seria $22,1 bilhões a menos em 2014-15 do que se nenhuma
medida fosse tomada.
Para cada dólar em novas receitas incluído no Orçamento de 2012, há quatro
dólares em medidas de economia e contenção de despesas.
As medidas para reduzir as despesas de programas em um total acumulado de
$17,7 bilhões nos próximos três anos, comparado com o que teria sido se não
fossem adotadas, incluem:
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Economias previstas de $4,9 bilhões graças à eliminação de sobreposições e
duplicações, à implementação de modelos de prestação mais eficientes e à
concentração nas principais atividades de base.
$6 bilhões em medidas governamentais para controlar a remuneração do
pessoal dos conselhos escolares, assim como os pagamentos a médicos e
servidores públicos.
Medidas da ordem de $6,8 bilhões para restringir os custos em todo o setor
público mais amplo.

Estima-se que a economia de Ontário cresça 1,7% em 2012, 2,2% em
2013 e 2,4% em 2014.
Em 2011, mais de 121.000 empregos foram criados em Ontário, sendo que houve
um aumento de 123.400 empregos em período integral.
O custo do serviço da dívida de Ontário é aproximadamente $10 bilhões, a terceira
maior despesa anual depois da assistência à saúde e a educação. Para colocar
esse valor em perspectiva, Ontário gasta mais em juros por ano do que em
faculdades e universidades.
Para cada 1% de aumento na taxa de juros, o custo do serviço da dívida aumenta
em $467 milhões no primeiro ano do aumento. Se nada for feito para equilibrar o
orçamento, o capital necessário para o serviço da dívida de Ontário em 2017-18
será quase o mesmo que a província gasta em educação hoje.
Em fevereiro de 2012, a Conference Board of Canada sugeriu que, se nenhuma
medida fosse tomada para controlar o crescimento dos gastos, o déficit de Ontário
poderia chegar a $16 bilhões em 2017-18. Usando suposições semelhantes, a
Commission on the Reform of Ontario’s Public Services (Comissão da Reforma dos
Serviços Públicos de Ontário) estimou que o déficit poderia chegar a $30 bilhões.
Estima-se que os gastos per capita dos programas de Ontário em 2011-12 sejam
$8.560. É o menor valor entre as províncias e 11% abaixo da média gasta nos
demais nove governos provinciais.
Ontário presta serviços governamentais com o menor número per capita de
servidores públicos provinciais.
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PARA MAIS INFORMAÇÕES
Leia o Orçamento de Ontário de 2012.
Saiba mais sobre as medidas de controle de despesas sendo adotadas por Ontário.
Leia informações gerais sobre o Orçamento de Ontário de 2012.
 Visão Econômica e Plano Fiscal de Ontário
 Remuneração no Setor Público
 Equilíbrio Orçamentário
 Um Sistema de Medicamentos Igualitário e Eficiente
Leia os destaques do Orçamento de Ontário de 2012.
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INFORMAÇÕES PARA IMPRENSA SOMENTE:
Aly Vitunski, Gabinete do Ministro, 416-325-9819
Scott Blodgett, Ministério das Finanças, 416-325-0324

ontario.ca/finance-news
Portuguese

INFORMAÇÕES PARA O PÚBLICO, TELEFONE:
1-800-337-7222
TTY: 1-800-263-7776
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