Ministério das Finanças

PROMOVER O CRESCIMENTO DE ONTÁRIO
Comunicado à imprensa

O Orçamento de 2015 prevê os investimentos em infraestrutura mais
importantes de toda a história de Ontário
O governo está tomando medidas para promover o crescimento de Ontário, expandir a
economia e gerar empregos
23 de abril de 2015
O ministro das Finanças, Charles Sousa, apresentou hoje o Orçamento de 2015, que prevê um
investimento sem precedentes em infraestrutura para apoiar o crescimento econômico e a
criação de empregos.
As medidas orçamentárias dão continuidade ao compromisso do governo em encontrar
maneiras mais inovadoras de expandir a economia, mantendo os serviços públicos essenciais
que as famílias e as comunidades têm. Isso inclui a otimização do valor dos ativos provinciais
para apoiar o maior investimento em infraestrutura da história de Ontário.
A Província também anunciou o início da venda de cervejas nos supermercados para oferecer
aos consumidores conveniência e escolha, mantendo o firme compromisso de Ontário com a
responsabilidade social.
Ontário prevê um déficit de $ 8,5 bilhões em 2015-16, inferior às previsões anteriores. Este
seria o nível mais baixo desde o início da recessão mundial. Daremos continuidade à
abordagem deliberada e criteriosa para chegar a um orçamento equilibrado, com um déficit de
$ 4,8 bilhões previsto para 2016-17 e o retorno ao equilíbrio em 2017-18. O plano do governo
de quatro partes promove o crescimento de Ontário ao investir nos talentos e competências
das pessoas, construir infraestruturas públicas, como estradas e sistemas de transporte
público, criar um ambiente dinâmico e inovador onde os negócios prosperam e estabelecer um
plano de poupança para aposentadoria segura.
Construção da infraestrutura de Ontário
A renovação e o desenvolvimento da infraestrutura pública apoia as indústrias de Ontário, cria
empregos e posiciona a província de Ontário para ser mais competitiva na economia global e
atender às necessidades futuras de educação, saúde, estradas e transporte público. Os
investimentos de Ontário lhe permitem construir o alicerce que estimulará o crescimento. O
Orçamento de Ontário de 2015 dá continuidade ao plano da província de fazer investimentos
sem precedentes de mais de $ 130 bilhões em infraestrutura pública ao longo de 10 anos. Este
investimento prevê o seguinte:


Um aumento de $ 2,6 bilhões em financiamento dedicado ao plano Promover o Progresso
de Ontário (Moving Ontario Forward), para um total de $ 31,5 bilhões ao longo de 10 anos:
cerca de $ 16 bilhões para projetos de transporte público na Região da Grande Toronto e
Hamilton (RGTH) e cerca de $ 15 bilhões para transporte e outros projetos de infraestrutura
prioritários fora da RGTH. Este aumento deve-se à revisão para cima do alvo de otimização
dos ativos da província.
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Um investimento previsto de $ 11,9 bilhões em 2015-16 em infraestrutura, como estradas,
pontes, transporte público, sistemas de abastecimento de água, hospitais e escolas.

O governo implementará um plano para maximizar o valor de seus ativos e reinvestir os
recursos captados, por meio do Fundo Trillium (Trillium Trust), no transporte público, transporte
e outros projetos de infraestrutura prioritários, a fim de fortalecer a economia de Ontário e
promover a criação de empregos. Com o aumento dos recursos dedicados ao plano Promover
o Progresso de Ontário (Moving Ontario Forward), os projetos prioritários serão desenvolvidos
em ritmo acelerado e novos projetos serão adicionados à lista de construção. O plano de
otimização de ativos inclui:


Ampliar a participação na Hydro One para gerar benefícios de longo prazo para a
população e implementar medidas de proteção para o público e os contribuintes.



Considerar a venda de certos bens imobiliários em localizações privilegiadas.

Parceria com o setor privado para criar empregos
Ontário continua a criar empregos gratificantes e bem remunerados. O índice de emprego teve
forte recuperação desde a baixa causada pela recessão em junho de 2009, com mais de meio
milhão de empregos criados, dos quais três quartos estão em indústrias que pagam salários
acima da média. A província, em grande parte, já recuperou todos os empregos perdidos
depois da recessão mundial. Esses empregos de alta qualidade proporcionam oportunidades
de desenvolvimento pessoal, contribuindo para a estabilidade financeira e assegurando a
prosperidade de toda a população de Ontário.
O Orçamento de Ontário de 2015 prevê medidas que continuarão a favorecer o crescimento
econômico da província, incluindo o seguinte:


Aumento de $ 2,5 bilhões de dotação do Fundo para o Emprego e a Prosperidade (Jobs
and Prosperity Fund), a fim de estabelecer parcerias com mais empresas, aumentar a
produtividade, estimular a inovação, aumentar as exportações e criar empregos. No
Orçamento de 2015, foi anunciado que o fundo terá um aumento de $ 200 milhões a partir
de 2015-2016, levando o montante total do fundo a $ 2,7 bilhões em 10 anos e expandindo
a admissibilidade para incluir o setor florestal.



Continuar a oferecer, a partir de março de 2016, apoio em termos de tarifas de eletricidade
para grandes instalações industriais qualificadas do norte de Ontário, de maneira a
sustentar os empregos e manter a competitividade em âmbito mundial.



Combater as alterações climáticas agora para garantir um futuro econômico próspero e
uma sociedade florescente. Ontário implantará um sistema de limitação e troca (cap-andtrade) como mecanismo de tarifação das emissões de carbono. As receitas geradas por
este programa serão direcionadas para as prioridades-chave que ajudarão a reduzir as
emissões de gases causadores do efeito de estufa.

Desenvolver uma força de trabalho altamente qualificada
O maior trunfo de Ontário é sua população. Ao investir nas pessoas e dar à população de
Ontário o apoio de que necessita para adquirir as competências necessárias para conseguir
bons empregos, o governo está estabelecendo as bases da economia vigorosa de amanhã. As
medidas previstas no Orçamento de 2015 são as seguintes:
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Continuar a melhorar a educação e a formação profissional, desde programas de préescola e jardim de infância em tempo integral até a educação superior e programas de
formação técnica, graças a inovações tais como os programas-piloto de aprendizagem
prática.



Investir $ 250 milhões a mais ao longo de dois anos na Estratégia de Empregos para
Jovens de Ontário (Ontario Youth Jobs Strategy), elevando o total de investimentos em
programas de promoção de empregos para jovens em mais de $ 565 milhões.



Modernizar o Programa de Assistência aos Estudantes de Ontário (Ontario Student
Assistance Program), para reforçar a assistência financeira aos estudantes.

Gerir com responsabilidade
O governo tem um histórico comprovado de gestão financeira robusta. Desde 2010-11, a
província tem mantido o aumento médio anual das despesas de programas em 1,5%, uma taxa
inferior à da inflação, sem cortes nos serviços essenciais.
No Orçamento de 2015, o governo anunciou novos progressos rumo ao equilíbrio orçamentário
como resultado das seguintes medidas:


Continuidade da iniciativa de exame, renovação e reorganização dos programas (PRRT, na
sigla em inglês), uma abordagem fundamentalmente nova ao planejamento e à
orçamentação plurianuais. O governo está identificando as oportunidades a curto e a longo
prazo para transformar programas e serviços e fazendo escolhas difíceis para encerrar os
programas que não estão produzindo os resultados esperados, não têm ligação com suas
principais prioridades ou já não servem ao interesse público. Para 2014-15, uma meta de
economia de $ 250 milhões por meio do exame de programas foi atingida mediante uma
série de iniciativas que identificaram eficiências, reduziram os custos ou diminuíram a
sobrecarga administrativa, sem afetar os serviços de linha de frente. A meta para as
economias decorrentes do exame dos programas foi estabelecida em $ 500 milhões para
2015-16, 2016-17 e 2017-18.



Gestão do aumento das despesas dos programas a médio prazo que, segundo as
projeções, será mantido em uma taxa média de 0,9% entre 2013-14 e 2017-18.



o

O total de despesas no setor da saúde deve aumentar, em média, 1,9% ao ano, as
do setor da educação em 2,0% ao ano, as do setor de serviços à infância e serviços
sociais em 2,9% ao ano e as do setor da justiça em 1,5% ao ano.

o

As despesas do setor da educação pós-secundária e de formação permanecem
praticamente inalteradas e as de outros programas deve diminuir, em média, 5,5%
ao ano.

Continuar a negociar acordos coletivos com o serviço público de Ontário e o setor público
mais amplo no âmbito do quadro financeiro existente de Ontário, que não prevê fundos
adicionais para aumentos salariais. Qualquer aumento salarial modesto deve ser
compensado por outras medidas no âmbito do financiamento disponível aos empregadores
para resultar em um acordo com taxa zero de aumento líquido.
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Desde julho de 2012, o aumento salarial médio negociado no setor público da
província foi de 0,6% por ano. Esse percentual é inferior ao do setor público
municipal de Ontário (1,9%), do setor público federal em Ontário (1,7%) e do setor
privado em Ontário (2,0%).

Combater a economia paralela, que representa uma atividade econômica avaliada em $ 15
bilhões por ano na província de Ontário, para que as regras sejam justas para todas as
empresas. O governo está conseguindo realizar este objetivo por meio de uma melhor
coleta de informações e análises, reforço de medidas contra o contrabando de tabaco e
redução da evasão fiscal. Também irá propor que o uso, a fabricação ou a distribuição de
tecnologias de supressão eletrônica de vendas passem a ser ilegais.

CITAÇÃO
"O orçamento de Ontário de 2015 é mais do que um relatório sobre as finanças da província.
Destina-se a proteger, preservar e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos em toda a
província. Ontário está prestes a se tornar a líder canadense na economia moderna por meio
de investimentos históricos em infraestrutura e transporte público que não só levarão mais
rapidamente as mercadorias ao mercado e permitirão que as pessoas voltem para casa com
mais segurança, mas também farão de Ontário a província mais competitiva e produtiva.
Neste orçamento, enunciamos nosso plano de investir nos talentos e competências das
pessoas, apoiar um ambiente de negócios dinâmico e competitivo, promover uma
aposentadoria segura e gerir nossos gastos com os programas. Ontário está no caminho certo
para equilibrar o orçamento em 2017-18, e vamos fazê-lo de uma forma justa e responsável."
— Charles Sousa, Ministro das Finanças (Minister of Finance)

SUMÁRIO
A maioria dos analistas do setor privado estima que em cada um dos próximos dois anos,
Ontário estará entre os líderes provinciais em termos de crescimento econômico.
 Em 2013-2014, o governo ajudou mais de 380.000 estudantes disponibilizando mais de
$ 1,3 bilhão em bolsas de estudo e empréstimos.


Em 2013-2014, a rede Emprego Ontário (Employment Ontario) ajudou cerca de um milhão
de residentes de Ontário, incluindo mais de 150.000 empregadores em toda a província.



Em 1o de junho de 2014, o salário mínimo por hora aumentou para $ 11 e, em outubro de
2015, passará a ser $ 11,25.

MAIS INFORMAÇÕES
Leia o Orçamento de Ontário de 2015
Leia o discurso do ministro das Finanças
Leia os destaques do Orçamento de Ontário de 2015
Leia os documentos de informação sobre o Orçamento de Ontário de 2015:


Construção da infraestrutura de Ontário



Parceria com o setor privado para criar empregos



Desenvolver uma força de trabalho altamente qualificada



Investir em uma sociedade justa para todos os residentes de Ontário
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Liderança nacional: Ontário forte, Canadá forte



Melhorar a segurança da aposentadoria para todos os residentes de Ontário



Otimizar o valor dos ativos provinciais para promover o crescimento de Ontário

Leia as recomendações finais do Conselho Consultivo do Primeiro-ministro para a gestão dos
ativos provinciais

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA SOMENTE:
Kelsey Ingram, Gabinete do Ministro (Minister's Office),
416-326-1409
Scott Blodgett, Ministério das Finanças (Ministry of
Finance), 416-325-0324

Ontario.ca/budget
Disponible en français

PARA CONSULTAS DO PÚBLICO, LIGAR PARA:
1-800-337-7222
TTY: 1-800-263-7776
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