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Ata da 177a Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 22 de novembro de 2017
3a Sessão Legislativa Ordinária da 55a Legislatura
Presidência do Sr. João Alberto Souza.
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e encerra-se às 14 horas e 43 minutos.)
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REGISTRO DE COMPARE CIMENTO
Senado Federal
55a Legislatura
3a Sessão Legislativa Ordinária

177a Sessão Deliberativa Ordinária, às 14 horas
Período: 22/1112017 07:00:00 até 22/11/2017 20:35:00
Partido

UF

Nome Senador

PDT

RO

Acir Gurgacz

X

PSDB

MG

Aécio Neves

X

PMDB

SP

Airton Sandoval

X

PODE

PR

Alvaro Dias

X

PDT

RR

Ângela Portela

X

PTB

PE

Armando Monteiro

X

PSDB

TO

Ataídes Oliveira

X

pp

AL

Benedito de Lira

X

PSDB

PB

Cássio Cunha Lima

X

PR

MT

Cidinho Santos

X

pp

Pl

Ciro Nogueira

X

PSDB
PMDB

se
se

Dalirio Beber
Dário Berger

X
X

DEM

AP

Davi Alcolumbre

X

PMDB

MA

Edison Lobão

X

PSDB

SE

Eduardo Amorim

X

PMDB

AM

Eduardo Braga

X

PSB

SE

Elber Batalha

X

PMDB

Pl

Elmano Férrer

X

PMDB

CE

Eunício Oliveira

X

PT

RN

Fátima Bezerra

X

PMDB

PE

Fernando Coelho

X

PSDB

PA

Flexa Ribeiro

X

PMDB

RN

Garibaldi Alves Filho

X

pp

AC

Gladson Cameli

X

PT

PR

Gleisi Hoffmann

X

PT

PE

Humberto Costa

X

pp

RO

Ivo Casso!

X

PMDB

PA

Jader Barbalho

X

PMDB

MA

João Alberto Souza

X

PSB

AP

João Capiberibe

X

PT

AC

Jorge Viana

X

DEM

RN

José Agripino

X

PMDB

PB

José Maranhão

X

PODE

MT

José Medeiros

X

PT

CE

José Pimentel

X

PSDB

SP

José Serra

X

PSD

RS

Lasier Martins

X

PSB

BA

Lídice da Mata

X

PT

RJ

Lindbergh Farias

X

PSB

Lúcia Vânia
Magno Malta

X

PR

GO
ES

PMDB

SP

Marta Suplicy

X

PSD

AM

Omar Aziz

X

PSDB

se

Paulo Bauer

X

PT

RS

Paulo Paim

X

Presença

X

Emissão
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REGISTRO DE COMPARE CIMENTO
Senado Federal
55a Legislatura
3a Sessão Legislativa Ordinária

177a Sessão Deliberativa Ordinária, às 14 horas
Período: 22/11/2017 07:00:00 até 22/11/2017 20:35:00
Partido

UF

Nome Senador

PT

PA

Paulo Rocha

X

PSC

MS

Pedro Chaves

X

REDE

AP

Randolfe Rodrigues

X

PT

Pl

Regina Sousa

X

DF

Reguffe

X

PMDB

AL

Renan Calheiros

X

pp

BA

Roberto Muniz

X

PMDB

PR

Roberto Requião

X

PODE

RJ

Romário

X

PMDB

RR

Romero Jucá

X

PMDB

ES

Rose de Freitas

X

PDT

ES

Sérgio de Castro

X

PSD

AC

Sérgio Petecão

X

PSDB

CE

Tasso Jere issati

X

PMDB

RO

Valdir Raupp

X

PCdoB

AM

Vanessa Grazziotin

X

PR

TO

Vicentin ho Alves

X

PMDB

MS

Waldemir Moka

X

Wi lder Morais

X

pp

GO

Presença

Compareceram 65 senadores.

Emissão
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Há número regimental.
Declaro aberta a sessão.
A Presidência comunica ao Plenário que há expediente sobre a mesa, que, nos termos do art.
241 do Regimento Interno, vai à publicação no Diário do Senado Federal. (Vide parte II do
Sumário)
A SRª ÂNGELA PORTELA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PDT RR) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Pela ordem...
A SRª ÂNGELA PORTELA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PDT RR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Peço a minha inscrição para uma comunicação
inadiável.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Senadora Ângela Portela
inscrita em primeiro lugar para uma comunicação inadiável.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Sr. Presidente.
Senador Paulo Paim, na mesma linha, em segundo lugar, para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Senador Paulo Paim, para
uma comunicação inadiável.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RN)
– Senadora Fátima Bezerra também para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Inadiável?
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB - RO) – Peço a minha inscrição pela Liderança do
PMDB, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Pela liderança do PMDB.
Eu peço que os Srs. Senadores fiquem de pé ao falarem com a Mesa.
Pela ordem, o Senador Valdir Raupp, pela Liderança do PMDB.
Em primeiro lugar, será o Senador Humberto Costa.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RS) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Pela ordem...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – É só uma informação. Como todos estão pedindo para falar
como Líder e comunicação inadiável, eu estou inscrito como orador inscrito. Até prefiro que eu
entre como orador inscrito, se faltar alguém na Mesa.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – A primeira oradora a ser
chamada será a Senadora Vanessa Grazziotin.
Matéria recebida da Câmara dos Deputados.
Projeto de Lei de Conversão nº 32, de 2017, que dispõe sobre a participação da União em
fundo de apoio à estruturação e ao desenvolvimento de projetos de concessões e parcerias públicoprivadas, proveniente da Medida Provisória nº 786, de 2017. (Vide item 4.1.2 do Sumário)
A Presidência comunica ao Plenário que o prazo de vigência da medida provisória se esgotará
em 23 de novembro.
A matéria está incluída na pauta da Ordem do Dia de hoje.
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Eu queria também fazer uma comunicação aos Srs. Senadores de que a sessão deliberativa
hoje vai começar às 15h. Então, nós teríamos que... Eu pediria a V. Exªs que respeitassem um
pouco o horário, para darmos a palavra ao maior número possível dos Srs. Senadores.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Dário Berger. (Pausa.)
Ausente.
Senador Lasier Martins. (Pausa.)
Ausente.
Concedo a palavra à Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB do Amazonas, por dez minutos,
Excelência.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, Sr. Presidente, hoje eu venho a esta tribuna para falar de um
assunto extremamente grave e delicado, um assunto que infelizmente tem obtido pouca atenção da
população brasileira, o que não é de se estranhar em decorrência das muitas informações e ações
negativas do Governo Federal. Fica até difícil a população brasileira discernir todos os problemas
que estão acontecendo ou deles tomar conhecimento.
Eu hoje quero abordar a questão da Petrobras, a questão da Medida Provisória 795, que será
votada brevemente pela Câmara e, posteriormente, chegará ao Senado Federal. Lembro que essa
medida provisória faz parte de um conjunto de ações engendradas pelo Governo Federal para
entregar o petróleo brasileiro, a maior riqueza do Brasil, a carta de alforria do Brasil, que é o
petróleo do pré-sal, para as empresas multinacionais.
Veja, Sr. Presidente, nós tivemos, no ano passado, um leilão do petróleo, cujo preço mínimo
foi ridículo. Agora, tivemos outros leilões, envolvendo áreas do pré-sal, de que a Petrobras
participou, mas, sobretudo, de que participaram empresas privadas.
Além dessa questão da Petrobras, nós temos a tentativa do Governo Federal de privatizar a
Eletrobras, ou seja, a empresa brasileira produtora, geradora de energia elétrica. Isso, Sr.
Presidente, não está acontecendo de forma normal. Além do absurdo da entrega do pré-sal, além
do absurdo da tentativa de privatização da Eletrobras, Senadores e Senadoras, Senador Raupp,
que vem da mesma região que eu; Senadora Ângela Portela – nós somos do Norte –; Humberto;
Fátima; Senador João Alberto, que vem lá do Nordeste brasileiro, nós sabemos, mais do que
ninguém, quanto é necessário um Estado forte para garantir energia elétrica ou acesso à energia
elétrica a toda a nossa gente, sobretudo àqueles que vivem nos interiores.
Eu fiz um pronunciamento aqui, há algumas semanas, baseado numa matéria jornalística de
Luis Nassif que denunciava ações ilegais envolvendo a privatização da Eletrobras. Pois bem, Sr.
Presidente, eu, que tenho vindo a esta tribuna para alertar a Nação brasileira sobre os riscos que o
Brasil corre com a privatização da Eletrobras, tenho alertado que essa privatização vai atingir, de
forma mais grave, como acabei de dizer, as populações do Norte e, principalmente, do interior do
meu Amazonas.
Há alguns dias, Sr. Presidente, eu estive aqui nesta tribuna para alertar sobre aspectos que
causaram e causam estranheza relativos à atuação do Secretário Executivo do Ministério de Minas
e Energia, Sr. Paulo Pedrosa.
Importante relembrar que o jornalista – e eu já falei, mas faço questão de frisar novamente –
Luis Nassif já havia alertado, em uma matéria publicada em maio deste ano, sobre aspectos
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nebulosos que pairavam ou pairam sobre a privatização da Eletrobras. Disse ele na matéria
publicada no mês de maio – abre aspas: "O pai da ideia é o Secretário Executivo do Ministério de
Minas e Energia, Paulo Pedrosa, operador colocado para dar as cartas no Ministério de Minas e
Energia. O Ministro [de Minas e Energia] é [apenas uma] figura decorativa." – fecha aspas.
O Sr. Paulo Pedrosa, Sr. Presidente, é ligado ao fundo GP Investimentos, fundo este que
nasceu das entranhas do Banco Garantia e surgiu para administrar parte dos ativos, quando os
três fundadores embarcavam na grande aventura Ambev.
Pois bem, a matéria de Luis Nassif ainda destaca que Paulo Pedrosa foi conselheiro da
Equatorial, uma empresa de energia que atua no setor de energia no Brasil, da Celpa, da Cemar, e
da Light, todas empresas de energia, Sr. Presidente, e, portanto, ligadas ao grupo Equatorial que é
controlado pelo grupo GP Investimentos – hoje com um novo nome: 3G.
Vejam, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, eis que agora é a vez do jornal inglês The Guardian.
O jornal inglês The Guardian traz uma denúncia novamente envolvendo o Sr. Paulo Pedrosa, uma
denúncia extremamente grave, tão grave que fez com que a oposição do Senado Federal fizesse
uma representação, sob a liderança do Senador Lindbergh Farias, que lidera a oposição aqui da
Câmara Federal, desculpe, Humberto Costa. Senador Humberto Costa, o Senador Lindbergh é
Líder do Partido dos Trabalhadores. Então, os partidos de oposição, sob a liderança de Humberto
Costa, que é, repito, Líder da oposição, elaboraram uma representação a que logo mais daremos
entrada no Ministério Público Federal, tamanha a gravidade da questão.
Pois bem, nada mais nada menos do que o jornal The Guardian traz essas denúncias que
envolvem diretamente Paulo Pedrosa, Secretário Executivo do Ministério de Minas e Energia, o
que mostra que razão tinha Luis Nassif em maio – em maio –, quando fez pela primeira vez a
denúncia, mas pouca atenção obteve do Brasil e, principalmente, do Ministério Público – pouca
atenção.
Segundo a reportagem publicada neste último domingo pelo The Guardian, a Grã-Bretanha
pressionou o Brasil em nome da British Petroleum e da Shell para expor as preocupações da
gigante do petróleo em torno da taxação brasileira, regulação ambiental e regras de uso de
empresas locais.
O Ministro de Comércio do Reino Unido viajou ao Rio de Janeiro, a Belo Horizonte e a São
Paulo em março, para uma visita focada em hidrocarbonetos para auxiliar as empresas britânicas
de energia, mineração e água a conquistar negócios no Brasil. Greg Hands se encontrou com Paulo
Pedrosa, Secretário Executivo do Ministério de Minas e Energia, e diretamente levantou as
preocupações das empresas de petróleo do Reino Unido – Shell, British Petroleum e Premier Oil –
a respeito de – abre aspas – "taxação e licenças ambientais" – fecha aspas.
Pedrosa disse que estava pressionando as contrapartes no Governo brasileiro sobre isso, de
acordo com um telegrama de um diplomata britânico obtido pelo Greenpeace. O Greenpeace, uma
organização não governamental que tem uma unidade investigativa, através da lei da
transparência e do acesso à informação lá na Grã-Bretanha, conseguiu essas informações. Essas
informações foram divulgadas através de um telegrama, que veio a público, repito, através de uma
solicitação do Greenpeace.
E qual o resultado da reunião relatado no telegrama? Em agosto, o Brasil propôs um
multimilionário plano de perdão de impostos para perfuração no exterior. Em outubro, a British
Petroleum e a Shell venceram as licitações de perfurações das águas profundas nesse leilão do
Governo. Vejam: tudo acertado, absolutamente tudo acertado.
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O documento também revela que o Reino Unido pressionou...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM) – ... o Brasil para afrouxar os seus requisitos de utilização de equipes e suprimentos
nacionais por parte dos operadores de óleo e gás.
Ou seja, Sr. Presidente, meu tempo se vai. Eu entrego este pronunciamento todo.
Mas apenas para concluir e resumir o que está acontecendo no Brasil, denúncias em relação a
ações do Ministério de Minas e Energia já vêm há muito tempo. E, a cada dia que passa, uma
nova denúncia surge, reforçando denúncias anteriores. Dessa feita, foi um documento oficial
divulgado por um jornal britânico, The Guardian, que até agora não foi desmentido. Aliás, se não
fosse verdade, o Governo brasileiro teria vindo a público para dizer "isso não é verdade".
Infelizmente, é verdade. Houve um acordo para diminuir os impostos, para que as empresas
britânicas viessem atuar no pré-sal do Brasil. Um acordo. Isso é um absurdo! É a entrega...
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM) – É a entrega do patrimônio público.
Então, em decorrência disso, nós da oposição, todos nós – o Senador Requião, o Senador
Humberto, a Senadora Lídice, a Senadora Gleisi, a Senadora Fátima, a Senadora Ângela –
estamos indo ao Ministério Público levar essa representação e pedir uma investigação rigorosa.
Presidente João Alberto, se V. Exª me permitir, eu poderia conceder um aparte.
Primeiramente, foi-me solicitado pelo Senador Humberto; na sequência, o Senador Medeiros.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – O tempo de V. Exª está
esgotado. Por gentileza, não é permitido o aparte.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM) – Mas eu falei por dez minutos, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Já falou.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM) – Os dez minutos?
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Dez minutos.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM) – Eu achei que tinham sido marcados cinco ali. Mas tudo bem, Presidente. Eu agradeço a
V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Agora são 14h15. V. Exª
começou a falar às 14h04.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM) – Perfeito. Eu estou brincando com V. Exª, Sr. Presidente. Apenas brincando.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Só temos uma hora hoje.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM) – Eu é que agradeço o minuto a mais que V. Exª me deu. Brincadeira, Presidente.
Estamos diante de um assunto muito sério, extremamente sério, porque o que está em risco
não é o patrimônio de empresa A ou B, o que está em risco é o patrimônio do povo brasileiro. Ou
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seja, há uma medida provisória a ser votada que abre mão de R$1 trilhão para os próximos anos.
Segundo estudos de técnicos, só para 2018, são mais de R$16 bilhões que deixarão de entrar para
os cofres públicos se a medida provisória for aprovada. Isso num momento em que o Governo quer
aprovar uma reforma previdenciária, em que o Governo está suspendendo os efeitos de leis
aprovadas para não conceder reajuste aos servidores públicos, num momento em que o Governo
quer fechar e acabar com o Programa Farmácia Popular.
É muito grave, muito grave, Sr. Presidente, e voltarei à tribuna para falar sobre o assunto.
DISCURSO NA ÍNTEGRA ENCAMINHADO PELA SRª SENADORA VANESSA
GRAZZIOTIN.
(Inserido nos termos do art. 203 do Regimento Interno.) (Vide item 4.1.1 do Sumário)
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – O pronunciamento de V. Exª
vai para a Taquigrafia na íntegra, conforme o Regimento Interno.
Concedo a palavra à Senadora Ângela Portela.
Antes da Senadora Ângela Portela, eu quero fazer o comunicado de um requerimento, e
também dizer para os Senadores que nós temos três inscritos como Líderes e três inscritos em
comunicações inadiáveis. Só aí são seis, que são trinta minutos. Nós só temos uma hora hoje antes
da Ordem do Dia, e ainda há os oradores inscritos. E nós temos que obedecer, lamentavelmente,
um pouco o horário.
Requerimentos nºs 1.000 e 1.001, de 2017, do Senador Antonio Carlos Valadares, por meio do
qual solicita licença de saúde no período de 22/11 a 19/2. E licença particular de 31 dias, a contar
do dia 20/2/2018, respectivamente.
São esses os requerimentos. (Requerimentos nºs 1.000 e 1.001/2017 - Vide item 4.1.3
do Sumário)
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Será cumprida a deliberação do Plenário.
Aprovados.
Concedo a palavra à Senadora Ângela Portela, do PDT, de Roraima.
Para uma comunicação inadiável, por cinco minutos, Excelência.
A SRª ÂNGELA PORTELA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PDT RR. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, encerrado o vergonhoso episódio da compra de votos para escapar de duas
sucessivas e graves denúncias da Procuradoria-Geral da República, o Governo Temer decide
ressuscitar seu projeto de reforma da previdência.
Para defendê-la, parte-se de um falso pressuposto: o de que existe hoje um enorme déficit nas
contas do sistema público de previdência social. É falso, como acaba de comprovar uma comissão
parlamentar de inquérito aqui mesmo no Senado Federal. O que ocorre é uma tentativa de
inviabilizar a previdência pública em favor da previdência privada, aquela altamente rentável para
as instituições bancárias.
Caso as contas sejam feitas de forma correta – o que não ocorre com a contabilidade oficial –,
percebe-se, com clareza, que o déficit da previdência não existe nem agora, nem no horizonte
próximo.
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Isso significa que se estará submetendo todos os trabalhadores brasileiros a duros sacrifícios,
como a extensão radical do tempo necessário para aposentadoria ou a redução do valor do
rendimento a que se tem direito, sem que exista necessidade real desse arrocho.
De acordo com a versão oficial, o INSS registrou um déficit recorde no ano passado. O dado
não está correto. Hoje, na verdade, o Governo não coloca dinheiro na previdência, mas retira dela.
Drena recursos, tanto ao conceder isenções absurdas, quanto ao se apossar de receitas próprias do
sistema.
O Governo Federal abriu mão de mais de 40 bilhões em receitas da Previdência Social em
2016 por conta de uma série de renúncias de arrecadação. Essas isenções conduzem ao alegado
déficit da previdência urbana.
A revisão das isenções concedidas pelo Governo, quase sempre beneficiando grandes
empresas, é uma das discussões que precisam ser travadas ao examinarmos a proposta de reforma
da previdência.
Sr. Presidente, para chegar a esse pretenso rombo, o Governo toma a receita de contribuições
previdenciárias ao INSS, que é apenas uma das fontes de receita, e deduz dessa receita o total dos
gastos com benefícios previdenciários. Constitucionalmente, porém, a Previdência Social brasileira
conta com outras fontes de renda. Basta ler o art. 195 da Constituição de 1988.
Além das contribuições previdenciárias ao INSS, constituem receitas próprias da Previdência
Social a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, conhecida como Cofins; a
Contribuição Social sobre Lucro Líquido; o PIS/Pasep; receitas de concurso de prognósticos. Está
lá, no texto da Constituição.
Mas para onde está indo esse dinheiro? Infelizmente, o Governo tem desviado esse superávit
para despesas do orçamento fiscal. Dinheiro que deveria ser gasto na proteção social está sendo
utilizado para outros fins. Entre eles, está o pagamento dos juros da dívida.
A Cofins rendeu 200 bilhões no último exercício; a CSLL, 60 bilhões; o PIS/Pasep, 53
bilhões. Tudo isso supera em muito o propalado déficit da Previdência. Nem coloco nessa conta
recursos de mensuração mais difícil, como o combate à sonegação, reconhecidamente elevada, a
redução das isenções ou a redução da informalidade no mercado de trabalho.
Existe, porém, uma certeza: a proposta de reforma da previdência impõe um duro sacrifício
às camadas...
(Soa a campainha.)
A SRª ÂNGELA PORTELA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PDT RR) – ...mais pobres da população, especialmente às mulheres pobres.
A elevação das idades mínimas para aposentadorias praticamente elimina a esperança de
homens e mulheres do campo, que cumprem jornadas de sol a sol. Penaliza, ainda, os
extremamente pobres, que terão de batalhar por mais tempo e que sofrem com expectativa de
vida muito mais reduzida.
As mudanças propostas, se aprovadas, mexerão com a vida de cada pessoa, de cada família,
de norte a sul do nosso País.
É lógico que o Governo vai ceder em alguns pontos – talvez em muitos –, mas, ainda assim,
essa reforma é péssima para os brasileiros, é péssima para o Brasil.
Ao impor a idade mínima de 65 anos, o Governo quer, na prática, acabar com a previdência
rural, já que é difícil imaginar que, sob sol e chuva, e ainda tendo que cumprir dupla ou tripla
jornada de trabalho, os agricultores e as agricultoras brasileiras...

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: DB7C0953001FA191.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.182014/2017-61

18

Quinta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

23 Novembro 2017

(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
A SRª ÂNGELA PORTELA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PDT RR) – Para concluir, Sr. Presidente.
... possam vir a usufruir do benefício, usufruir da previdência social.
Como se não bastasse, a medida provisória que alterou a reforma trabalhista inclui mais
maldades no que se refere à cobertura previdenciária dos assalariados. E é isto que se constata: o
Governo ilegítimo impondo ao povo brasileiro uma reforma trabalhista, uma reforma
previdenciária que só prejudica quem ganha o seu salário com o suor do seu trabalho digno e
honesto.
Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Eu é que agradeço a V. Exª,
Senadora Ângela Portela.
Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro. (Pausa.)
Ausente.
Concedo a palavra ao Senador Pedro Chaves. (Pausa.)
Ausente.
Concedo a palavra à Senadora Fátima Bezerra por dez minutos.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Porque é orador inscrito.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Não, meu Líder. Primeiro,
um orador inscrito; segundo, o orador que chegou em primeiro lugar – ou liderança ou para uma
comunicação inadiável –, que foi Ângela Portela. Aí, eu volto à lista.
Agora, em seguida, é V. Exª.
Concedo a palavra à Senadora Fátima Bezerra por 10 minutos.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RN.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Senador João Alberto,
Srs. Senadores e Srªs Senadoras, telespectadores, ouvintes da Rádio Senado, os que nos
acompanham pelas redes sociais, começo aqui, trazendo, para conhecimento dos Senadores e dos
que nos estão acompanhando, uma nota que o Proifes–Federação, que representa os servidores e
professores das instituições federais de ensino, lançou recentemente; carta esta, nota esta,
inclusive, endereçada ao Congresso Nacional, aos Srs. e às Srªs Parlamentares.
Diz a nota, Sr. Presidente:
O Proifes-Federação, entidade que representa os professores e as professoras das
universidades e dos institutos federais e os civis das escolas militares, considera
inaceitável a sequência de ataques que as servidoras e os servidores públicos federais vêm
sofrendo por parte do atual do Governo Federal em um processo que tenta estigmatizar a
categoria.
Somos acusados de sermos detentores de supostos privilégios, o que não é verdade. Os
servidores do Poder Executivo, com raras exceções, não temos salários vultosos – na
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maior parte das vezes, são inferiores aos de mercado – e não temos o chamado Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço.
Temos a estabilidade, que não é absoluta, mas uma necessidade, para evitar o
aparelhamento do serviço público por governos ou partidos, sendo ainda uma
prerrogativa, trazida pela aprovação em concurso público de provas e títulos, acessível a
todos os brasileiros e brasileiras.
O processo de ataques aos servidores públicos federais vai desde a edição de norma para
incentivar a demissão voluntária de servidores, quando se necessita exatamente de mais
serviços públicos, passando pelo adiamento de reajustes de salário e reestruturação de
carreiras até o aumento da alíquota da contribuição previdenciária apenas para os
servidores mais antigos, que são os que mais contribuem ao regime próprio de previdência
social.
Ao mesmo tempo, nenhuma mudança essencial na repartição tributária brasileira é
proposta por este Governo ilegítimo. O Governo alega, de um lado, que as medidas que
promovem ataques aos servidores são necessárias para gerar recursos, mas, de outro,
premia segmentos financeiros e empresariais, com descontos e perdões de dívidas que
consomem e consumirão bilhões de reais em renúncias fiscais.
Piorando este cenário, há a Emenda Constitucional nº 95, que congelou por 20 anos os
investimentos em educação, saúde e segurança, drenando para o mercado financeiro todo
o produto de um eventual crescimento econômico da Nação nas duas próximas décadas.
Diz o Proifes, falando em nome dos servidores e dos professores das instituições federais de
ensino:
Faremos tudo, tudo que estiver ao nosso alcance para convencer a sociedade, nesse ano
eleitoral que se avizinha, de que a preservação e a melhoria dos serviços públicos passam
pela revogação da Emenda Constitucional nº 95 e pela rejeição, pelo Congresso Nacional,
da reforma da previdência e das iniciativas adiante aqui mencionadas.
Portanto, Sr. Presidente, não só em meu nome, em nome do meu mandato, mas em nome da
bancada do meu Partido, o Partido dos Trabalhadores, quero expressar, mais uma vez, todo o
apoio e solidariedade à luta dos servidores públicos federais.
Como já disse aqui, inclusive, o Senador Lindbergh, o Líder da nossa Bancada, é hora, mais
do que nunca, Senadora Gleisi, de a gente transformar a nossa indignação em luta; é hora,
inclusive, de botar o bloco na rua para barrar esses retrocessos.
O Brasil precisa é de orçamento decente; o Brasil precisa é da realização de mais concursos
públicos; o Brasil precisa, portanto – repito –, de servidores para que a gente possa fazer funcionar
as nossas instituições federais de ensino, sejam as universidades, sejam os nossos institutos
federais. Portanto, nós não precisamos de mais ataques aos servidores como se tem feito através
dessas medidas provisórias que incentivam a demissão voluntária, que adiam o reajuste
legitimamente conquistado pelos servidores.
E, achando pouco, além de querer aumentar a alíquota de contribuição previdenciária de 11%
para 14%, esse Governo ilegítimo quer enviar para esta Casa uma proposta de reforma da
previdência que, se for aprovada com aquela lógica de 65 anos e 44 anos de contribuição para
garantir a aposentadoria do povo brasileiro, na prática, vai interditar e, portanto, impedir,
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inviabilizar um direito sagrado, que é o direito a uma aposentadoria justa dos servidores, dos
trabalhadores e do povo brasileiro.
Por isso, reitero aqui todo o nosso apoio e solidariedade à luta dos servidores. E queremos
aqui, mais uma vez, dizer a eles que estaremos juntos, no Parlamento e nas ruas, para barrar esses
retrocessos.
Por fim, Sr. Presidente, quero aqui também dizer que, na Comissão de Desenvolvimento
Regional e Turismo, que presido aqui nesta Casa, como parte da programação e da agenda
municipalista, realizou-se hoje uma audiência pública que teve como tema exatamente a crise
financeira pela qual passam os Municípios.
Lá esteve o Presidente da CNM, bem como as federações e associações regionais que
representam os prefeitos e prefeitas. Eles estão aqui cobrando o atendimento de justas
reivindicações. Inclusive, há uma pauta de interesse dos Municípios brasileiros tramitando aqui no
Congresso Nacional, como, por exemplo, o Veto nº 30, que trata do processo de encontro de
contas que está pautado inclusive hoje na sessão do Congresso Nacional a ser realizada a partir
das 17 horas.
Com certeza, a oposição vai votar pela derrubada desse veto. Esperamos que os
Parlamentares que dão sustentação ao Governo que aí está também votem pela derrubada desse
veto.
Há pautas importantes, Sr. Presidente, que dizem respeito à questão dos resíduos sólidos, dos
precatórios, entre outras, mas eu quero aqui dizer que, neste momento, o foco da pauta
municipalista é o chamado auxílio financeiro aos Municípios, que eles estão cobrando; ou seja, que
o Governo Federal edite uma medida provisória garantindo aos Municípios, especialmente aos
pequenos e médios Municípios, essa ajuda financeira, o que, para esse Governo que está aí, é
muito pouco, para um Governo, inclusive, que tem patrocinado aqui um festival de benefícios
através de Refis, de anistias, de perdões de dívidas, beneficiando quem? Os grandes banqueiros, os
grandes empresários.
Só de receita das empresas petrolíferas o Governo mandou uma medida provisória abrindo
mão de arrecadar cerca de R$1 trilhão, e até o presente momento simplesmente tem dado as
costas não para os Prefeitos, mas para as populações que moram nessas cidades. Ele tem dado as
costas no sentido de não ter assumido uma posição concreta.
Portanto, Sr. Presidente, quero aqui me somar não só aos Prefeitos e Prefeitas do meu
Estado, Rio Grande do Norte, do Nordeste e de todo o Brasil...
(Soa a campainha.)
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RN)
– ... que estão aqui desde ontem. E eles não vieram aqui pedir, não; eles vieram aqui exigir, eles
vieram aqui pedir respeito à Constituição. Por isso, neste momento, esperamos que esse Governo
Federal ilegítimo que aqui está receba os Prefeitos e, mais do que isso, traga uma posição
concreta. E, neste momento, a posição concreta é anunciar a edição de uma medida provisória que
possa garantir o mínimo de equilíbrio aos Municípios, principalmente nesta dificuldade extrema
que eles enfrentam hoje para fechar as suas contas até o dia 31 de dezembro.
Por isso, todo apoio da Bancada do PT à luta dos Prefeitos e Prefeitas do nosso Brasil.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Obrigado, Senadora Fátima
Bezerra.
Matéria recebida da Câmara dos Deputados:
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Projeto de Lei de Conversão nº 38, de 2017, que altera as Leis nº 7.990, de 21 de dezembro
de 1989, e nº 8.001, de 13 de março de 1990, para dispor sobre Compensação Financeira pela
Exploração de Recursos Minerais (CFEM), proveniente da Medida Provisória nº 789, de 2017.
A Presidência comunica ao Plenário que o prazo de vigência da medida provisória se esgotará
em 28 de novembro.
A Presidência designa o Senador Aécio Neves Relator revisor da matéria.
A matéria está incluída na pauta da Ordem do Dia. (Vide item 4.1.2 do Sumário)
A Presidência convoca, na forma do art. 154, §3º, do Regimento Interno, sessão
extraordinária às 14h30 e às 15h de hoje, com pauta idêntica à da sessão ordinária.
Essa convocação é justamente para nós podermos votar essas matérias, obedecendo ao nosso
Regimento Interno.
Então, eu vou conceder a palavra ao Senador Humberto Costa – em seguida, eu encerro –
por cinco minutos, volto e reabro imediatamente a sessão.
Com a palavra o Senador Humberto Costa.
Por cinco minutos, Excelência.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Aleluia!
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, quem nos acompanha também pela TV
Senado, pela Rádio Senado e pelas redes sociais, hoje, Senadora Gleisi, o Congresso Nacional – a
Câmara e o Senado – vai terminar as suas atividades mais cedo, só que não por motivos nobres.
Na verdade, nós vamos acabar mais cedo hoje para que Michel Temer, essa beleza que governa o
nosso País, possa fazer uma janta com dinheiro público para centenas de Parlamentares,
Deputados e Senadores, que vão até lá ouvir as mentiras de Michel Temer sobre a reforma da
previdência. Ninguém mais inadequado para falar desse assunto: um homem que se aposentou aos
55 anos de idade, ganha R$33 mil por mês, nunca bateu um prego numa estopa e quer dar uma
aula magna sobre por que aumentar a idade mínima para a aposentadoria, por que extinguir o
regime de aposentadoria dos servidores públicos e por que aumentar o tempo de contribuição dos
trabalhadores para conseguirem se aposentar. É uma verdadeira aula de cinismo dada por alguém
que nada tem de reformista e que é o demolidor de um arcabouço jurídico construído pela luta dos
trabalhadores há muito mais de 70 anos, que precisa ser modernizado – é verdade –, mas não
destruído, como ele fez com a CLT e com vários programas sociais dos governos de Lula e Dilma.
Hoje eles vão se reunir em torno de uma mesa, comendo e bebendo nababescamente à custa do
dinheiro público, só para discutir a aprovação dessa reforma aqui, no Congresso Nacional.
Um Governo que não tem legitimidade e que rasgou décadas de direitos dos trabalhadores
quer agora reformar a previdência, sob o pretexto de que vai fazer uma economia de R$480 bilhões
nos próximos anos, sendo que essa economia é feita exclusivamente sobre os trabalhadores mais
pobres deste País. Na verdade, ele não ataca os privilégios existentes na nossa República; ele vai
contra os mais de 60% de assalariados que recebem até um salário mínimo no País, mas não
avança, por exemplo, sobre os privilégios de juízes, de promotores, de determinadas carreiras do
Executivo, muitos recebendo, em média, mais do que o teto – no Ministério Público e no Poder
Judiciário, tem até gente ganhando mais de R$46 mil, e muito mais. Ele não fala em mexer nos
R$5 bilhões gastos todos os anos só para as filhas de militares que não se casam não perderem esse
benefício.
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E mais: faz vista grossa para as dívidas existentes com a Previdência Social, que equivalem
ao triplo do déficit que ele diz que quer enfrentar...
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PE)
– ...só no ano de 2016.
Então, como se vai falar em déficit se o que se tem a receber é três vezes maior do que esse
déficit?
Então, isso não tem nada a ver com modernização previdenciária. Na verdade, é um Governo
rejeitado pela população, execrado pelo nosso povo e que tem o desplante de querer mexer na
aposentadoria dos mais necessitados, num processo de cuja discussão a sociedade está totalmente
excluída. Cada um que está nos ouvindo aqui sabe que, em nenhum momento, foi chamado a
discutir a mudança na sua futura ou na sua atual aposentadoria. É assim que esse Governo
funciona.
Vejam: um governo como esse, que...
(Interrupção do som.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PE.
Fora do microfone.) – ... se houvesse lei no Brasil...
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PE)
– ... se a lei fosse cumprida, esse escândalo da Shell já teria colocado na cadeia o SecretárioExecutivo do Ministério das Minas e Energia e, quem sabe até, o Presidente da República, porque
isso é uma vergonha. E foi preciso um jornal da Inglaterra denunciar o que foi feito: uma empresa
multinacional mandando no Brasil, usando o governo do seu país para pressionar um Presidente
fraco, sem nenhuma capacidade ou competência para defender o interesse nacional.
Então, que legitimidade esse vendilhão da Pátria tem para querer mexer na aposentadoria e
nas pensões dos mais miseráveis?
Sem acabar com privilégios, não há nenhuma reforma, Sr. Presidente.
(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PODE - MT.
Fora do microfone.) – Acabou.
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PE)
– V. Exª não é Presidente. Fique na sua aí, quietinho, que vou terminar aqui a minha fala.
Então, sem acabar com privilégios, não se trata de reforma. Isso é, na verdade, jogar nas
costas do povo o custo, o preço exatamente dos interesses de empresas como a Shell, como a BP,
como os bancos, o interesse dos Estados Unidos, da Inglaterra, de quem for; só não o interesse do
povo brasileiro.
Por isso, mais do que nunca, o Brasil precisa botar para fora esse Presidente Temer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Eu que agradeço a V. Exª.
Conforme eu anunciei, eu encerro a sessão.
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E imediatamente reabro, em cinco minutos.
(Levanta-se a sessão às 14 horas e 43 minutos.)
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Ata da 178a Sessão, Deliberativa Extraordinária,
em 22 de novembro de 2017
3a Sessão Legislativa Ordinária da 55a Legislatura
Presidência do Sr. João Alberto Souza.
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 44 minutos e encerra-se às 14 horas e 58 minutos.)
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Há número regimental.
Declaro aberta a sessão.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra à Senadora Rose de Freitas. (Pausa.)
Ausente.
Concedo a palavra ao Senador Acir Gurgacz, do PDT, de Rondônia.
Por 10 minutos, Excelência.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PDT - RO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado e pela Rádio Senado, esta semana
comemoramos em Rondônia o aniversário de importantes cidades no nosso Estado. Evidente que
todos os 52 Municípios de Rondônia são muito importantes para todos nós, mas estas que
comemoram a emancipação política e administrativa nesta semana se destacam como polos da
nossa economia regional do Estado. É o caso da cidade de Ji-Paraná, onde moro com minha
família, no coração de Rondônia, na região central do nosso Estado, que comemora exatamente
hoje, 22 de novembro, 40 anos de emancipação política e administrativa.
Presto aqui minha homenagem a todos que contribuíram e ainda contribuem para o
desenvolvimento da nossa cidade, de todo o Município de Ji-Paraná, a todos os seus mais de 120
mil habitantes, que fazem, dia após dia, uma cidade cada vez melhor e mais bonita.
Hoje vivemos um momento especial na cidade, vemos a esperança e a autoestima dos
jiparanaenses renovadas pelo fortalecimento de nossa economia e por grandes obras de
infraestrutura que estão transformando a paisagem urbana do nosso Município. Com essas obras
realizadas recentemente ou que ainda estão em andamento, como a duplicação da ponte sobre o
Rio Machado, a travessia urbana da BR-364, a pavimentação de várias ruas, o Anel Viário e
investimentos na educação e na saúde, nossa cidade está pronta para um novo tempo.
Essas obras só estão acontecendo porque conseguimos estabelecer a união da classe política,
dos empresários, de todas as pessoas de bem que querem o desenvolvimento da cidade, de todo o
Município de Ji-Paraná.
Esse alinhamento político está sendo fundamental para a transformação em curso que irá
mudar para melhor a fisionomia e a economia da nossa cidade.
Eu comecei minha vida pública como Prefeito de Ji-Paraná no ano de 2000. Dei a minha
parcela de contribuição e ainda continuo contribuindo para o seu desenvolvimento em parceria
com o atual Prefeito Municipal, Jesualdo Pires, do PSB, e o Vice-Prefeito, Marcito Pinto, que é
do PDT.
É com esse espírito de União por uma Ji-Paraná cada vez melhor que vamos seguir em frente
e continuar trabalhando pelo crescimento de todos os Municípios do Estado de Rondônia.
Os Municípios de Cacoal, de Pimenta Bueno e de Vilhena comemoram nesta semana também
40 anos de emancipação política e administrativa. Todos esses Municípios foram criados pela
mesma lei, a Lei nº 6.448, de 11 de outubro de 1977, porém comemoram o aniversário na data da
instalação oficial da administração pública.
Em Vilhena, a instalação oficial do Município ocorreu no dia 23 de novembro, portanto,
vamos comemorar amanhã o aniversário da cidade e já ficam os meus cumprimentos a toda a
população vilhenense. Meus cumprimentos à Prefeita Rosângela Donadon e a toda a população
dessa maravilhosa cidade que é um orgulho para todos nós rondonienses.
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Em Vilhena vivem cerca de 80 mil habitantes. A cidade possui o melhor Índice de
Desenvolvimento Humano do Estado de Rondônia e o nono lugar da melhor cidade da região
Norte do Brasil.
Quem também nos orgulha muito é o Município de Pimenta Bueno, que comemora nesta
quarta-feira, dia 24, seus 40 anos de emancipação política, e também o Município de Cacoal, que
comemora sua emancipação no domingo, dia 26 de novembro. Pimenta Bueno foi a segunda
cidade originada a partir da passagem do Marechal Rondon na região, depois de Vilhena, por
volta de 1912. Assim como as demais cidades rondonienses, seu progresso ocorreu a partir da
construção da BR-364, na década de 80, tendo um acelerado crescimento econômico, demográfico
e urbano, e hoje o Município conta com cerca de 35 mil habitantes. Meus cumprimentos à Prefeita
Juliana Roque, a toda a população e aos meus amigos e as minhas amigas de Pimenta Bueno.
Meus cumprimentos, meus parabéns também ao Município de Cacoal e a toda a sua
população. Cacoal é um dos maiores produtores de café do Estado de Rondônia, conhecida como a
capital do café, com produção de 20 mil toneladas/ano. O Município é assim chamado devido à
impressionante quantidade de cacaueiros existentes nas florestas das redondezas na época da
colonização.
Atualmente o Município produz em média 500 toneladas de cacau/ano e também se destaca
por ser um importante polo universitário, de saúde e por sua crescente indústria têxtil. Meus
cumprimentos, meus parabéns, à Glaucione Rodrigues, ao Marcon e a toda a sua família, da
cidade de Cacoal. Um abraço para a nossa Prefeita Glaucione, que faz uma bela administração, e
também aos vereadores, a todos os empresários, a toda a população e aos nossos amigos da cidade
de Cacoal, uma cidade importante para a economia do Estado de Rondônia, que cresce acima...
Rondônia cresce acima da média dos Estados brasileiros, assim como Cacoal, Ji-Paraná e
Vilhena crescem acima da média das cidades do Norte do nosso País. Portanto, meus
cumprimentos a toda a população de Ji-Paraná, a toda a população de Cacoal, a todos os nossos
amigos e às amigas, à população de Pimenta Bueno e, da mesma forma, à população de Vilhena.
Rondônia está em festa. E é com alegria que nós celebramos essas datas, cumprimentando,
mais uma vez, todos os munícipes de Ji-Paraná, Cacoal, Pimenta Bueno e Vilhena e toda a
população do nosso Estado de Rondônia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Eu é que agradeço a V. Exª,
Senador Acir Gurgacz.
Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim para uma comunicação inadiável, por cinco
minutos. Paulo Paim é do PT do Rio Grande do Sul.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RS. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Presidente, Senadores e Senadoras, eu
liguei, há poucos minutos, para a Secretaria-Geral da Casa para saber quantas emendas foram
apresentadas à reforma trabalhista – nem estou falando da reforma da previdência, em que eles
querem fazer uma meia-sola e que querem votar até o fim do ano. Não votam! Não há como. É
humanamente impossível. Só se vai surgir um ET aí para votar em dez dias úteis uma PEC com
dois turnos na Câmara e dois turnos no Senado. Não votam! Não votam!
Segundo, sabem quantas emendas foram apresentadas? Cerca de mil emendas – 967, se não
me engano. Esse número superou o de todas as emendas apresentadas e de algum projeto de lei ou
medida provisória na Casa. Superou, inclusive, a própria proposta de reforma trabalhista. Na
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reforma trabalhista, foram em torno de 600. Aqui, nesta MP confusa, atrapalhada, Senadores da
Base e da oposição apresentaram quase mil emendas.
Então, preparem-se para um novo combate. Nós vamos fazer o bom combate. Só eu
apresentei umas 70 emendas, mais ou menos, colocando no devido lugar o direito dos
trabalhadores que eles, de uma forma ou de outra, retiraram.
Mas, ainda, Sr. Presidente, depois desse informe, eu quero também comentar que estive
reunido com representantes da Associação Nacional dos Municípios Sedes de Usinas Hidrelétricas
e Alagados. Eles pediram apoio para aprovação do Projeto de Lei 315, que altera a distribuição da
compensação financeira pela utilização de recursos hídricos entre União, Estados e Municípios;
reduz o percentual de repasse para os Estados de 45% para 25%; e o transfere para os Municípios,
que passarão de 45% para 65%.
O relatório do Senador Cidinho Santos foi aprovado no dia de ontem na Comissão de Justiça
do Senado. Agora, o projeto, a partir de hoje, segue para a Comissão de Meio Ambiente; de
Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle; de Desenvolvimento Regional e Turismo; e ainda
de Serviços de Infraestrutura.
De acordo com a Associação Nacional dos Municípios Sedes de Usinas Hidrelétricas e
Alagados, essa mudança de critérios é urgente para as finanças municipais, porque é lá, no
Município, que a bomba estoura quando faltam recursos. Esse incremento de receitas previsto pelo
PLC é determinante para o dia a dia de mais de 42 milhões de pessoas que residem em 727
Municípios, localizados em 21 Estados da Federação, que serão beneficiados.
Em 2013, cerca de R$1,27 bilhão foram transferidos a Estados e Municípios.
A Lei nº 8.001, de 1990, define os seguintes percentuais de distribuição da compensação
financeira: 45% para os Estados, 45% para os Municípios e 10% para a União, sendo 3% para o
Ministério de Meio Ambiente e 4% para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico.
Um dos argumentos utilizados pela associação é de que existe um reforço aos cofres
municipais, que sofrem mais de perto...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RS) – ... os
impactos sociais e econômicos da construção de hidrelétricas e seus reservatórios.
Outro argumento importante é a redistribuição da compensação financeira, é o fato de o
percentual proposto para os Municípios ser idêntico ao já fixado pela exploração de recursos
minerais: 23% para os Estados, 65% para os Municípios e 12% para a União.
Aprovar, Sr. Presidente, o PLC 315, de 2009, é tornar mais justa a compensação pela perda
de 41 mil km2 de terras produtivas alagadas pelas represas.
Nessa crise econômica em que o País se encontra, as prefeituras necessitam de melhores
aportes, que garantirão...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RS) – ... a
continuidade das políticas públicas.
Sr. Presidente, eu sou municipalista, todos sabem que defendo aqui com muita alma, coração,
eu diria, os direitos dos trabalhadores do campo e da cidade e, naturalmente, com o maior respeito
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aos empresários que têm compromisso com o desenvolvimento sustentável e também com a
questão social.
E, nesse caso específico, aqui é o desenvolvimento sustentável fortalecendo os Municípios,
que, de uma forma ou de outra, terão algum tipo de prejuízo a partir do momento em que todo
esse movimento dos Municípios Sedes das Usinas Hidrelétricas de Alagados se tornar realidade.
Então, parabéns a todos os Municípios. O projeto já foi aprovado hoje na CCJ, e eu espero
que...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RS) – ... de
urgência, para que ele seja também aprovado no Senado.
Obrigado pela tolerância de sempre, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Eu que agradeço.
Como eu havia anunciado, encerro a sessão por cinco minutos.
(Levanta-se a sessão às 14 horas e 58 minutos.)
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Ata da 179a Sessão, Deliberativa Extraordinária,
em 22 de novembro de 2017
3a Sessão Legislativa Ordinária da 55a Legislatura
Presidência dos Srs. Eunício Oliveira e João Alberto Souza.
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 59 minutos e encerra-se às 18 horas e 38 minutos.)
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Está reaberta a sessão.
Há número regimental.
Pela Liderança do PT, concedo a palavra à Senadora Gleisi Hoffmann.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PR)
– Eu estou inscrita também, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – A senhora está inscrita, mas
o Senador Paulo Rocha fez uma troca aqui com o Senador Flexa Ribeiro.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PR)
– Entendi.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Então, eu dou a palavra para
o Senador Flexa Ribeiro.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PR)
– Não, aí como inscrito.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Eu gostaria que a senhora
dialogasse com a Mesa de perto, por gentileza.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PR.
Fora do microfone.) – Eu vou usar a palavra.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Então, com a palavra a
Senadora Gleisi Hoffmann, pela Liderança do PT, por cinco minutos.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PR.
Como Líder. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente.
Srªs e Srs. Senadores, quem nos acompanha pela TV Senado, Rádio Senado e também pelas
mídias sociais, eu começo este meu pronunciamento manifestando minha solidariedade ao
Presidente Lula e a toda a sua família em razão da decisão, ontem, do TRF 4, que não concedeu
absolvição sumária à Dona Marisa, esposa do Presidente Lula, falecida. Ou seja, não foi absolvida.
Mesmo morta, a Dona Marisa continua fazendo parte do processo. Esse mesmo tribunal aumentou
a pena de José Dirceu. Agora, esse mesmo tribunal reduziu ontem a pena de Eduardo Cunha, e eu
gostaria de entender os pesos e as medidas que o TRF usa para fazer seus julgamentos.
Mas subo a esta tribuna hoje, Sr. Presidente, para falar sobre um relatório do Banco
Mundial. Não sou fã do Banco Mundial. Aliás, tenho muitas críticas ao Banco Mundial pelo
caráter liberal que ele tem e pelo modo como ele vê a economia e orienta os países. Mas o
apontamento que ele fez, o estudo que ele fez, até para justificar as medidas de caráter liberal e as
reformas, traz-nos informações interessantes que eu queria dividir com esta Casa. O relatório se
chama “Um ajuste justo: Análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil”.
Uma das coisas que o Banco Mundial fala de forma afirmativa é algo que nós cansamos de
falar aqui na discussão da Emenda à Constituição nº 95, porque ela não só congela os gastos, mas
ela reduz os gastos, as despesas do Orçamento público. E ele afirma que a redução dos gastos será
cerca de 0,6% do PIB e que, no período, as despesas primárias, nestes 20 anos, devem ter um corte
de 25%. Portanto, nós vamos voltar com o Orçamento que temos hoje ao patamar do Orçamento
de 2000.
Então, o Banco Mundial corrobora a nossa afirmação de que há uma desestruturação dos
serviços públicos brasileiros, o que nós já estamos vendo no Orçamento de 2018.
E diz mais: que a redução dos gastos – embora eles defendam – não é a única estratégia para
buscar o equilíbrio fiscal. Há que haver também elevação de receita e redução dos juros.
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E diz mais: que há escopo ou espaço para aumentar a tributação dos ricos no Brasil, dos
grupos de alta renda, como o Imposto de Renda sobre rendas maiores, patrimônios e ganhos de
capital, reduzindo a tributação indireta que recai sobre os mais pobres.
Continua ele: que a reforma da Previdência é uma fonte importante de economia fiscal, mas
a proposta não aborda de forma suficiente o regime público. Portanto, não ataca os privilégios.
Diz o seguinte: que não temos excesso de servidores; até precisaríamos ter mais. O problema é que
nós temos concentração de renda num grupo de servidores. Incluem-se aí nós os Parlamentares, os
juízes, o Ministério Público, os funcionários do Congresso Nacional, que ganham muito além do
que ganha o mercado, cerca de 65% a mais. E as aposentadorias desse setor e dessa aristocracia do
serviço público também são desproporcionais ao Regime Geral de Previdência Social.
Mas eu pergunto: o Governo mandou uma proposta para mexer nisso? Não.
Hoje os senhores vão a um jantar que o Senador Humberto Costa aqui falou no seu
pronunciamento. Perguntem se eles estão mandando a reforma da previdência para tirar o
privilégio da aristocracia do serviço público. Não têm coragem. Querem mexer com o Regime
Geral de Previdência Social e com os mais pobres e querem atacar, aí, sim, serviços públicos que
são importantes, como é o caso do serviço público...
(Soa a campainha.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PR)
– ... de educação. Aí eles falam dos salários dos professores, que não são os mais elevados, mas do
Judiciário, do Ministério Público, da turma da Receita, da Polícia Federal, dos Parlamentares
ninguém fala. É como se isso tudo estivesse o.k.
Eu não podia deixar de vir aqui registrar esse estudo porque eu sei que há muita gente aqui
que defende o Banco Mundial. Então, podia ler esse relatório.
E, para finalizar, eu quero também fazer uma referência para o pessoal do pato amarelo –
Fiep, Fiesp e demais derivados – que fica reclamando do peso do Estado. Pois bem, essas
empresas, as grandes empresas representadas por essas federações, consumiram 4,5% do PIB em
2015 em relação a apoios e benefícios tributários; esse pessoal do pato amarelo, que foi protestar
nas ruas, 4,5% do PIB. É muito dinheiro que essa gente tem...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PR)
– ... Obrigada, Presidente, só para eu encerrar.
É muito dinheiro que essa gente tem para os seus benefícios, e aí ficam reclamando dos
gastos para os mais pobres; ficam reclamando do Bolsa Família; ficam reclamando do ensino
superior gratuito; ficam reclamando dos programas para a agricultura familiar; querem retirar a
aposentadoria especial do trabalhador rural, mas eles, o povo do pato amarelo – viu, pato amarelo!
– consumiu, em 2015, 4,5 % do Produto Interno Bruto em benefícios.
Deixo isso registrado, Sr. Presidente, porque, infelizmente, nós estamos tendo políticas
públicas e econômicas na contramão do desenvolvimento deste País. Não há como retomar o
crescimento, e o País vai empobrecer. A culpa é deste Governo golpista que está aí, da mídia que
o apoia, desta Casa que o apoia e também do setor mais rico da sociedade brasileira.
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Muito obrigado, Senadora
Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná.
Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro, por permuta com o Senador Paulo Rocha.
Senador Flexa Ribeiro, do PSDB do Pará, V. Exª tem dez minutos, por gentileza.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Social Democrata/PSDB - PA. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.) – Presidente Senador João Alberto, Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, eu inicio só dando as boas-vindas ao meu amigo Senador Sérgio Castro, que assumiu
como suplente do Senador Ferraço, representando o Espírito Santo.
Então, seja bem-vindo, Sérgio. Tenho certeza de que você vai, como sempre fez em todas as
outras atividades suas, com a sua competência, o seu dinamismo e a capacidade de trabalho, fazer
com que o Espírito Santo continue, como vem sendo, bem representado no Senado Federal.
O SR. SÉRGIO DE CASTRO (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PDT ES. Fora do microfone.) – Muito obrigado.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Social Democrata/PSDB - PA) – Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, na última semana, o jornal
o Estado de S. Paulo divulgou a matéria intitulada – aspas: "Novos caminhos para a China
passam pelo Pará" – fecho aspas –, destacando a aproximação do país asiático com o meu Estado
e o interesse dos chineses em investir em logística no coração da Amazônia.
Dentre as obras que despertam o interesse dos chineses, a matéria destaca a Ferrovia
Paraense, que tem atraído atenção internacional, justamente por ser considerada uma das
principais obras de infraestrutura do Estado. Estimada em R$14 bilhões, a Ferrovia Paraense é o
mais amplo empreendimento logístico em curso no Estado e um dos maiores do País. Ela vai
atravessar a porção oriental do Estado, do sul ao norte, em 1.312km, com início no Município de
Santana do Araguaia, lá na fronteira com o Mato Grosso, e chegada em Barcarena, no Porto de
Vila do Conde.
Os trilhos cruzarão 23 Municípios, passando apenas por território produtivo, evitando as
áreas indígenas, de quilombolas e ainda áreas de florestas, de tal forma que a licença ambiental
para a implantação do projeto possa ser agilizada, para não trazer nenhum tipo de conflito para o
seu traçado. Apesar de ter tido desvios para isso, para que, exatamente, Senador João Alberto,
não atravessasse áreas de florestas, áreas de reservas indígenas ou quilombolas.
Seus vagões terão uma capacidade para transportar até 170 milhões de toneladas por ano.
Aqui abro um parêntese: a Ferrogrão, outra importante obra de logística, que amanhã, dia
22, será tratada em audiência pública na capital do Estado de Mato Grosso, Cuiabá, e no dia 27,
segunda-feira próxima, Presidente, Senador João Alberto, na capital do meu Estado, em Belém e,
nos dias 3 e 4 de dezembro, nos Municípios paraenses de Itaituba e Novo Progresso,
respectivamente.
Conversei hoje com o Presidente da ANTT, Dr. Jorge, para que ele também fizesse uma
audiência pública em Santarém, e ele me confirmou que vai aprovar na sua diretoria, para que isso
possa acontecer. Por quê? Porque a Ferrogrão está indo de Sinop a Itaituba e Miritituba, mas é
necessário que ela se estenda até Santarém, para atender a necessidade de Santarém ser
incorporada também como porto e polo exportador no Estado do Pará. É uma reivindicação dos
santarenos, e eu diria mais, não só dos santarenos, mas dos paraenses, para que a ferrovia vá até
lá, como a Santarém-Cuiabá foi feita, no nível da BR; não terminou em Itaituba, a rodovia foi até
Santarém, e a ferrovia também tem de chegar a Santarém.
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Nós vamos defender, Presidente, esse prolongamento nas audiências públicas que
acontecerão.
A Ferrogrão terá uma capacidade inicial para transportar 25 milhões de toneladas, podendo
chegar até 42 milhões em 2050.
A Ferrovia Paraense, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, apresenta uma capacidade quatro vezes
maior que a Ferrogrão. É importante dizer que, quanto à Ferrovia Paraense, um projeto do
Governo do Estado, o dinâmico Secretário de Desenvolvimento do Pará, Adnan Demachki, com
orientação do Governador Simão Jatene, está trabalhando nesse projeto há dois anos. Há dois
anos, temos ajudado, sempre que é necessário. O Governador foi à China para atrair investidores,
e tenho certeza absoluta de que o edital dessa ferrovia, em médio prazo, terá condições de sair,
para que as empresas privadas possam se habilitar à concessão da construção e à operação da
Ferrovia Paraense.
Como eu dizia, a Ferrovia Paraense é um projeto do Governo do Estado e contribuirá para o
País e seu projeto de desenvolvimento, isso porque será a Fepasa que dará vazão à carga
transportada pela Ferrovia Norte-Sul.
Na altura do Município de Rondon do Pará, a Fepasa abrirá um tramo de 58km até a cidade
maranhense do meu querido amigo Senador João Alberto, Açailândia, permitindo que as cargas
transportadas pela ferrovia federal sigam até Porto de Vila do Conde.
Então, aquele tramo que seria feito para concluir a Norte-Sul, ligando-a ao Porto de Vila do
Conde, porque a Norte-Sul, hoje, já está ligada pela Ferrovia do Carajás ao Porto de Itaqui – já
há essa conexão para o Porto de Itaqui. Para chegar ao Porto de Vila do Conde, deveria haver
mais um tramo da Norte-Sul, ligando Açailândia a Vila do Conde. Esse tramo será substituído – o
Governo Federal já fez gestões nisso – pela Ferrovia Paraense.
Então, não vai haver necessidade de fazer a Norte-Sul nesse trecho, porque, senão, ficariam
duas ferrovias paralelas. Não há sentido. Então, a Ferrovia Paraense ligará a Norte-Sul ao Porto
de Vila do Conde. Como? Fazendo um ramal de 58km, que vai ligar Açailândia até a Ferrovia
Paraense na proximidade do Município de Rondon do Pará.
Esse tramo de 58km vai ligar a cidade maranhense de Açailândia à Ferrovia Paraense,
permitindo que as cargas transportadas pela Norte-Sul sigam até o Porto de Vila do Conde, em
Barcarena, no Pará, para, de lá, ganhar o mundo.
É o Pará apontando para o caminho do progresso, para o caminho do desenvolvimento.
O Porto de Via do Conde é, hoje, o mais próximo...
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Social Democrata/PSDB - PA) – ...dos principais
mercados consumidores de produtos brasileiros, como a própria China, além dos Estados Unidos e
países da Europa. Com a Ferrovia Paraense, estamos abrindo uma nova alternativa de
escoamento de carga, dando mais competitividade à produção made in Brazil.
Como se não bastasse o posicionamento geográfico estratégico para dar competitividade à
produção brasileira, a Fepasa se apresenta como bem sucedida e rentável para os investidores, na
medida em que o empreendimento já conta com demanda de cargas mínimas na região, a partir de
vários projetos em desenvolvimento de mineração e de agronegócio.
A exemplo dos Governadores do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e do Espírito Santo,
Paulo Hartung, Senador Sérgio, que reivindicam junto ao Governo Federal que parte dos recursos
obtidos na renovação dos contratos de concessão da malha ferroviária – algo em torno de 25
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bilhões – sejam usados para a implantação da Ferrovia Rio-Vitória – mais do que justo –, defendo
também que os dividendos decorrentes das renovações da Ferrovia do Carajás sejam direcionados
para a construção da Ferrovia Paraense.
Não há como, Senador João Alberto, o Governo Federal pegar os recursos da antecipação da
renovação da concessão da Ferrovia de Carajás e usar, como já foi colocado na imprensa, na
construção, na conclusão da Ferrovia Transnordestina. Não temos nada contra a Ferrovia
Transnordestina. Acho que ela deve ser concluída, mas não há como usar esses recursos do Pará
para não fazer a Ferrovia Paraense e fazer a Transnordestina. Como também apoio os
Governadores...
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Para concluir, Senador.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Social Democrata/PSDB - PA) – Já concluo, Sr.
Presidente.
Também apoio o pedido dos dois governadores para que sejam utilizados na Ferrovia RioVitória.
Entre as concessões que deverão ser renovadas, a F-315, mais conhecida como Ferrovia
Carajás, deverá garantir uma boa soma de recursos para o Governo Federal da ordem, também
estimada, de R$20 bilhões, como é a questão aqui da Ferrovia do Espírito Santo.
A Vale, que faz uso desses trilhos para transportar o minério extraído no território paraense,
já manifestou interesse nessa antecipação e deverá pagar alguns bilhões de reais pela outorga;
contudo, o dinheiro ainda é incerto.
Chegou até mim a informação de que os recursos da renovação da Ferrovia de Carajás seriam
direcionados para a implantação da Transnordestina como falei há pouco.
Com as obras iniciadas em 206...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Social Democrata/PSDB - PA) – Eu concluo, Sr.
Presidente, pedindo a V. Exª que considere a inserção por completo do pronunciamento que faria
nos Anais do Senado.
Agradecendo a V. Exª por nos ter concedido a palavra, eu quero aqui dizer que, ontem, fiz
uma observação aqui de que nós estávamos com uma preocupação muito grande, Senador Sérgio,
Senador Randolfe, de que a Medida Provisória nº 789, que alterava as alíquotas da compensação
financeira por exploração mineral, não fosse votada na Câmara e, com isso, um trabalho todo de
oito anos seria jogado fora. Foi aprovada ontem com uma redução lamentável da alíquota...
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Social Democrata/PSDB - PA) – de 4% para 3,5%.
(Fora do microfone.) Vamos esperar agora no Senado Federal para que ela possa ir à sanção. E
espero que, no dia de hoje, possamos aprovar, lá na Câmara, as 790 e a 791, para concluir a
revisão do Código de Mineração.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DISCURSO NA ÍNTEGRA ENCAMINHADO PELO SR. SENADOR FLEXA
RIBEIRO.
(Inserido nos termos do art. 203 do Regimento Interno.) (Vide item 5.1.2 do Sumário)
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Eu que agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador José Medeiros para uma comunicação inadiável, por cinco
minutos, Senador, a não ser que V. Exª queria falar depois da Ordem do Dia. Inclusive já vou
abrir a Ordem do Dia depois de V. Exª.
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PODE - MT.
Fora do microfone.) – Eu falo antes então.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Então, cinco minutos,
Excelência.
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PODE - MT.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer um
importante registro para o Plenário de um comunicado que recebi da direção da Empresa Brasil
de Comunicação, informando que a Rádio Nacional da Amazônia está de volta às comunidades de
toda Região Amazônica, com o restabelecimento do pleno sinal de transmissão.
Sr. Presidente, desde a semana passada o sinal já podia ser captado pela população. Um
ouvinte da cidade de Paulo Ramos, no Maranhão, chegou a telefonar para a produção da Rádio
Nacional, avisando, com emoção, que estava sintonizando a emissora de forma limpa e clara.
Desde o dia 20 de março, a rádio estava operando com alcance reduzido, depois que uma
sequência de raios atingiu a subestação de energia do parque de transmissão aqui em Brasília.
Segundo a informação da diretoria da EBC, o restabelecimento do sinal foi resultado do
empenho de técnicos e engenheiros da empresa, que adotaram uma solução criativa e de baixo
custo. Sr. Presidente, a solução encontrada foi transferir para a subestação danificada um dos três
geradores do grupo de backup do sistema de energia e, mesmo com a transferência, o nível backup
permanece garantindo segurança à plena operação das emissoras de rádio e TV. A alternativa
implementada é provisória, mas permite o retorno da cobertura da Rádio Nacional da Amazônia.
Sr. Presidente, eu faço esse registro, porque eu morava na zona rural e cresci ouvindo a
Rádio Nacional, Senador Randolfe. Era o que chegava à roça para a gente. Então, era a forma
como os ribeirinhos, as pessoas que moravam em comunidade rural tinham acesso a algum
informe. Ali, eu me lembro de que, quando eu era criança, a gente não perdia os programas, por
exemplo, da Tia Leninha, que eram como se fossem os desenhos animados de hoje, em que ela
contava histórias; as pessoas maiores, as mulheres escutavam a Márcia Ferreira, e por aí ia. Faço
esse registro porque a Rádio Nacional faz parte da história do Brasil.
Eu queria também fazer outro registro, Sr. Presidente, nesses dois minutos que me restam.
Eu diria que é um regozijo para o Senado o fato de o servidor Felipe Salto ter ganhado o Prêmio
Jabuti de Economia, um dos mais importantes prêmios do País. Desde a publicação do livro, ele
tem recebido muitos elogios da crítica especializada. Trata-se do livro Finanças públicas: da
contabilidade criativa ao resgate da credibilidade, organizado pelo servidor Felipe Salto e por
Mansueto Almeida, do Ministério da Fazenda.
Vale lembrar que o corpo de servidores aqui do Senado Federal é um corpo de servidores de
excelência, e esse prêmio que o Felipe Salto ganhou demonstra isso. Eu creio que, de certa forma,
laureia e premia todos os servidores do Senado e ressalta a qualidade que tem esta Casa em
termos de recursos humanos, Senador João Alberto.
Ficam aqui o meu registro e os meus parabéns ao servidor Felipe Salto por essa importante
comenda, que entra para a história do Senado e para a história brasileira com esse magnífico
prêmio.
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Peço que o Senador possa consignar nas notas taquigráficas todo o pronunciamento.
Também quero fazer outro registro, Sr. Presidente.
Ontem tive a oportunidade de participar...
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PODE - MT) –
...– e já concluo –, no Estado de Mato Grosso, com a presença do Ministro dos Transportes, na
cidade de Sinop, de uma audiência pública sobre a BR-163, oportunidade em que tratamos
justamente da liberação de recursos, porque o Estado de Mato Grosso não suporta mais a falta de
infraestrutura.
E hoje eu vi aqui um debate, vi Parlamentares babando sobre a entrega de patrimônio
nacional a outros países. Agora, isso me faz lembrar que apenas 3 bilhões seriam suficientes para
terminar toda a rodovia. Só a refinaria que Lula deu para a Bolívia foram 5 bilhões. No entanto,
240 milhões que foram dados para Cuba – dados! – já ajudariam muito Mato Grosso. E lembro
aqui que foi dada também uma mansão para a mãe...
(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PODE - MT) –
... do ditador de Angola. (Fora do microfone.)
Então, todos esses bens brasileiros entregues de mão beijada não combinam com esse
discurso de indignação e de defesa do patrimônio nacional.
Ouvi falarem também sobre jantares. Não sou aqui procurador, nem defensor do Governo,
mas eu ouvi agora há pouco sobre a questão de jantares. Todos os Presidentes fizeram jantares no
Alvorada, fizeram jantares no Planalto. E me lembro de que a Presidente Dilma fez jantares até
com a cúpula do PDT quando estava em dificuldade para aprovar algumas coisas.
Então, esses discursos do Partido dos Trabalhadores, aqui na tribuna do Senado, são de dar
engulho, porque não se sustentam no menor lastro de lógica e de coerência e demonstram uma
indignação – para usar um vocabulário moderno, um vocabulário da internet – que é uma
indignação fake.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DISCURSO NA ÍNTEGRA ENCAMINHADO PELO SR. SENADOR JOSÉ
MEDEIROS.
(Inserido nos termos do art. 203 do Regimento Interno.) (Vide item 5.1.2 do Sumário)
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Agradeço a V. Exª.
Encontra-se na Casa o Sr. Elber Batalha de Goes, suplente do Senador Antonio Carlos
Valadares, do PSB, da representação do Estado de Sergipe, convocado em virtude de licença do
titular.
S. Exª encaminhou à Mesa original do Diploma, que será publicado na forma regimental, e
demais documentos exigidos por lei.
Designo comissão formada pelos Srs. Senadores Elmano Férrer, PMDB, do Piauí; Sérgio de
Castro, PDT, do Espírito Santo; e Senador Humberto Costa, PT, de Pernambuco...
Humberto Costa está ausente? (Pausa.)
A Senadora Fátima Bezerra... Ah, está ausente também.
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E o Senador José Medeiros, para que faça chegar à Mesa o Senador Elber Batalha para o
juramento de posse.
(O Sr. Elber Batalha de Goes é conduzido ao plenário e presta, perante a Mesa, o compromisso.)
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – A Presidência solicita que
todos permaneçam em posição de respeito.
O Sr. Elber Batalha é conduzido ao plenário e presta, junto à Mesa, o compromisso.
Em posição de respeito, declaro...
Vamos ao termo da posse.
O SR. ELBER BATALHA DE GOES – Prometo guardar a Constituição Federal e as
leis do País, desempenhar fiel e lealmente o mandado de Senador que o povo nos conferiu e
sustentar a união, a integridade e a independência do meu querido Brasil.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Declaro empossado no
mandato de Senador da República o nobre Sr. Elber Batalha de Goes, que, a partir deste
momento, passa a participar dos trabalhos da Casa, adotando o nome parlamentar Elber Batalha.
Sobre a mesa comunicação de filiação partidária e nome parlamentar que será publicada na
forma regimental. (Vide item 5.1.1 do Sumário)
Ordem do Dia.
Projeto de Resolução nº 55, de 2015, tendo como primeiro signatário o Senador Randolfe
Rodrigues, que fixa alíquota máxima para cobrança do ICMS incidente nas operações internas
com querosene de aviação.
Pareceres nºs: 695, de 2016, da CAE, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CAE, que apresenta; em audiência, nos termos do Requerimento nº 620, de
2017, Relator: Senador Telmário Mota, pela rejeição das Emendas nºs 1 e 2-CAE, das Emendas
nºs 3 e 4, do Plenário, e das Emendas nºs 7 e 8, Comissão de Infraestrutura; e pela aprovação das
Emendas nºs 5 e 6, da Comissão de Infraestrutura, nos termos da Emenda nº 9 (Substitutivo),
que oferece.
A Presidência comunica que as Emendas nºs 3, de Plenário, e 5 a 8, da Comissão de
Infraestrutura, não contêm o número necessário de subscritores previsto no art. 4º, parágrafo
único, do art. 394 do Regimento Interno.
Dessa forma, as referidas emendas são inadmitidas.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Pela ordem, Senador
Lindbergh Farias.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós estávamos neste momento – eu, o
Senador Requião, a Senadora Vanessa e a Senadora Lídice – na Procuradoria-Geral da República,
entrando com uma representação contra a Medida Provisória nº 795, a partir do lobby do Ministro
inglês que veio aqui ao Brasil, pedindo o fim da política de conteúdo local e pedindo também a
diminuição de tributos – o Senador Humberto Costa estava lá também –, pedindo também a
diminuição de tributos. Esse lobby que foi feito pela Shell, por um Ministro, se expressa nessa
Medida Provisória nº 795. É a décima medida provisória.
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Lá na Câmara dos Deputados, o PT está obstruindo todas as votações. Aqui no Senado
causa estranheza, e eu cheguei agora da Procuradoria-Geral da República, o que está acontecendo,
porque estão lendo duas medidas provisórias, já chamaram uma extraordinária e querem votar
isso no dia de hoje.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Senador, não está em pauta,
Senador.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Não, o senhor já fez isso, nós já estamos numa extraordinária.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Nós não estamos...
Veja a matéria que está em pauta.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Eu estou querendo protestar. Isto aqui é um absurdo! Qual é a regra que está estabelecida
aqui? Que a medida provisória é lida em um dia, passam duas sessões, e ela é votada. Os senhores
estão armando o caminho para dar o golpe hoje aqui. Nós não vamos admitir. O que é isso? Isto
aqui já é desrespeito total à oposição.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Nós podemos discutir esse
assunto...
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PODE - MT) –
Para contraditar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – ... em seguida, mas depois de
votar... Nós estamos em uma matéria...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Não, mas o senhor já chamou uma extraordinária.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Espera aí...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – O senhor já chamou uma extraordinária.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Nós estamos com uma
matéria.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Eu quero trazer aqui o meu mais veemente protesto.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Eu estou lendo a matéria. V.
Exª está trazendo um assunto completamente...
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PODE - MT) –
Para contraditar, Sr. Presidente.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Isso não dá para aceitar.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Senador, logo após nós
votarmos...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Na época do Senador Renan Calheiros, pelo menos isso era respeitado.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Logo após nós votarmos,
Senador...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Na época em que existia...
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Espere aí, Senador. Não
atropele.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Não, o senhor já atropelou.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Está atropelando, Senador.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – O senhor já atropelou. O senhor já chamou uma extraordinária.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Aguarde um pouco, Senador.
Senador Medeiros, vamos votar a matéria e depois...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – O senhor já atropelou.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – E depois discute o assunto,
Senador.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – O senhor já atropelou chamando essa extraordinária.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Discutiremos logo depois.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Na época em que nós éramos Governo, sempre respeitamos a oposição, os dois dias.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Foi apresentado
requerimento de audiência na CCJ...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Então eu volto a discutir esse assunto quando entrar em pauta a medida provisória.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – ... para o Projeto de
Resolução nº 55, de 2015, que será publicado na forma regimental. (Requerimento nº
1.002/2017 - Vide item 5.2.1 do Sumário)
Votação do requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitado o requerimento.
Foi apresentada a Emenda nº 10, de Plenário, que será publicada na forma regimental.
(Vide item 5.2.1 do Sumário)
Concedo a palavra ao Senador Jorge Viana para proferir parecer sobre a emenda, em
substituição à CAE.
Parecer nº 208/2017-PLEN-SF
O SR. JORGE VIANA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - AC. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, João Alberto, queria cumprimentar V.
Exª e agradecer o fato de me dar o privilégio, em entendimento com o Presidente da Casa,
Senador Eunício Oliveira, de poder apresentar um parecer sobre essa iniciativa que vem do
Senador Randolfe Rodrigues – eu quero aqui cumprimentá-lo –, que eu subscrevi, e é uma
iniciativa minha também e de vários Senadores da Casa.
É bom dizer para o Brasil que a maneira como o Senador Eunício pautou de debatermos esta
questão hoje, na intenção de desonerar o custo da aviação no Brasil sem sacrificar os Estados –
sem sacrificar os Estados – são os argumentos que eu vou trazer. Mas nós não podemos seguir esse
caminho num país continental como o nosso, onde é quase proibido à maioria da população andar
de avião, tendo em vista os custos que nós temos no bilhete de passagem aérea no Brasil.
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Este tem que ser um tema que une o Senado inteiro. Nós somos Senadores e Senadoras que
estamos aqui para representar o cidadão brasileiro, para representar a federação, os Estados. E a
Constituição nos dá uma prerrogativa de tomar iniciativas como esta.
Eu queria dizer que tudo o que nós tínhamos que fazer para buscar o entendimento, para dar
o tempo necessário para o convencimento, para os esclarecimentos, nós fizemos sobre esta matéria.
Eu me refiro à nossa iniciativa de fazer com que haja uma uniformização da cobrança do ICMS
sobre o combustível da aviação. Antes, Senador, nós falávamos de QVA, do querosene que
atenderia às grandes empresas brasileiras. Com a iniciativa de outros colegas, nós resolvemos fazer
uma modificação. Fizemos. Ainda lá na Comissão de Infraestrutura, estamos tratando agora de
combustível da aviação, que é fundamental para táxi aéreo, para o Norte, para o Nordeste
especialmente, onde as grandes companhias aéreas chegam só às capitais.
Houve um consenso na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal. Diferentes Estados,
mais ricos, mais pobres, chegaram à mesma conclusão: que nós temos que fazer algo! Este País
recebe seis milhões de pessoas. É um dos mais importantes endereços do mundo, recebe seis
milhões de pessoas para o turismo.
Este País tem hoje em torno de 80, 90 milhões de passagens aéreas, Senador Elmano. Já
tivemos 120 milhões de passagens aéreas por ano, na época do Presidente Lula. Trinta milhões
estão deixando de andar de avião. E não é por outra razão: custo da passagem aérea. É disso que
nós estamos falando. Agora não é uma ação direta para reduzir o custo. É uma política para fazer
com que o Brasil possa receber turistas, possa ter a hotelaria e a geração de emprego nessa área
tão importante crescendo, mas ela é essencialmente para atender o brasileiro. O cidadão brasileiro
é que precisa desse serviço.
E houve um impasse, sim, aqui. Eu respeito a opinião divergente, mas São Paulo, o Estado
que mais se beneficia dos outros 26 Estados do Brasil, botou o pé e disse: "Não vai haver isso,
porque o Estado vai ter muita perda." Não vai ter, não. Na proposta que nós estamos
apresentando, São Paulo vai ter 36 voos a mais de cara. Isso significa mais pessoas indo a São
Paulo; São Paulo arrecadando mais com o ICMS da aviação; São Paulo gerando mais empregos.
São Paulo, certamente, vai ser o Estado que mais vai ganhar e, rapidamente vai arrecadar muito
mais do que os 300 milhões por ano que alega que perderia.
As modificações que eu fiz... Eu queria que os colegas Senadores de São Paulo me ouvissem,
especialmente a Senadora Marta Suplicy, que foi Ministra do Turismo. Não é possível! Não é
possível que o País inteiro tenha que ficar de joelhos para São Paulo. Eu estou justificando,
porque eu não quero prejudicar São Paulo. São Paulo é um Estado muito importante; tem um
povo importante, que faz o Brasil crescer. O que eu estou querendo dizer é que a nova proposta, a
proposta modificada, traz algo muito importante – foi discutida, inclusive, com o Chefe da Casa
Civil do Governo de São Paulo. Essa proposta só vai entrar em vigor 180 dias depois de ela ser
publicada, se aprovada – 180 dias –, ou seja, em maio do ano que vem. Até lá, não haveria
nenhuma mexida, nenhuma desoneração, nem para São Paulo, nem para o meu Estado, o Acre, e
teríamos uma obrigação das companhias aéreas de trazerem, de colocarem à disposição dos
brasileiros, em todos os Estados, 198 novos voos.
É disto que nós estamos falando: 198 novos voos. Alguns poderiam dizer: "Mas, Jorge, e se as
empresas não trouxerem os voos?" Ora, se elas não fizerem a operação dos voos, a medida não
acontecerá. Isso nós modificamos, Senador Omar. Inclusive V. Exª, que é do Amazonas,
questionou e disse: "Mas eu quero a segurança de que vamos ter os voos". Nós colocamos como
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uma condicionante, um anexo da resolução. Isto está no meu relatório: o anexo com todos os voos
que nós teremos adicionais – os voos que teremos adicionais, a partir da aprovação dessa matéria.
Só no Amazonas nós teremos, então, entre voos e associados, 18 voos a mais – 18 voos a mais
– para atender a um Estado que não tem estrada, a não ser para o Estado de Roraima. O meu
Estado terá dois voos a mais, mas é importante que se diga que isso é o mínimo.
E, com a oferta de voos, o que nós teremos de consequência? Certamente, se temos uma
maior oferta de voos, teremos uma possibilidade de maior oferta de assentos; e, com a maior oferta
de assentos, temos uma posição concreta de possibilidade de redução do preço da passagem.
Trinta e seis por cento é o que custa para as empresas aéreas, na planilha aberta, o
combustível. Esse número é um pouco maior quando nós falamos de táxi aéreo Brasil afora.
Eu, desde que cheguei aqui, preocupo-me porque transporte aéreo em um País como o nosso
não é um serviço para rico, para quem tem dinheiro ou para a elite. Transporte aéreo é algo que o
Brasil ainda não aprendeu a oferecer para todos, é elitizado pelo preço e pelos poucos voos.
Nós estamos tomando uma medida aqui fundamental. Acho que o Senado Federal vai ser
elogiado pelo Brasil inteiro se adotar essa medida, porque qual é o cidadão que não quer o preço
de uma passagem aérea mais barato? Qual é o cidadão que não quer usar o transporte aéreo
quando necessita chegar mais rápido ao seu destino?
Sabe qual a alternativa que eu, como acriano, tenho para ir visitar o meu Estado, se eu não
usar o transporte aéreo? O carro. Sabe quanto tempo demora para chegar ao Acre, se eu sair de
ônibus daqui? Três dias, Senador, três dias, Senador. Para chegar no seu Estado deve demorar
mais do que um dia, um dia e meio, talvez, de ônibus.
Transporte aéreo é serviço de primeira necessidade. Nós estamos tomando uma medida
aqui...
Hoje, eu me reuni inclusive com o Senador Lobão e com o Senador Roberto Rocha, eles
estavam fazendo uma reunião lá, são três voos a mais para o Estado de V. Exª, o Maranhão, e um
dos questionamentos do Senador Roberto Rocha era esse: “Mas nós vamos ter os voos? Como é
que a gente tem a garantia?”.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - AC) – Eu
coloquei na emenda, está garantido. Esse anexo com os 198 voos é parte agora do que nós vamos
votar. Se não puserem os voos, se os voos não acontecerem, não haverá resolução, não haverá
desoneração.
Qual é a outra medida, Presidente? A outra medida é que só vai haver desoneração no final
de abril do ano que vem, depois que os 198 voos forem oferecidos para a população, se não, não
será. Então, resolvemos duas situações.
E a outra, nós estamos falando agora de combustível para a aviação, todas as companhias de
táxi aéreo também vão ter uma desoneração, vai ficar mais barato para os usuários.
E eu afirmo aqui, como ex-governador – como ex-governador –, não haverá, para 90% dos
Estados, perda. A maioria dos Estados já dá um tratamento diferenciado ao combustível da
aviação, seja para táxi aéreo, seja para as grandes companhias. E os novos voos, que são mínimos,
vão imediatamente colaborar no aumento da receita de ICMS. São Paulo vai ter 36 voos
imediatamente, vai aumentar a sua receita, vai ter rede hoteleira ocupada, vai ter uma série de
serviços vinculados a passageiros, a mais passageiros em São Paulo, e, com isso, São Paulo,
certamente, vai arrecadar mais do que os 300 milhões que alega que perderia.
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Eu estou afirmando como ex-governador, eu não quero que os colegas governadores, os atuais
– meu irmão é Governador – tenham perda. Não teremos.
Agora, como é que pode? Os Estados Unidos têm três vezes o número de bilhetes vendidos
que o tamanho da sua população. Nós temos menos da metade da nossa população de bilhetes
vendidos. A Espanha recebe 80 milhões de turistas por ano com uma população de 40 milhões de
habitantes. Recebe 80 milhões de turistas!
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - AC) – O
Brasil tem 200 milhões de habitantes e recebe seis milhões de turistas. Qual é o turista que vem
para cá? Qual é o brasileiro que vai fazer turismo no Brasil? Só faz quando não tem alternativa,
porque é muito caro. Aí, nós temos uma oportunidade como esta, de nos unir a todos.
Eu faço um apelo sincero. Este é um projeto suprapartidário. Este é um projeto que
movimenta a economia do País. Este é um projeto que está com a segurança necessária. Não terá
o mecanismo que nós colocamos. Eu cumprimento o Presidente da Comissão de Infraestrutura,
Eduardo Braga. Nós pusemos, lá na Comissão, o mecanismo que tira as dúvidas que os Senadores
tinham: vai haver voo ou não vai? É só uma promessa, se não houver voo, não entra em vigor a
medida no final de abril. Então, é obrigação das empresas, sem nenhuma vantagem, pôr 198 voos
a mais no Brasil, no mínimo. E só teremos a desoneração, a partir de maio do ano que vem, caso
tenhamos...
(Interrupção do som.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - AC) – O
parecer é favorável à matéria, com a emenda que eu apresento, com o anexo que eu trago, que é
do conhecimento dos colegas, mas acho que nós podemos ter uma discussão.
Eu coloco-me à disposição para este debate, para esta discussão, Sr. Presidente, agradecendo
a V. Exª a maneira cortês com que me tratou e com que está tratando esta matéria tão
importante para o Brasil, Presidente João Alberto.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – O parecer é favorável à
Emenda 10 do Plenário.
Discussão do projeto e das emendas, em turno único.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas.
O SR. EDUARDO BRAGA (PMDB - AM. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eminente Relator Jorge Viana, é, sem dúvida, senhores e
senhoras, uma matéria de interesse nacional. A aviação civil e a aviação regional estão no topo da
prioridade do cidadão brasileiro, principalmente daqueles que vivem nas regiões mais distantes do
Brasil e daqueles que estão, neste momento, tendo dificuldade de ter o socorro de uma necessidade
de um tratamento fora do domicílio ou de ter a capacidade de fazer uma interação comercial,
cultural, que gera emprego, que diminui as desigualdades intrarregionais e as desigualdades
regionais do Brasil.
Sem nenhuma dúvida, para um país de dimensões continentais como o Brasil, a aviação é um
instrumento fundamental de integração, de integração econômica, social e cultural; de integração
de desenvolvimento socioambiental, econômico e humano.
O que esta resolução propõe, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, é um teto para que os Estados
possam cobrar o ICMS. Ora, a realidade da maioria dos Estados, Sr. Presidente, já é de cobrar um
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ICMS muito menor do que este, mas sem se preocupar com uma integração de uma malha da
aviação nacional que possa robustecer o mercado da aviação e, ao mesmo tempo, fazer com que a
aviação regional possa ter o seu renascimento e possa ter o seu fortalecimento nas regiões mais
distantes, como a Amazônia, como o Nordeste e até mesmo como o interior do Centro-Oeste, Sr.
Presidente.
As dúvidas que alguns Senadores apresentaram, dizendo que esse benefício vai ser dado e as
empresas não vão cumprir os 198 voos mínimos que serão adicionados à malha atual da aviação
civil, estão resolvidas por uma emenda que foi aprovada e que faz parte do texto que está em
votação. As empresas áreas, como dito no art. 2º:
Art. 2º As empresas aéreas deverão implantar novo plano de voos nacionais e regionais,
que contemple uma maior oferta a todos os Estados da Federação e do Distrito Federal,
na forma do seguinte anexo da Resolução.
Parágrafo único. Caberá ao Poder Executivo acompanhar e fiscalizar a execução do
disposto no caput deste artigo.
Esta resolução entra em vigor 180 dias após a sua publicação.
O disposto no art. 1º desta Resolução produzirá efeito apenas após a implantação do novo
plano de voos nacionais e regionais previsto no art. 2º. E esse novo plano, Sr. Presidente, cria 198
novos voos para o Brasil. O Estado do Maranhão ganha três novos voos. O Estado do Mato
Grosso ganha seis novos voos. O Estado do Mato Grosso do Sul também ganha. Minas Gerais
ganha nove voos. O Estado do Pará ganha vinte e dois voos. O Estado do Amazonas ganha
dezoito. A Bahia, quinze. O Ceará, dezesseis. O Distrito Federal, doze voos. O Acre ganha dois
voos. Alagoas, do Senador Renan Calheiros, ganha quatro voos a mais.
Portanto, nós estamos falando, Sr. Presidente, de geração de emprego, de renda, de
desenvolvimento econômico, de integração num País de dimensões continentais. Quero dizer que
qualquer possível perda inicial que possa haver em qualquer um dos Estados – inclusive no Estado
de São Paulo, que vai ganhar nada mais, nada menos que 36 novos voos, o que vai fazer com que
aumente, Senador Ataídes, em muito o número de passageiros...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO BRAGA (PMDB - AM) – O Estado de Tocantins, para que V. Exª
tenha uma ideia, ganha também um voo a mais, o que é importante para Tocantins. O Estado do
Rio de Janeiro, Senador Lindbergh, ganha três voos a mais. Ou seja, este projeto, esta resolução é
uma resolução ganha-ganha para todos em médio e em longo prazos.
Esta é a resposta que o Senado da República está dando para um PLS que está sendo
encaminhado para o Congresso, que trata de abrir o capital das empresas nacionais para recursos
estrangeiros. Ora, que esse capital seja bem-vindo, mas que seja bem-vindo diante de uma malha
da aviação nacional que atenda a aviação regional, que atenda a integração do nosso País e que
permita uma equidade do desenvolvimento também pela infraestrutura...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO BRAGA (PMDB - AM) – ... da aviação.
Portanto, Sr. Presidente, venho à tribuna para pedir o apoio, Senador Omar, de todos,
Senadora Vanessa, de todos do Amazonas, de todos deste Plenário, para que possamos aprovar
esta resolução, que é de interesse nacional, que é de interesse regional, que é de interesse do

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: DB7C0953001FA191.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.182014/2017-61

48

Quinta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

23 Novembro 2017

desenvolvimento humano e até mesmo de interesse humanitário para salvar vidas em regiões
isoladas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Eu que agradeço a V. Exª,
Senador Eduardo Braga.
Para discutir a matéria, Senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, enquanto a Senadora chega à tribuna, eu queria me dirigir a
V. Exª, que está presidindo esta sessão, porque tomou posse um novo Senador de Sergipe no lugar
do Senador Valadares, e, como era de costume, a expectativa era de que ele pudesse se
pronunciar.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Ele vai falar. Ele vai falar.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA) –
Pois não. Então, eu gostaria exatamente disto, que V. Exª desse a palavra para garantir isso.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Ele vai falar oportunamente.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA) –
Porque a família dele e o povo de Sergipe estão aguardando.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – O.k, obrigado.
Senadora Marta Suplicy.
A SRª MARTA SUPLICY (PMDB - SP. Para discutir. Sem revisão da oradora.) –
Prezados colegas Senadores, Senadoras, o Projeto de Resolução 55 tenta solucionar um problema
que é claramente relacionado à demanda de passageiros, utilizando-se para isso das limitadas
receitas dos Estados, que vivem um generalizado aumento crítico de déficits fiscais. Eu acredito
que o problema que existe é porque não há passageiro, principalmente por isso. Porque, se
houvesse passageiro, as empresas estariam atuando.
Então nós vamos fazer uma bruta mudança que eu não sei que resultado vai ter, porque,
olha, a redução dessas... Vamos primeiro ver na parte econômica. A redução dessas receitas para
os doze Estados afetados pelo projeto nesse contexto de crise que nós estamos vivendo – saindo
dela, mas ainda vivendo, e 2018 ainda vai ser um ano bem melhor que este ano, mas ainda não
um ano como tivemos, não é? – é prejudicial aos Estados. O meu Estado, que é o Estado de São
Paulo, vai perder mais de 300 milhões por ano com a medida, recursos que vão faltar para o
investimento em saúde, educação e segurança, por exemplo. Nenhum Estado suporta abrir mão de
receita que poderia ser aplicada em área absolutamente prioritária.
E não adianta dizer que vai haver 36 voos a mais. Sei lá se vai haver. Ninguém garante que
vai haver. E isso, em relação aos 300 milhões, não vai aliviar nada.
Em primeiro lugar, eu entendo que, nas operações internas com combustível de aviação, não
existe conflito entre os Estados que justifique uma resolução do Senado para fixar as alíquotas
máximas, o que torna, então, esse projeto inconstitucional. A definição das alíquotas internas é
competência dos Estados, e a mera diferenciação das alíquotas não representa necessariamente um
conflito federativo. Aliás, corroborando esse entendimento, no ano passado, o Confaz, em decisão
unânime, aprovou o Convênio ICMS 73/2016, que autorizou os Estados do Amazonas, do Amapá,
do Pará, de Rondônia e de Roraima a concederem redução na base de cálculo do ICMS nas
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operações internas com combustível de aviação. Esse convênio é prova suficiente da inexistência
de conflito. Caso contrário, não haveria uma unanimidade nessa decisão.
Eu, sempre que me manifestei sobre esse projeto, alertei que a promessa de ampliação de
voos e a redução dos valores das passagens aéreas, especialmente para os Estados das Regiões
Norte e Nordeste do Brasil, dificilmente será cumprida pelas empresas aéreas, mesmo com esse
anexo, que está vinculante.
O Senador Jorge Viana explicou muito bem como é que ele fez, que vão ter que fazer os voos
a mais, senão, em 180 dias, isso não entra em vigor. Mas é um passo, eu diria, de toda forma
muito, muito frágil para que a gente tome essa decisão em algo que é muito sério.
Eu digo que o ICMS não é o fator determinante para a ampliação. O que vai ampliar, de
fato, é o aumento da demanda de passageiros e a melhoria do câmbio, uma vez que o combustível
para aviação é precificado pelo dólar. Então, isso vai melhorar, ou seja, os voos serão ampliados se
nós tivermos gente para voar. Por que eles fazem dois voos para lugares mais distantes? É um
absurdo! Eu concordo, mas é que não querem que o avião vá vazio. Eles teriam um prejuízo.
Então, o que eles fazem? Como qualquer empresa, eles cortam. Agora, o que nós temos de fazer?
Nós temos de trabalhar para superar a crise econômica, para que haja uma demanda maior nos
Estados, e exigir que, então, isso possa acontecer nas companhias.
Eu acho que não é desse jeito que se vai solucionar o problema. Eu estou para ver: colocar 36
voos a mais em São Paulo é muito fácil, porque vão ficar todos lotados. Só quero ver para onde,
porque vão para Guarulhos, vão para Campinas, e, aí, nem se lota. Então, duvido que vão
cumprir. Agora, colocar um número de voos para o Norte e Nordeste, como estão sendo pleiteados
justamente – eu concordo que é justo o pleito –, para irem vazios os voos? Gente, mas não vão
mesmo! Eu quero ver isso acontecer.
Eu diria que a alteração que agora foi feita torna obrigatória a implantação dos voos, ou
melhor, a implantação de um novo plano de voos nacionais e regionais, com 198 novos voos
distribuídos entre todos os Estados e o Distrito Federal. Vejam que, para São Paulo, foram 36;
para alguns outros Estados, dois.
(Soa a campainha.)
A SRª MARTA SUPLICY (PMDB - SP) – Por quê? Porque eles não querem ter
prejuízo. É evidente! Porque São Paulo sempre teve uma dificuldade enorme em abrir slots. Eu fui
Ministra do Turismo e acompanhei isso muito de perto. Todos querem ir a São Paulo. Agora,
abrir mais 36 voos para São Paulo é fácil, porque para lá vão lotar. Isso eu tenho certeza.
A proposta, no entanto, apresenta dois problemas graves: primeiro, a medida, repito, é
inconstitucional, pois a competência do Senado nesse tipo de matéria limita-se a fixar a alíquota
máxima do ICMS para resolver conflito específico que envolva interesse dos Estados. Além de não
termos um conflito específico, como já salientei, com o anexo de aumento de ofertas de voos, em
um primeiro questionamento judicial impetrado por qualquer empresa aérea, não sei bem o que
vai acontecer, apesar de bem explicado pelo Senador Jorge Viana.
A redução da alíquota máxima do ICMS terá impacto direto nos custos do setor, mas não há
uma contrapartida a essa redução de custos. Aí nós vamos falar do preço das passagens, ou ainda,
que os benefícios não serão compartilhados com os usuários. Não há nada escrito sobre isso.
Cenário semelhante nós experimentamos – e todos os usuários da aviação comercial, como os
Senadores aqui, que pegam voos uma ou duas vezes por semana – em relação à cobrança da
bagagem. A maioria nem leva bagagem, mas algumas pessoas que viajam – um número grande
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delas – levam bagagem, e, ao contrário do que se prometeu, do que se esperava, desde que as
empresas começaram a adotar a prática, o preço das tarifas não diminuiu. Agora, você paga a
bagagem, mas a tarifa não diminuiu como eles disseram? Não; aumentou. Entre junho e setembro
deste ano, essa alta chegou a 35,9%, segundo dados da FGV.
(Soa a campainha.)
A SRª MARTA SUPLICY (PMDB - SP) – Obrigada.
Não só não cumpriram como também descumpriram com a maior cara dura.
Ainda temos um terceiro problema com o texto substitutivo. Mesmo que a implantação do
novo plano de voos nacionais e regionais fosse aceitável, não há qualquer dispositivo para regular
vigência ou não da alíquota de 12% no caso da extinção de voos previstos no plano. A eficácia
dessa medida deveria estar condicionada à manutenção do plano. Isso até foi... Eu diria que...
Vamos ver. Foi posto. Eu acho que não vai funcionar, mas foi colocado.
Portanto, embora o texto em discussão tenha agora esse anexo, tenha agora uma tentativa
de compromisso, tenta esvaziar o argumento de que a redução da alíquota do ICMS incidente no
combustível de aviação não implicará a ampliação dos voos, podemos, sim, perceber a fragilidade e
a insegurança jurídica que é proposta, restando nossos Estados...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
A SRª MARTA SUPLICY (PMDB - SP) – ... distantes de qualquer benefício.
Entendo as dificuldades dos Estados que sofrem com os problemas de mobilidade. Como
Ministra do Turismo, Senador Jorge Viana, eu trabalhei muito pela questão da aviação, porque
para o turismo é vital o voo regional, para o turismo é vital que as pessoas possam se locomover.
Os países que conseguiram ter uma preponderância, uma visibilidade... Eu lembro quando
Dubai começou. Na mesma época em que nós lutávamos, Dubai fez uma campanha gigantesca dos
seus voos, e nós ficávamos mais retraídos porque não tínhamos tantos recursos para fazer. Mas
nós conseguimos trazer voos dos Estados Unidos para o Nordeste brasileiro, nós conseguimos
trazer a TAP para Brasília e para outros Estados brasileiros. Então, houve um empenho muito
grande com as companhias e, por isso mesmo, deu para entender muito bem como funciona...
(Interrupção do som.)
A SRª MARTA SUPLICY (PMDB - SP) – ... de forma perversa para os Estados
afetados, sem avaliar outros mecanismos de incentivo ou atração de investimentos, com uma
garantia que considero frágil e sem nenhuma garantia de reduzir tarifa ao consumidor, é contra os
interesses da população e alimenta a guerra fiscal entre os Estados.
Muito obrigada pela consideração, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Eu agradeço a V. Exª.
Para discutir a matéria, Senador José Serra, PSDB de São Paulo.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP. Para discutir. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos aqui diante de um projeto que eu
qualificaria, de maneira simples, de tiro no pé, mesmo com relação às intenções de quem o propõe.
Tirando aqui as companhias aéreas, tudo o mais, nessa área no Brasil, sai perdendo.
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Trata-se – não digo que esta foi a motivação dos autores, porque os conheço – de um lobby
que as companhias aéreas têm desenvolvido e que, inclusive, recentemente teve sucesso com o
Governo Federal. O que é que fizeram? Passaram a cobrar bagagem separada dos passageiros.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Com licença.
Srs. Senadores, nós temos orador na tribuna, por gentileza.
Desculpe, Senador.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – É o Reguffe que está lá...
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Estou brincando. É que o
Presidente pediu silêncio, e eu mexi com você.
Bem, mas, na prática, o que aconteceu? Foram retirados... A bagagem passou a ser paga
pelos passageiros. Isso teve alguma contrapartida em tarifa? Nenhuma.
O projeto aqui apresenta uma proposta para reduzir a cobrança do ICMS sobre a gasolina,
sobre o querosene de aviação. Tem alguma contrapartida? Não. Tem um papel, sem qualquer
espécie de valor jurídico de que elas se comprometeriam a aumentar o número de voos, o que é um
absurdo. Como uma resolução do Senado, tratando de alíquotas de ICMS, vai criar, Sr.
Presidente, obrigações para as companhias aéreas aumentarem ou diminuírem voos? Isso não tem
pé nem cabeça. Estamos examinando algo que não faz sentido inclusive.
Mais ainda: trata-se de um precedente gravíssimo. Tem havido conflito nessa matéria? O
Confaz teria toda condição de resolver. Não seria o Senado a arbitrar nesse caso. Mas, de todo
modo, não tem conflito. Os autores dizem que há, mas não há conflito em matéria de combustível.
Aliás, a partir de agora, ou se isso fosse aprovado, isso abriria um caminho para se regularizar,
para se intervir em toda a estrutura do ICMS no Brasil.
Na Constituinte, a proposta de alíquotas flexíveis do ICMS foi minha e prevaleceu. Antes, o
ICMS era uma taxa fixa. Nós abrimos a possibilidade de ICMS's diferenciados, para seguirem
políticas estaduais. Aí, entra o Senado e vai interferir no sentido de coagir uma liberdade dada
pela Constituição? Isso não tem cabimento.
Mais ainda: essa mudança implica perdas para Estados; implica perdas da ordem de meio
bilhão de reais. Isso significa, Senador Jorge Viana, que o projeto de V. Exª estará retirando
R$125 milhões da educação. A votação aqui, com a aprovação desse projeto, retira R$500 milhões
de tributação e...
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Senador, peço desculpas de
novo.
Peço que os assessores fiquem na parte de trás do plenário. Eu não posso concordar. O
orador não pode nem ser ouvido. Não é possível. Os assessores, por gentileza, dirijam-se para trás
do plenário. Todos os assessores, por gentileza.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Essa perda de R$500
milhões de receita para Estados significa R$125 milhões a menos de despesa em educação; significa
R$60 milhões em saúde. Estamos deliberando sobre um projeto que diminui receita de ICMS, o
que tem consequências sobre outras despesas, como educação e como saúde.
É muito importante termos isso presente, viu, Senador Randolfe? O projeto que V. Exª apoia
retira da educação R$125 milhões. Retira!
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E não me venham, por favor, com aqueles argumentos de que vai fomentar crescimento,
então, aumenta o ICMS, com círculo de Papai Noel, porque isso não existe em matéria econômicotributária na forma em que às vezes se avalia.
Por outro lado, é importante entender que, abaixando a alíquota, por exemplo, de São Paulo,
porque abaixa-se alíquota de cerca de dez Estados,...
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – ... alíquota sobre querosene
de aviação, abaixando a de São Paulo, que é a mais alta, de 25%, o que vai acontecer? Mais
empresas vão recolher o ICMS em São Paulo, aumentará a atratividade.
Alguém deve ter dito aos Senadores que São Paulo não tem slots mais, o que é falso, tem
pelo menos 500 slots. Eu não estou aqui interessado em defender que o meu Estado arrecade mais
e outros menos nessa matéria, mas é o que acontecerá, Senador Eduardo.
Realmente achar que as companhias vão aumentar os voos porque vão pagar menos ICMS é
uma questão não apenas de ingenuidade, é um fenômeno curioso, mas também de prejuízo para as
regiões menos desenvolvidas. É incrível, mas é assim. Não me refiro só àquelas regiões menos
desenvolvidas que vão ter que diminuir a sua receita, como é o caso da Paraíba. Paraíba vai
perder dinheiro com isso, com arrecadação. O próprio Mato Grosso, que é uma região um pouco
mais desenvolvida, mas que ainda falta muito. O próprio Mato Grosso do Sul, enfim.
É curioso que não se tenha feito uma avaliação criteriosa dessa matéria, do dinheiro que tira
da educação, da receita que tira de Estados que precisam dos recursos.
Eu volto a dar o exemplo que utilizei no início. Eliminou-se a isenção, ou, digamos assim,
passou-se a cobrar pela bagagem dos passageiros. Isso aumentou voo? Diminuiu tarifa? Nada, Sr.
Presidente. E as companhias não têm obrigação disso. Dar declarações de que vão aumentar os
voos, isso, aquilo, não tem valor jurídico nenhum. Basta haver um novo fator: "Ah, aconteceu tal
coisa."
Mais irônico ainda é que...
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – ... vai se deixar o querosene
de aviação com uma tributação inferior à que tem, por exemplo, a lenha para cozinha de boa
parte da população. Muita gente hoje substitui gás por lenha por causa do imposto do gás, que é
de 16%. Nós vamos cobrar mais do gás de cozinha do que do querosene de aviação.
Em matéria de equidade, justiça social, é uma obra-prima. Isso daria para fazer reportagens
de gozação a respeito de coisas que são feitas com um propósito e que, na verdade, acabam
produzindo o contrário.
Isso vale também para o diesel, que é um insumo importante para o transporte de
passageiros e para o transporte de cargas. O diesel hoje paga 16% de tributação, enquanto o
querosene da aviação ...
(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Viu, Senador Renan? O
diesel paga 16%, e faz parte do salário o diesel, por causa de mercadorias para consumo, para
custo da economia, e o querosene da aviação seria mais barato. Estaremos dando um subsídio
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cruzado aí, no caso. Ou seja, tributar de maneira forte gás de cozinha e o elemento de transporte
de comida e de bens de capital e tudo mais, e tributar menos o querosene da aviação.
Mais ainda, não termina aí. Volto ao ponto da inconstitucionalidade.
É um precedente gravíssimo em que nós vamos nos meter mexendo no ICMS dessa maneira,
porque tem lobby de companhias de aviação, porque alguns acreditam que vão ter mais voos. Aí
vai lá e usa-se de maneira espúria...
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – ... de maneira espúria um
preceito constitucional. Não há nada na Constituição que autorize isso.
O Sr. Eduardo Braga (PMDB - AM) – Senador, me permite um aparte?
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Não só não há nada que
autorize, como facilmente será derrubado depois de um período de estresse e de um período de
desunião. Vamos pensar nas coisas.
Eu não tenho interesse em que aumentem o número de voos para São Paulo, que é o que esse
projeto fará.
O Sr. Eduardo Braga (PMDB - AM) – Senador Serra, me permite um aparte?
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Se V.Exª me permite,
V.Exª já falou, eu não fiz o aparte e, se for regimental...
O Sr. Eduardo Braga (PMDB - AM) – É regimental, mas a decisão é de V.Exª.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Pode fazer se o Presidente
me der tempo para responder.
O Sr. Eduardo Braga (PMDB - AM) – Eu apenas queria dizer, eminente Senador Serra,
que a definição da alíquota do gás de cozinha é do Estado. Quando fui Governador, eu coloquei o
GLP na cesta básica, com alíquota de 1%. Agora, alguns Estados cobram alíquota máxima. Essa é
uma decisão do Estado.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – É verdade. Sim.
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Braga (PMDB - AM) – Portanto, eminente Senador, se o Estado de São
Paulo está cobrando alíquota máxima de ICMS sobre o GLP, é uma decisão constitucional,
federativa do Estado de São Paulo, mas o ICMS de GLP é de definição dos Estados. Os Estados
cobram, às vezes, como no caso do Amazonas na minha época, 1%.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Senador, o dado que eu dei
foi de alíquota média dos Estados.
O Sr. Eduardo Braga (PMDB - AM) – Bem, mas, de novo, a competência é do Estado.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Eu acho estranha essa
observação de V. Exª, porque a fixação da tributação sobre o querosene também é dos Estados.
O Sr. Eduardo Braga (PMDB - AM) – Mas é teto. Nós estamos falando de teto, Senador.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Os Estados estão
introduzindo agora uma interferência na política estadual.
O Sr. Eduardo Braga (PMDB - AM) – Mas isso é teto, que é matéria constitucional, e do
Senado, competência do Senado.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Aqui está-se fazendo uma
interferência, é um teto que não existia, que está-se criando.
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(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Está-se interferindo na
política de ICMS Estadual. É como se eu fizesse teto para gás, teto para isso, teto... Aliás...
O Sr. Eduardo Braga (PMDB - AM) – Mas existe teto para gás, existe teto...
(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – ... prejudiciais à justiça
social e à população.
Em suma, este projeto é ruim economicamente, é ruim socialmente, vai contra os pobres,
Senadora Vanessa, vai contra os pobres, e tudo em nome de interesse de companhias aéreas que
estão enrolando da mesma maneira que enrolaram no caso das bagagens.
Acho curioso a cara de pau dessas empresas, inclusive, porque procuraram alguns Senadores
e não outros. E vêm com "trololós" de que vão aumentar voos, que vão aumentar... É uma coisa
generosa. Na medida em que a pessoa acredite, achará que é bom.
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Só que não tem nada a ver
com a própria realidade, até porque elas não assumem nenhum compromisso e, mais ainda, eu
quero insistir: não tem valor nenhum esse anexo que estabelece o aumento do número de voos.
Não tem valor jurídico nenhum. Isso é inconstitucional inclusive. Não tem valor jurídico nenhum.
Não passou por Anac, não passou por procedimentos...
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Para concluir, Senador Serra.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – É inútil. É inconstitucional
e inútil. É apenas para atrair votos, no fundo, para subsidiar os lucros das companhias aéreas.
Disso é que se trata. Estamos falando de capitalismo, estamos falando de empresa. Elas estão aqui
por causa disso. Não estão aqui para fazer trabalho de apoio social. Estão aqui para ganhar
dinheiro. E muitas vezes usam argumentos em que, na boa-fé, os Senadores acreditam, e não
correspondem. É como se os seus Estados estivessem ganhando.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Para concluir, Senador Serra.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – É como se todo mundo vá
sair ganhando com cobrança menor de impostos.
Da mesma maneira que se pretende fazer para a passagem aérea, que se faça, então, um teto
para gás de cozinha, para diesel; que se faça para tudo isso, reduzindo também...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Para concluir, Senador.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – ... se esse for o caso. Por
que começar por companhias aéreas? Não faz sentido.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Bom, esse é um projeto...
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Por isso, evidentemente...
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senador Serra, para concluir,
Senador Serra.
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O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Muito enfaticamente, o
voto contrário a esse projeto.
Esse projeto é contra o interesse público, é contra as regiões mais pobres. Esse projeto é para
beneficiar companhias aéreas. Não depende... Não estou, com isso, acusando os autores. Não acho
que o Senador Viana esteja motivado pelos lucros das empresas aéreas; está motivado por ideias
erradas de enganação que estão passando.
(Durante o discurso do Sr. José Serra, o Sr. João Alberto Souza, 2º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eunício Oliveira, Presidente.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Eu vejo que... Nós precisamos de
54 votos "sim". A discussão... Ainda estão inscritos para falar o Senador Randolfe, para debater a
matéria.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM. Fora do microfone.) – Eu também.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – A Senadora Vanessa está
pedindo a palavra para debater, só que nós só temos 52 no quórum, e, às 17h, eu vou encerrar a
sessão, porque há sessão do Congresso, inclusive com a questão do veto das prefeituras – há o
interesse de Senadores e Deputados em relação a isso. Então, eu vou encerrar às 17h, e ainda há
outras matérias para votar.
Se V. Exª achar conveniente, eu vou dar a palavra a V. Exª e à Senadora Vanessa, vou
encerrar a discussão, vou deixar o projeto pronto e vou retirar de pauta, porque só há 52 no
painel.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - AC) – Eu
cumprimento V. Exª por essa iniciativa, Senador Eunício – acho muito adequada.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/REDE
- AP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, permita-me o Senador
Serra devolver uma provocação que ele fez, ontem, ao Senador Lindbergh. Disse o Senador Serra
que o Senador Lindbergh tinha convicção para falar besteira. O Senador Serra tem uma convicção
enorme de tentar aqui apregoar a sua verdade, tanto é que ninguém percebeu que, no mesmo
discurso do Senador, ele proferiu dois dados antagônicos. Ele, no início do discurso, disse que vão
ser perdidos tantos milhões para a educação em São Paulo; no meio, ele diz que o mesmo São
Paulo ganhará com a movimentação de ICMS com mais voos para lá. É uma contradição em si no
discurso. S. Exª é de uma capacidade de retórica desde os tempos em que era Presidente da União
Nacional dos Estudantes – isso temos que reconhecer –, mas acredito que é fundamental aqui
confrontarmos com a verdade.
Então, vamos começar com a verdade. A verdade começa com a leitura da alínea "b", inciso
V, do art. 155 da Constituição. Diz lá o inciso V:
Art. 155. ............................................................................................................
..........................................................................................................................
V - É facultado ao Senado Federal [facultado ao Senado Federal, ou seja, é
responsabilidade nossa, nós podemos fazer]:
..........................................................................................................................
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b) fixar alíquotas máximas [alíquotas máximas. O que estamos estabelecendo aqui,
Senador Eduardo Braga? Alíquota máxima.] nas mesmas operações para resolver conflito
específico que envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria
absoluta e aprovada por dois terços de seus membros.
Está aí a resolução. Essa é a resolução subscrita por um terço dos membros do Senado, e essa
é a resolução submetida a voto, precisando de 54.
Alíquotas máximas, diz a Constituição, em caso de conflito. Sabe o que é conflito sobre
ICMS? É o Pará cobrar 11% de alíquota de ICMS e o Amapá cobrar 25% de alíquota.
O Sr. Eduardo Braga (PMDB - AM) – V. Exª me permite?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/REDE
- AP) – Senador Eduardo Braga, por favor.
O Sr. Eduardo Braga (PMDB - AM) – O caso de conflito está relatado em regimes
especiais que...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senador Randolfe, eu vou
descontar o prazo, porque não há, em encaminhamento, aparte.
O Sr. Eduardo Braga (PMDB - AM) – É discussão, Sr. Presidente. Estamos em fase de
discussão.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Eu sei, mas discussão é por
inscrição.
O Sr. Eduardo Braga (PMDB - AM) – É por inscrição, mas regimentalmente há aparte.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Não há problema, vou dar o
aparte para V. Exª.
O Sr. Eduardo Braga (PMDB - AM) – Eu agradeço a V. Exª, que é um democrata e,
acima de tudo, um defensor do desenvolvimento econômico e da geração de emprego e renda neste
País.
Mas, Senador Randolfe, os regimes especiais de ICMS em nada mais, nada menos do que 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Estados brasileiros, nada mais é do que a caracterização
do quê?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/REDE
- AP) – Da existência de conflito.
O Sr. Eduardo Braga (PMDB - AM) – Da existência de um conflito, porque o que
estamos fazendo aqui é exatamente dirimir isso e, mais, criar mecanismos de desenvolvimento
econômico e social. Agora, se algum Estado quer cobrar alíquota máxima da Constituição para
GLP, isto é de responsabilidade do Estado. Alguns Estados cobram alíquota mínima de 1%, como
foi o caso do Amazonas quando eu governei. Portanto, não é verdade que nós vamos penalizar o
pobre fazendo teto para aviação, ao contrário, nós vamos ajudar o pobre a poder ter aviação
regional, a poder ter aviação civil...
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Braga (PMDB - AM) – ... e a poder salvar vidas neste País.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/REDE
- AP) – Vamos ajudar, Sr. Presidente, porque, na verdade – tenho um profundo respeito e carinho
por São Paulo – mas o Brasil é muito mais.
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A região nossa, Senador Eduardo Braga, a Região Amazônica corresponde a dois terços do
território nacional. Só quem vive na Amazônia sabe a dimensão desse projeto de redução da
alíquota do combustível de aviação. Do combustível, não é só do querosene, não é projeto para
beneficiar as grandes empresas aéreas como está se dizendo, é projeto para beneficiar as pequenas
empresas de táxi aéreo. O táxi aéreo que salva vidas em um Estado como o Amazonas, que é um
Estado maior do que muitos países da Europa. O Amazonas e o Pará juntos dão quase dois terços,
dão quase um terço do continente europeu.
Então, nesses Estados, em nossa Região Amazônica, é o transporte aéreo, através de táxi
aéreo, ...
(Interrupção do som.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/REDE
- AP) – ... para salvar vidas.
E, neste momento, o grande problema que nós vivemos hoje, Sr. Presidente, é o seguinte: os
aviões estão lotados e não temos aviões. Então, é este o problema que temos que enfrentar, nós
precisamos que as companhias aéreas, nós precisamos que as pequenas empresas aéreas, nós
precisamos que as empresas de táxis aéreos e o mercado de táxi aéreo voltem a ocorrer no Brasil.
Eu acho muito interessante a perspectiva de São Paulo, mas nós temos um País que é a
quarta geografia do mundo, 8,511 milhões de quilômetros quadrados. Para regiões como o Norte,
como o Nordeste, como o Centro Oeste, a aviação não é um luxo de primeira qualidade...
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/REDE
- AP) – ... é uma necessidade primeira. Por isso que é um projeto para beneficiar os pobres,
porque esse projeto tem o comprometimento de reduzir alíquota.
E por que é que reduz alíquota? Porque o cálculo é direto, Sr. Presidente – só um minuto
para concluir –; porque o cálculo da alíquota é direto.
Nós vamos reduzir a alíquota do ICMS sobre o combustível de aviação. Reduzindo a alíquota
do ICMS, que só existe no Brasil da forma como existe aqui... O Brasil é o único País onde há
uma incidência de um imposto sobre combustível de aviões tão elevado. Reduzindo a alíquota –
óbvio, 40% do custo de uma aeronave no céu é o ICMS sobre o combustível de aviação –,
reduzindo isso, o cálculo é direto, o reflexo é mais voos e, havendo mais voos, há mais
competitividade e há uma consequência direta que é a redução da tarifa aérea.
Portanto, Sr. Presidente, o que nós estamos tratando aqui é de um projeto, ao contrário do
que foi dito nesta tribuna, para beneficiar milhões de brasileiros, para beneficiar também milhões
de brasileiros que vivem principalmente nas Regiões...
(Interrupção do som.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/REDE
- AP. Fora do microfone.) – ... Norte e Nordeste deste País.
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/REDE
- AP) – É por conta disso, Sr. Presidente, que eu peço a todos os colegas Senadores: essa não é
uma matéria importante só para a aviação, é uma matéria que uniu os diferentes da aviação.
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O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Para concluir, Senador.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/REDE
- AP) – Percorreram os gabinetes das senhoras e dos senhores desde representantes dos
trabalhadores até representantes das empresas aéreas.
Esse é um projeto que terá consequência direta principalmente na integração nacional, no
barateamento da passagem e no fornecimento de passagens para atender à ampla maioria dos
brasileiros, por isso é que é um projeto importante para o Brasil.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB - AL. Fora do microfone.) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Concedo a palavra, para a
discussão da matéria, à Senadora Vanessa e ao Senador Renan.
Vou encerrar a discussão e vou suspender, tendo em vista que não há quórum suficiente para
votar a matéria.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presidente, eu fiz
questão de também participar do debate desta matéria em plenário, pois foi essa uma matéria que
nós debatemos de forma profunda quando tramitou pelas comissões. Mas tomei a decisão de aqui
vir a partir do pronunciamento, sempre muito competente, do Senador Serra, que chamava a
atenção e dizia que esse é um projeto contra os pobres, e que não entendia como nós,
Parlamentares do Brasil, sobretudo do Norte e Nordeste, estaríamos ou estivéssemos votando um
projeto que iria prejudicar as camadas mais humildes da sociedade brasileira.
Eu quero, Sr. Presidente, dizer que não procede essa afirmativa do nobre colega. Não procede
porque, vejam, temos aqui um levantamento de qual alíquota os Estados brasileiros cobram do
combustível da aviação. E, resumidamente, nós chegamos aos seguintes números, Senador Jorge
Viana, V. Exª que estudou muito a matéria: cobram menos de 12% de alíquota de ICMS 19
unidades da Federação. Somando-se o Distrito Federal, ficaríamos com 20 unidades. Vinte Estados
cobram uma tarifa de ICMS para o combustível da aviação em um percentual inferior a 12%; sete
Estados somente cobram acima dos 12%. Então, não há o que dizer.
O Estado do Amazonas, como foi dito e repetido aqui, cobra uma tarifa de 7%. São
exatamente os Estados mais pobres aqueles que menos cobram ICMS, enquanto os Estados mais
ricos, os Estados que têm uma movimentação de passageiros no setor aéreo muito maior do que os
Estados do Norte e Nordeste são os que mais cobram.
Então, o que nós queremos é a possibilidade, primeiro, de diminuir a guerra fiscal. E esse
projeto ajuda, porque coloca um teto de 12%, muito acima ainda do que o meu Estado, o Estado
do Amazonas, cobra, repito, que são 7%. Segundo, nós estamos aprovando algo plenamente
constitucional, porque essa é uma função do Senado Federal: decidir sobre alíquotas de ICMS para
vários setores, para o Brasil inteiro.
Por último, quero dizer que a partir de um acordo – que não foi um acordo, passa a ser
termo da lei, Senador Jorge Viana –, estamos garantindo que haja um aumento da malha viária
em nosso País. O Estado do Amazonas ganha 18 voos a mais, e voos importantes. São Paulo,
naturalmente, não precisa disso porque tem o mercado como um grande atrativo, o que não é o
caso do Acre, o que não é o caso do Amazonas. Muitos Estados cobram 2%. Para quê? Na
tentativa de atrair um número maior de voos para melhor atender à sua população.
Então, o que nós estamos fazendo aqui é exatamente defender os interesses da nossa gente,
defender os interesses dos mais pobres. Porque, repito, hoje a realidade qual é? São os Estados
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ricos que mais cobram alíquota de ICMS, portanto arrecadam muito mais, enquanto os Estados
pobres são aqueles que menos cobram. Repito o porquê: a razão é a tentativa de atrair voos para
as suas localizações. Creio que esse dispositivo da lei – e lei é lei, lei é lei e tem de ser cumprida...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM) – Esse dispositivo que garante um aumento significativo na malha viária é um ganho muito
importante para todos nós. Por isso é que quero aqui também, como fez a maioria dos colegas que
me antecederam, manifestar total e irrestrito apoio a esse projeto de resolução.
Muito obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senador Renan Calheiros, o
último orador inscrito.
Vou encerrar a discussão.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB - AL. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, desde as primeiras horas da manhã que uma notícia
sobressaltou o Brasil.
Inicialmente, Sr. Presidente, eu devo confessar que não acreditei no que estava lendo: que o
Presidente Michel Temer cogitava nomear para a articulação política o Deputado Carlos Marun.
Eu tinha reclamado aqui, Sr. Presidente, outro dia, que o ex-Presidente da Câmara dos
Deputados queria cumprir a pena em Brasília e aqui se demorou por quase 30 dias. Como todos
sabemos, foi Eduardo Cunha que montou este Governo. Mais do que isso, foi o Eduardo Cunha
que definiu a estratégia, os limites da estratégia da Ponte para o Futuro. Sr. Presidente, é uma
Ponte do Futuro para trás, não é do futuro para a frente; é uma ponte para o retrocesso. E foi o
Eduardo Cunha que havia nomeado Osmar Serraglio para o Ministério da Justiça e que queria, lá
atrás, substituir o Diretor da Polícia Federal e, Sr. Presidente, diretamente, depois da
permanência do Eduardo Cunha, o Presidente da República nomeia o Carlos Marun para o
Palácio, para exercer a articulação política.
Como todos sabem, o Presidente da República já nomeou o Gustavo Rocha, que é o
substituto do Ministro Padilha. Essa nomeação demonstra muita cara de pau, mas demonstra
também muita coragem de, em plena luz do dia, o Presidente da República continuar a cometer
esse tipo de erro. Já que ele queria nomear, Sr. Presidente, ele deveria ter sido mais inteligente:
chega de intermediário! Ele poderia nomear diretamente o Eduardo Cunha para ser o Ministro da
articulação política. Bastaria fazer – e teria sido um presidente mais inteligente do que é –,
bastaria vincular o seu processo, que não deixou se investigar, ao do Eduardo Cunha, porque aí
ele seguiria o mesmo caminho que seguiu ao nomear o Moreira Franco e ao nomear o Eliseu
Padilha. Chega de intermediário! Eu não sei se ele está nomeando o Marun, que na última vez
trouxe de Curitiba o nome do Osmar Serraglio.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RJ.
Fora do microfone.) – O Eduardo Cunha está até pedindo transferência.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Não há aparte, Senador. Ele está
encaminhando matéria.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB - AL) – Isso é um absurdo, Sr. Presidente!
E sobre essa questão que está em pauta, eu queria dizer a V. Exª, dar um testemunho,
Senador Jorge Viana, do Estado de Alagoas. O Estado de Alagoas, apesar da recessão e da crise,
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foi o Estado que, no Nordeste, mais aumentou receita própria de ICMS. O Governador
possibilitou a Alagoas um aumento do ICMS de 17% no primeiro ano, de 17% no segundo ano, e
tende a aumentar mais de 17% a arrecadação do ICMS este ano. Mas, Sr. Presidente, quando o
Governador assumiu, ele baixou a alíquota de Alagoas, do transporte aéreo, para 12%. Sabe qual
foi o resultado prático disso? Na recessão, nenhum Estado do Nordeste, à exceção de Alagoas, teve
crescimento no recebimento de visitantes no setor turístico.
Significa dizer, Sr. Presidente, que essa proposta é muito inteligente, é constitucional e está
vinculada a um resultado. Eu reclamei bastante das empresas aéreas, porque as empresas...
(Soa a campainha.)
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB - AL) – ... paralelamente, na mesma hora em que
se estava tentando reduzir as alíquotas, desfizeram, retiraram voos dos Estados do Nordeste. Mas
a vinculação, Senador Jorge Viana, não precisa ser apenas ao número de voos, que é fundamental:
ela precisa significar, para que o Senado cresça perante a população, não engane a população, um
rebaixamento no preço da passagem, da tarifa, que é isso que o brasileiro não suporta mais.
Porque, como eu dizia, Senador Eunício, e já estou encerrando, nessa ponte do futuro para o
passado que está sendo posta pelo Governo Michel Temer, nessa ponte o brasileiro está perdendo
tudo: um bujão de gás já custa R$85!
(Soa a campainha.)
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB - AL) – O Bolsa Família perdeu 3 milhões de
famílias; se você multiplicar isso por três beneficiários, significa 9 mil pessoas. Os programas
sociais foram cortados. Havia um programa que beneficiava a pequena agricultura, que V. Exª
conhece, a agricultura familiar. O PAA de Alagoas no ano de 2014 teve R$24 milhões realizados.
Sabe quanto nós vamos ter no Orçamento da União, no Programa de Aquisição de Alimentos?
Apenas R$2 milhões para todo o Brasil! Isso é um escárnio, um absurdo!
E eu queria, Sr. Presidente, dizer que nós não podemos ficar aqui permitindo que o Governo
se faça, todos os dias, por medida provisória. Já são dez medidas provisórias editadas. Até a
Medida Provisória da Shell está tramitando...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB - AL) – ... nesta Casa do Congresso Nacional; dez
medidas (Fora do microfone.) provisórias.
Nós temos que ter, pelo menos para que nós não fiquemos mal, o cumprimento das regras de
prazos de encaminhamento e de leitura das medidas provisórias, sob pena, Sr. Presidente, de nós
voltarmos aqui à convivência que tínhamos quando Eduardo Cunha era Presidente da Câmara dos
Deputados. Ele, em toda medida provisória, colocava jabuti. Nós tivemos que fazer uma regra
para tirar, com a pertinência temática, os jabutis que eram colocados pelo ex-Presidente da
Câmara dos Deputados. Por quê? Porque ele continua muito atuante; mesmo preso, continua
atuante e continua a influir no Governo. Hoje mesmo, está nomeando o Ministro da articulação
política.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Está encerrada a discussão dessa
matéria.
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Eu vou retirar a matéria de pauta, tendo em vista que é preciso 54 votos "sim" e não há
quórum suficiente para o dia de hoje.
Item 2 da pauta.
Projeto de Lei de Conversão nº 32, de 2017, que dispõe sobre a participação da União...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – ... no fundo de apoio à
estruturação e ao desenvolvimento de projetos...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – ... de concessões e parcerias
público-privadas (proveniente da Medida Provisória 786, de 2017).
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Presidente, uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Parecer nº 1, de 2017, da
Comissão Mista.
Relator Senador Elmano Férrer...
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA) –
Questão de ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – ... favorável à matéria, nos
termos do Projeto de Lei de Conversão que apresenta.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – A matéria foi aprovada na
Câmara dos Deputados...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – ... no dia 21 de novembro e seu
prazo de vigência se esgota no dia 23 de novembro 2017.
Prestados os esclarecimentos, passa-se à apreciação da matéria.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Questão de ordem, Sr. Presidente. Questão de ordem, Sr. Presidente.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA) –
Sr. Presidente.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Concedo a palavra...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Calma!
Concedo a palavra...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – ... ao Senador Elmano Férrer.
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O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Sr. Presidente.
Novamente, Sr. Presidente?
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA) –
Nós queremos...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Não existe mais democracia com V. Exª como Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senador Elmano Férrer tem a
palavra.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – V. Exª não é ditador, Sr. Presidente. Respeite, Sr. Presidente!
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA) –
Espera aí, Presidente.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – É toda semana isso, agora!
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA) –
Presidente.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Eu tenho direito a uma questão de ordem.
V. Exª leu essas medidas provisórias...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senador Elmano Férrer.
O SR. ELMANO FÉRRER (PMDB - PI) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Há um orador na tribuna.
Senador Elmano Férrer.
O SR. ELMANO FÉRRER (PMDB - PI) – ... essa...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM) – Presidente, o senhor não pode cortar nosso microfone, Sr. Presidente. É um direito que
nós temos...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senador Elmano Férrer.
Senadora. Senadora, olha o respeito.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Não vai, Sr. Presidente! Não vai, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senador Elmano Férrer.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM) – É um direito que nós temos de pedir questão de ordem.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Respeite este Plenário, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senador Elmano Férrer.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Respeite o Plenário, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senador Elmano Férrer.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM) – Lá, está fechado. O senhor não pode fazer isso.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senador Elmano Férrer.
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O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Novamente! O senhor leu isso hoje!
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senador Elmano Férrer.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM) – Não, Sr. Presidente...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – O senhor leu essa medida provisória hoje!
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM) – ... o senhor não pode fazer isso!
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senador Elmano Férrer tem a
palavra.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM) – O senhor está indo contra a sua palavra, Sr. Presidente!
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RJ.
Fora do microfone.) – Isso é uma vergonha!
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM) – Não, Presidente! Nós estamos pedindo questão de ordem, pelo Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senador Elmano Férrer tem a
palavra.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM) – Esse é um direito que nós temos pelo Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senadora Vanessa, a senhora vai
atrapalhar a reunião?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM) – Quem está atrapalhando é o senhor, que não está cumprindo o Regimento. E V. Exª sabe
do respeito com que eu lhe trato.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senadora Vanessa. Senadora
Vanessa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM) – Nós estamos agindo de acordo com o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senador Elmano Férrer.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM) – Não, Presidente, o que nós estamos pedindo é um direito regimental. Esse é um direito
regimental que nós temos.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RN.
Fora do microfone.) – Estamos pedindo respeito ao Regimento.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RJ.
Fora do microfone.) – É o senhor que está rasgando o Regimento!
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senador Elmano Férrer, V. Exª
está com a palavra.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM) – Mas não pode! A palavra foi solicitada para uma questão de ordem.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RJ.
Fora do microfone.) – Toda semana é a mesma coisa!
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O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senador Elmano Férrer, tem a
palavra V. Exª.
Senadora Vanessa, a senhora está desrespeitando mais uma vez esta Casa.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RJ.
Fora do microfone.) – É o senhor que está desrespeitando!
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senador Elmano Férrer tem a
palavra. Senador Elmano Férrer. Senador Elmano Férrer está com a palavra.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM. Fora do microfone.) – Eu vou me retirar do plenário!
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Saia.
Senador Elmano Férrer tem a palavra.
Parecer nº 209/2017-PLEN-SF
O SR. ELMANO FÉRRER (PMDB - PI. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.)
– Tenham paciência os nossos companheiros e companheiras, porque nós queremos relatar uma
matéria da mais alta relevância para os Municípios e o Estado do Piauí, digo melhor, os Estados
brasileiros. Trata-se de um projeto de lei de conversão, fruto da Medida Provisória nº 786. Todos
nós, todos os Senadores e Senadoras aqui presentes, sem exceção, receberam prefeitos no dia de
hoje e no dia de ontem. E eu peço, em nome dos prefeitos deste País, paciência! E peço também a
compreensão das nobres Senadoras e dos nobres Senadores. Trata-se de matéria da mais alta
relevância, minha estimada Senadora Vanessa Grazziotin.
Vivemos inquestionavelmente uma crise fiscal no Estado brasileiro, o esgotamento do poder
de investimentos de todos os entes federados, sobretudo dos Municípios, dos Estados membros da
Federação e até do Distrito Federal. Todos têm profunda escassez de recursos para investimentos.
As receitas desses entes federados estão em queda, todos nós sabemos. De outro lado, as despesas
a cada dia aumentam para os Municípios e os Estados. Daí por que eu considero essa medida
provisória da mais alta relevância para os 5,5 mil Municípios deste País.
Trata-se da criação de um fundo, um fundo com a participação da União para o apoio à
estruturação e o desenvolvimento de projetos de concessão e Parcerias Público-Privadas; altera a
Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007, que dispõe sobre a transferência obrigatória de recursos
financeiros para a execução pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios do nosso País
para, aliás, de forma obrigatória dentro das ações do Programa de Aceleração do Crescimento; e a
Lei nº 12.712, de 30 de agosto de 2012, que autoriza o Poder Executivo a criar a Agência
Brasileira Gestora de Fundos Garantidores para esses investimentos.
Então, eu creio que essa matéria, independentemente das posições políticas...
(Soa a campainha.)
O SR. ELMANO FÉRRER (PMDB - PI) – ... das posições partidárias e até mesmo
ideológicas que temos nesta Casa, ela é do mais alto interesse dos nossos Municípios. E eu desafio
um Senador e uma Senadora aqui presente que não tenha recebido hoje e ontem vereadores, digo
melhor, prefeitos e até governadores.
Então, em função dos entes federados, sobretudo os Municípios, que nos mandam para esta
Casa, e esta medida provisória atenta e vai ao encontro das administrações municipais, estaduais e
aqui, no Distrito Federal. E nós, ao encaminharmos...
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A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA) –
Caro Senador Elmano...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senador Elmano, está com a
palavra V. Exª.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA) –
Por favor, eu passo...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Está como Relator.
O SR. ELMANO FÉRRER (PMDB - PI) – Concluindo: eu sei, nós respeitamos a posição
de todos aqui, mas nós sabemos o drama que vivem os nossos Municípios. Portanto,
encaminhamos já para a Câmara o nosso relatório. Veio da Câmara para cá, e apenas nós
tínhamos duas proposições que teriam o apoio...
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA) –
Pela ordem.
O SR. ELMANO FÉRRER (PMDB - PI) – ... com a paciência de todos os nossos nobres
Senadores.
Por isso, eu pediria que acatassem a nossa apresentação de duas emendas, emendas que não
alteram... Aliás...
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA) –
Senador Elmano...
O SR. ELMANO FÉRRER (PMDB - PI) – ... no mérito...
Eu passo. Em seguida eu passo. Eu estou concluindo.
No mérito da matéria, mas apenas a forma da redação, de caráter meramente de adequação
redacional.
Então, era isso que nós tínhamos a fazer. E peço a compreensão das Senadoras e dos
Senadores para a aprovação desta medida. Aliás...
O Sr. Renan Calheiros (PMDB - AL) – Trata de que a medida provisória? Trata de quê?
V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – O Relator propõe...
O SR. ELMANO FÉRRER (PMDB - PI) – Veja bem, trata-se da participação da União
em um fundo de apoio à estruturação e ao desenvolvimento de projetos de concessão e parcerias
público-privadas, para...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Há um orador na tribuna. Vou
dar a palavra para V. Exª. Calma.
O SR. ELMANO FÉRRER (PMDB - PI) – ... transferência obrigatória aos Estados e
Municípios, para fazer projetos e estudos, visando...
Eu acho da mais alta urgência e relevância essa matéria. (Adequações redacionais ao
Parecer nº 209/2017-PLEN-SF – Vide item 5.2.2 do Sumário)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA) –
Sr. Presidente...
O SR. ELMANO FÉRRER (PMDB - PI) – Da mais alta.
(Intervenções fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Deixe o Relator concluir,
Senadora. Eu vou dar a palavra a V. Exª. Calma!
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O SR. ELMANO FÉRRER (PMDB - PI) – Não, eu respondi.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Calma! Há um orador na
tribuna. Eu vou respeitar o orador que está na tribuna. E não retiro a palavra dele.
O SR. ELMANO FÉRRER (PMDB - PI) – Nós respondemos ao nobre Senador, nosso
nobre Senador Renan Calheiros, que isso cria um fundo em que o Governo aporta 180 milhões, de
três formas. Este ano, ele aporta 40 milhões; no próximo ano, 70 milhões; e, em 2019, mais 70
milhões, para fazer todos...
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA.
Fora do microfone.) – Isso é uma brincadeira!
O SR. ELMANO FÉRRER (PMDB - PI) – Há uma urgência. Todos os Municípios e
Estados... Aliás, as capitais do País...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Calma, Lídice. Calma.
O SR. ELMANO FÉRRER (PMDB - PI) – As capitais do País, todas elas, e cidades de
pequeno porte querem fazer projetos e estudos com vista à elaboração de projetos para parcerias
público-privadas e concessão.
Pois não.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA) –
Por favor, Presidente, questão de...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Por favor, existe um Senador na
tribuna!
O Sr. Renan Calheiros (PMDB - AL) – Só um aparte! Eu acho que...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Pelo amor de Deus! Aqui não há
criança!
O Sr. Renan Calheiros (PMDB - AL) – Eu acho que...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Há um Senador na tribuna. O
Senador está fazendo um questionamento a ele, ao Relator.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB - AL) – Eu acho, Presidente Eunício, e o papel de V. Exª
é fundamental... Nós estamos aqui em Brasília recebendo, hoje, mais de 2 mil prefeitos de todo o
Brasil. Lá no prédio que ocupo eu vi a movimentação. Todos os Senadores da Casa receberam
prefeitos desesperados. Por quê, Sr. Presidente? Porque não entregaram o soerguimento da
economia e da receita. O Governo Federal comemorou, no trimestre passado, um crescimento de
0,02%. Nós temos setores que estão reaquecidos, mas a maioria dos setores continua na mesma. Os
Municípios estão vivendo o drama de terem os custos aumentando diariamente e a receita caindo,
sobretudo os Municípios que não têm receita própria, que é o caso de Murici, que é o caso de...
Então, a participação de V. Exª é fundamental. Nós precisamos arrancar deste Governo...
(Soa a campainha.)
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB - AL) – ... em respeito ao pacto federativo, que
está sendo desonrado, uma ajuda aos Municípios. Permita-me lembrar – e faço isso com
humildade...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Tem toda a razão V. Exª.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB - AL) – ... quando fui...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senador Renan, permita-me –
com a permissão do orador que está na tribuna: eu concordo com V. Exª que se tem que
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encontrar uma solução para os Municípios. Daqui a pouquinho nós vamos para uma sessão onde
nós vamos, inclusive...
O Sr. Renan Calheiros (PMDB - AL) – Vamos derrubar o veto. É muito importante...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – ... propondo a derrubada do
veto, que é o que equaliza a questão dos Municípios brasileiros. Compreendo a posição de V.
Exª...
O Sr. Renan Calheiros (PMDB - AL) – É importante. É importante.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – ... mas pediria a V. Exª o
seguinte: nós estamos discutindo essa medida provisória...
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – ... V. Exª presidiu bem esta
Casa...
A Senadora Lídice da Mata pediu a palavra. V. Exª pediu um aparte, e eu imaginei que fosse
para um esclarecimento. Em relação a essa questão, daqui a pouquinho nós vamos discutir lá no
plenário, e eu, com prazer, darei a palavra para V. Exª lá.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB - AL) – Então, já encerrando o aparte, Senador Elmano,
eu acho fundamental que nós possamos juntar os esforços de todos, do Governo e da oposição,
para conseguir do Governo Federal essa contemplação aos Municípios, que estão esvaziados por
um pacto federativo que não está sendo respeitado. Deixe-me só lembrar: quando eu fui Presidente
pela primeira vez do Senado Federal, nós aumentamos o FPM em 1%. Quando os Senadores me
elegeram novamente...
(Soa a campainha.)
O Sr. Renan Calheiros (PMDB - AL) – ... nós aumentamos novamente o FPM em 1%. Os
Municípios recebem hoje, no mês de julho, o correspondente a 1% de aumento. E os Municípios
receberão ainda – o de julho já receberam...
(Soa a campainha.)
O Sr. Renan Calheiros (PMDB - AL) – ... receberão, ainda em dezembro, o equivalente a
mais 1%. Em vez de nós estamos discutindo miragens, era muito importante aproveitar a energia
de V. Exª e o protagonismo político do Presidente do Senado Federal, para a União fazer justiça
aos Municípios brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Eu concordo com V. Exª.
Vou dar a palavra à Senadora Lídice da Mata, para...
Passa-se à apreciação da matéria.
Discussão do projeto de lei...
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA) –
Questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – ... de conversão da medida
provisória e das emendas em turno único.
Em discussão...
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA) –
Para questão de ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Concedo a palavra a V. Exª,
para discutir a matéria.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA) –
Não, Sr. Presidente. Perdoe-me. Eu fiz uma questão de ordem...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Questão de ordem, então, de V.
Exª.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA) – ...
com base no art. 412.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Questão de ordem.
Tem a palavra V. Exª.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA) –
Muito obrigada, Sr. Presidente.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM. Fora do microfone.) – Peço questão de ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB - RR. Fora do microfone.) – Para contraditar...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Há uma questão de ordem da
Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA) – O
outro está querendo contraditar. Não sabe nem que questão de ordem eu vou fazer.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Calma. Eu não sei por que tanto
nervosismo.
Eu estou tão calmo...
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA.
Para uma questão de ordem. Sem revisão da oradora.) – No dia 25 de maio de 2017, ao responder
questão de ordem sobre o prazo de medidas provisórias, a Presidência do Senado Federal
respondeu que o interstício de duas sessões deliberativas ordinárias entre a leitura e a votação da
medida provisória seria respeitado, conforme foi requerido na questão de ordem. Isso pode ser
observado nos seguintes trechos das notas taquigráficas:
O Sr. Presidente Eunício Oliveira (PMDB – CE) - Então, eu quero dizer para a senhora
que havia questionado que, em relação aos dois dias, é regimental, e eu tenho obedecido.
Esta medida provisória, se fosse fazer diferente, eu teria que pedir obviamente a
autorização e a unanimidade dos Líderes da Casa, para que isso acontecesse.
Os dois dias, ou melhor, as duas sessões, aliás, são regimentais. V. Exª teria toda a razão.
Não é o caso da leitura desta medida provisória.
Aí ele volta:
Portanto, em relação a esta medida provisória do prazo das duas sessões, V. Exª tem
inteira razão e eu lhe agradeço, porque V. Exª já aquiesceu em ser votada. Eu jamais
quebrarei o prazo de interstício de dois dias, se não for... Obviamente, se houver
contestação por parte dos Líderes, porque isso é regimental.
Ora, no caso da questão de ordem, pedia-se que as medidas provisórias fossem votadas
somente após a segunda sessão deliberativa ordinária, depois de sua leitura, conforme o acordo de
Líderes e o disposto no Regimento Interno do Senado Federal.
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No dia 30 de maio de 2017, foi feita outra questão de ordem sobre o mesmo tema, quando foi
requerido que a Presidência do Senado fixasse uma definição normativa a ser observada pela
Mesa, conforme preceitua o art. 412, inciso VIII, do Regimento Interno.
A Presidência do Senado... Espere aí, Senador. V. Exª vai contestar depois. Por enquanto,
deixe-me falar. É porque atrapalha.
(Soa a campainha.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA) – A
Presidência do Senado reafirmou que asseguraria o interstício de duas sessões deliberativas
ordinárias entre a leitura e a apreciação das medidas provisórias e esclareceu a forma como seria
contado esse interstício: caso a medida provisória fosse lida na Ordem do Dia de uma sessão
deliberativa, essa sessão já seria contada como a primeira sessão do interstício. Caso isso não
ocorresse, a primeira sessão do interstício seria contada apenas na próxima sessão deliberativa
ordinária.
A Presidência do Senado, inclusive, deu um exemplo de como seria feita a contagem: "No
caso, como ela foi lida na deliberativa, conta a deliberativa em que ela foi lida e a seguinte, para
que ela possa ser votada na outra sessão. Ou seja, conta a deliberativa em que foi lida, a seguinte,
e ela seria votada na terceira sessão deliberativa. É o caso que está acontecendo. Nós fizemos a
leitura na quinta-feira em sessão deliberativa". O Presidente dizendo isso. Nós estamos, no dia de
hoje, na segunda sessão deliberativa, e na terceira, no caso, ela estará preparada para votação.
(Soa a campainha.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA) –
Esse, Sr. Presidente, foi o processo que V. Exª determinou que fosse adotado.
Ora, nós não tivemos essa situação nesta sessão de hoje. Aliás, esta sessão de hoje... Eu quero
pedir desculpas a um Senador pelo qual tenho imenso carinho. Esta sessão de hoje foi pior ainda,
porque o Senado sequer sabia qual era a medida provisória que estava sendo lida, qual era a
medida provisória que nós estamos nos colocando para votar. E não me venham com o discurso de
que foi dado conhecimento do parecer pelos meios de comunicação da Casa – pelo amor de Deus!
Nós temos um procedimento aqui assegurado, determinado...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Para concluir, Senadora.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA) –
Começar o discurso falando dos Municípios...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – A senhora está falando de
Regimento, e o Regimento dá cinco minutos, e eu já dei mais um para a senhora.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA) –
Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Para concluir essa questão de
ordem.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA) –
Para atrair a atenção, como se nós estivéssemos salvando...
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Para concluir a questão de
ordem.
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A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA) –
Para concluir, Sr. Presidente.
Como se nós estivéssemos salvando, com essa medida provisória que fala de PPP, os
Municípios que estão exigindo R$4 bilhões do Poder Público para socorrê-los. É realmente um
absurdo inaceitável!
Agora, Sr. Presidente, o mais inaceitável, na verdade, não é nem o conteúdo da medida
provisória, porque esse, nós vamos debater o mérito e rejeitá-lo ou não. O pior é o método que
está sendo aqui admitido, porque ele fere todo o procedimento que nós, há anos...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senadora, a senhora quer fazer
uma questão de ordem ou quer insultar a Mesa?
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA) –
Já encerrei. Agora, V. Exª deve falar. Agora, não dá para, aqui, nós termos aqueles que podem
falar, que podem interromper os que estão falando, e os que não podem.
Eu me coloco aqui no mesmo patamar de qualquer outro Senador. Respeito todos...
(Interrupção do som.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA) –
...especialmente aqueles que estão dirigindo a Mesa...
(Soa a campainha.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA) – ...
mas é preciso que nós sejamos tratados também da mesma maneira.
Muito obrigada.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB - RR) – Para uma questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Discussão do projeto...
Vou indeferir a questão de ordem por duas coisas: primeiro, vou indeferir...
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA) –
V. Exª deixa...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – A palavra está com a Mesa. A
palavra está com a Mesa.
Vou indeferir a questão de ordem porque, no dia 1º de setembro, a Senadora Vanessa
Grazziotin, que hoje, lamentavelmente, mais uma vez insulta a Mesa, quando vai e arranca o
microfone...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Quem insulta o Plenário é V. Exª. É V. Exª que...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – ... vai ali, e há um orador na
tribuna, e arranca o microfone do Senador Elmano Férrer. Então, eu vou, respondendo à Senadora
Vanessa Grazziotin... No dia 1º de setembro, o Presidente respondeu exatamente o que está no
parágrafo do Regimento Interno do Senado Federal. Eu defini aqui que, a partir da nº 800, nós
teríamos um procedimento e que até o nº 800 o procedimento seria o procedimento do Regimento.
E o Regimento é muito claro e diz que matéria em regime de urgência – na Seção V, no art. 353.
É claro: "Parágrafo único. Terão, ainda, a tramitação prevista para o caso do art. 336, II,
independentemente de requerimento, as proposições sujeitas a prazo, quando faltarem dez dias
para o término desse prazo."
É o que acontece com essas duas medidas provisórias que estão na Mesa. E mais: houve...
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Só um minuto, por favor.
E mais: houve sessão... Eu não estava aqui, mas houve sessão deliberativa ordinária às
14h01min, houve sessão extraordinária às 14h44min, e houve sessão no início, às 14h59min.
Portanto, três sessões. Três sessões.
A matéria está em regime...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Eu recorro ao Plenário, eu recorro ao Plenário. Eu recorro ao Plenário!
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Não há recurso ao Plenário. Há
recurso à...
(Tumulto no recinto.)
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Há recurso à Comissão de
Constituição e Justiça.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Claro que há o recurso ao Plenário.
(Intervenções fora do microfone.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Isso.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Se V. Exª respeitar a Mesa e
tiver paciência e não ficar querendo levar no grito...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RJ.
Fora do microfone.) – V. Exª está atropelando...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Eu não vou mais debater com V.
Exª porque eu já sei qual o comportamento de V. Exª. V. Exª desrespeita esta Casa quando
agride as pessoas e grita.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RJ.
Fora do microfone.) – Recurso ao Plenário.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PR.
Fora do microfone.) – Sr. Presidente, cabe recurso ao Plenário de acordo com o art. 408 do
Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – A Senadora Gleisi Hoffmann tem
a palavra.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM. Fora do microfone.) – Eu também estou pedindo a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – A Senadora Gleisi Hoffmann tem
a palavra.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PR)
– Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – A Senadora Gleisi Hoffmann tem
a palavra.
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A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PR.
Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Presidente.
É só para dizer que, havendo recurso para o Plenário sobre decisão da Presidência em
questão de ordem, é lícito a esta solicitar a audiência da Comissão de Constituição e Justiça
quando se tratar de interpretação de texto constitucional, o que não é o caso, porque é uma
matéria regimental. Portanto, pelo Regimento, cabe, sim, recurso ao Plenário.
E eu queria fazer um apelo a V. Exª, porque, diversas vezes, eu fiz a interlocução com V. Exª
sobre essa questão de medida provisória e também de Regimento Interno na Casa. E, diversas
vezes, V. Exª disse a este Plenário que, poderia acontecer o que fosse, V. Exª era Presidente do
Senado Federal, não era Líder do Governo nem falava por ele.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – E não sou, Senadora.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PR)
– E, se a matéria chegasse aqui e não estivesse de acordo com o Regimento e de acordo com o que
V. Exª tinha se comprometido conosco, a matéria não seria votada.
Nós Senadores não somos carimbadores de medida provisória. Nós precisamos de tempo para
analisar.
Eu estava no plenário quando as três sessões extraordinárias foram abertas. Não fiz nenhum
questionamento porque...
(Soa a campainha.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PR)
– ... sempre que há sessão extraordinária e isso acontece, isso é discutido no Colégio de Líderes.
Portanto, achei que o que estava sendo encaminhado nesta Casa hoje era deliberação do Colégio
de Líderes, porque sempre foi assim.
Eu não quero, Senador Eunício, fazer crítica a V. Exª porque confio em V. Exª na condução
dos trabalhos da Casa. Nós só estamos pedindo para que o Regimento seja observado, mas não o
Regimento em cima dessas duas sessões extraordinárias, que não foram acordadas no Colégio de
Líderes, e também que a sua palavra, como Presidente da Casa, dada tantas vezes neste plenário
a nós afirmando que iria cumprir as regras e iria respeitar o Plenário da Casa também seja
cumprida.
Não é possível votar essa medida provisória hoje. Nós não temos condições de analisar o
mérito. E quero manter aqui o recurso ao Plenário pelo art. 408 do Regimento Interno da Casa.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Há uma solicitação do Líder do
PT, embora o pedido para inclusão dessa medida provisória tenha partido do próprio PT, através
do Senador Paulo Rocha.
Se ele estiver no plenário, me desminta, por gentileza.
A matéria está em regime de urgência dos dez dias. Portanto, não há quebra do Regimento.
Mas eu indeferi a questão de ordem. O Senador Lindbergh recorreu ao Plenário. Se ouvisse a Mesa
com paciência... Eu não vou atropelar o Regimento nem, como disse, sou Líder do Governo. O
Líder do Governo está sendo ali. É o Senador Romero Jucá, não sou eu. Eu sou Presidente da
Casa.
Agora, no grito, no escândalo, é ruim para a Casa. Não é ruim para mim apenas. É ruim
para a Casa e para quem faz. É ruim para Casa e para quem faz.
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Agora, eu indeferi a questão de ordem. O Senador Lindbergh recorreu ao Plenário. É
regimental o recurso, e eu submeto o recurso ao Plenário.
Quem vota com a Presidência... Quem vota com a Presidência permaneça como está. Quem
discorda...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM. Fora do microfone.) – Ganhamos!
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB - RR) – Não! Não!
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM. Fora do microfone.) – Ganhamos!
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB - RR) – É sem votação simbólica. Desculpe-me. É
orientação de Bancada.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Calma, calma. Eu não estou
votando... Dá para ouvir? Calma, Senador Romero, eu não estou votando a matéria, eu estou
explicando a matéria para que as pessoas possam votar. O Regimento diz que a votação é
nominal, Senador. Recurso ao Plenário é nominal. Portanto, eu vou mandar preparar e abrir o
painel, para a votação nominal.
Quem mantém o texto da decisão da Presidência, vota "sim"; quem não, vota "não".
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Quem mantém o texto da
decisão da Presidência, vota "sim"; quem não, vota "não".
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB - RR) – Presidente.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA) –
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Não, agora é encaminhamento de
votação de Líderes. Vai chegar a vez da senhora.
Como encaminha o PMDB? Como encaminha o PMDB?
(Soa a campainha.)
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB - RR) – O PMDB encaminha "sim", mantendo a
posição da Mesa, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – O PMDB encaminha "sim".
Como encaminha o PSDB? O PSDB? Como encaminha o PSDB? (Pausa.)
Como encaminha o PSDB, Senador Paulo Bauer?
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - RS.
Fora do microfone.) – Não está presente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Não há ninguém do PSDB?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/REDE
- AP) – Presidente, antecipando que a Rede está em obstrução e recomenda que tomem posição...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Como encaminha o PT?
Não chegou a vez de V. Exª.
Como encaminha o PT?
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – O PT está em obstrução, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – O PT está em obstrução.
Obstrução, PT.
Como encaminha o PP, Senador Benedito de Lira?
Eu convido os Senadores para virem ao plenário. Estamos em processo de votação nominal.
Como encaminha o PP, Senador Benedito de Lira?
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - AL) –
Sr. Presidente, o PP encaminha o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – O PP encaminha o voto "sim".
Como encaminha o DEM? (Pausa.)
Eu convido os Senadores para virem ao plenário. Estamos em processo de votação nominal.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB - RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Como encaminha o DEM?
Não, estamos em processo de encaminhamento de Líderes.
Como encaminha o PR?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM. Fora do microfone.) – Eu pedi primeiro pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Primeiro, eu vou fazer
encaminhamento de Líderes. É o que me manda o Regimento.
Como encaminha o PR? (Pausa.)
Como encaminha o PSB, de bola, Senadora Lídice?
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA) – O
PSB, Sr. Presidente, parabenizando V. Exª pela decisão de cumprimento do Regimento da Casa
nessa questão, encaminha pela obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – PSB em obstrução.
Como encaminha o PSDB, Senador Paulo Bauer?
Eu convido os Senadores para virem ao plenário, em processo de votação nominal. Esta é a
única votação nominal desta sessão.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Social Democrata/PSDB - SC) – Sr. Presidente, o PSDB
encaminha o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – O PSDB encaminha "sim".
Como encaminha o PSD, de dado? PSD, de dado? (Pausa.)
O PDT?
A SRª ÂNGELA PORTELA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PDT RR) – PDT em obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – PDT em obstrução.
Como encaminha o Podemos? (Pausa.)
Como encaminha o PTB, Senador Armando Monteiro?
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco Moderador/PTB - PE) – "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – O PTB encaminha voto "sim".
O PCdoB, Senadora Vanessa?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM) – Sr. Presidente, eu gostaria, de forma muito tranquila, pedir a V. Exª a palavra para uma
questão de ordem...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – PSB...
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Não, estamos no
encaminhamento de Liderança.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM) – Eu encaminho obstrução, mas gostaria de pedir, Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Obstrução.
Como encaminha o PPS? Como encaminha o PPS, Senador Cristovam? (Pausa.)
Como encaminha o PRB, Senador Eduardo Lopes? (Pausa.)
PSC, Senador Pedro Chaves? (Pausa.)
Como encaminha o PROS, Senador Hélio José? (Pausa.)
Como encaminha o Governo, Senador Romero?
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB - RR. Sem revisão do orador.) – O Governo encaminha
"sim", Sr. Presidente, e solicita às Srªs e aos Srs. Senadores que venham ao plenário. Essa é uma
medida importante, uma medida provisória que perde a validade amanhã e que atende
Municípios. Portanto, é muito importante a presença de todos.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/REDE
- AP) – A Rede pode encaminhar, Presidente? Presidente, a Rede pode encaminhar? Presidente,
pergunto a V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Calma. Como encaminha V.
Exª?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/REDE
- AP) – V. Exª me concede agora?
Eu sou tão carinhoso com V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Para encaminhamento, V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/REDE
- AP) – Eu com sou tão educado e carinhoso com V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Eu peço desculpa a V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/REDE
- AP) – O ânimo de V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Quando eu erro, eu peço
desculpa. Eu sei pedir desculpa.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/REDE
- AP) – Agradeço, Presidente. Agradeço.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Minha mãe me ensinou isso.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/REDE
- AP. Sem revisão do orador.) – Agradeço a V. Exª.
Presidente, em respeito ao Regimento... E aqui falo, inclusive, para sustentar o que V. Exª
proclamou, porque foi V. Exª, em resposta a uma questão de ordem, que disse que se colocaria
nessa Mesa como Presidente do Senado, que cumpriria o Regimento e que não haveria mais
nenhuma medida provisória que entrasse nesta Casa e fosse apreciada no prazo de 48 horas.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Depois da número 800.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/REDE
- AP) – Então, em respeito a V. Exª, ao encaminhamento que V. Exª deixou para todos nós,
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deixou claro aqui ao Plenário, e em respeito ao Regimento, a Rede está em obstrução para
derrubar esta sessão, que, no nosso entender, é antirregimental.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Eu convido os Senadores e as
Senadoras para virem ao plenário. Estamos num processo de votação nominal.
O SR. VICENTINHO ALVES (Bloco Moderador/PR - TO) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Como encaminha o DEM?
(Pausa.)
Como encaminha o PR? PR?
Não há ninguém na Casa?
O SR. VICENTINHO ALVES (Bloco Moderador/PR - TO) – O PR, Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senador Vicentinho.
O SR. VICENTINHO ALVES (Bloco Moderador/PR - TO) – ... encaminha voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – O PR encaminha voto "sim".
PPS? (Pausa.)
PRB? (Pausa.)
PSC? (Pausa.)
PTC?
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – A Mesa pode deliberar, Senador
Humberto Costa. A Mesa pode deliberar por votação nominal. A Mesa pode deliberar por votação
nominal.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - AC. Fora
do microfone.) – É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senador...
PSC? (Pausa.)
PROS? (Pausa.)
PTC? (Pausa.)
PPS? (Pausa.)
DEM? DEM? (Pausa.)
Mais uma vez, convido os Senadores e as Senadoras. Nós estamos num processo de votação
nominal.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Social Democrata/DEM - RN) – O DEM vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – E esta é a única votação nominal
na tarde de hoje.
Senador Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Social Democrata/DEM - RN) – Sr. Presidente, o DEM
vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – O DEM vota "sim".
O Senador Reguffe pediu a palavra pela ordem.
Tem a palavra V. Exª.
O SR. REGUFFE (S/Partido - DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr.
Presidente.
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Sr. Presidente, eu não tenho como concordar com esta prática brasileira, que, aliás, é de
vários governos e, inclusive, deste Governo também, de se governar por medida provisória.
No Brasil, edita-se uma medida provisória a cada três dias. Eu não tenho como concordar
com isso. Acho isso um desrespeito ao Poder Legislativo. Acho que isso não é a prática correta de
se governar.
O art. 62 da Constituição Federal diz que: "Em caso de relevância e urgência, o Presidente
da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de
imediato ao Congresso Nacional." Portanto, o instituto da medida provisória é apenas quando
ocorre um fato totalmente urgente, quando não se pode fazer por projeto de lei.
E, no Brasil, o tempo todo, vive-se disto, de editar medidas provisórias, mandar medida
provisória para o Legislativo. Eu não posso concordar que, a cada três dias, o Governo edite uma
medida provisória. Isso não é uma prática correta do ponto de vista processual e não é uma
prática correta no sentido do equilíbrio dos Poderes que a gente tem que ter.
Então, eu vou votar contrário, vou votar "não" e não concordo com esse tipo de instrumento
que está sendo usado – e é usado – por todos os governos neste País. Não concordo, não acho que
essa é a forma correta, acho isso um desrespeito ao Poder Legislativo, acho que medida provisória
tem de ser quando ocorrer um fato urgentíssimo e não se governar por medida provisória o tempo
todo. Então, a cada três dias, uma medida provisória. Isso não é sério, isso não é coisa de país
sério e é um desrespeito ao Poder Legislativo deste País.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PE.
Fora do microfone.) – Por que você não obstrui, Reguffe?
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, Sr. Presidente.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM) – Sr. Presidente, eu peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente.
Quero dizer que também tenho o maior respeito por V. Exª, o maior respeito por esta Casa,
V. Exª sabe disso.
Sr. Presidente, V. Exª, inclusive, quando disse que o acordo que existe no plenário partiu de
uma resposta que me deu em determinada sessão, eu quero aqui lembrar...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Primeiro de setembro.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM) – Pois é, Sr. Presidente, mas eu quero lembrar aqui alguns fatos. Houve uma polêmica no
plenário – a primeira polêmica em relação aos prazos – quando foi relatado o acordo que havia das
duas sessões ordinárias. V. Exª disse que, como Presidente, não reconhecia o acordo feito sob a
direção anterior – o.k.
Posteriormente, tivemos uma outra polêmica, e V. Exª, então, recolocou quando comunicou a
decisão de que, a partir da medida provisória... Medidas provisórias que fossem editadas a partir
do dia 16 de agosto, V. Exª só colocaria para votação em plenário, cumprindo o prazo estabelecido
na proposta de emenda à Constituição, que está parada na Câmara.
Naquela altura, V. Exª foi questionado pelo Senador Lindbergh Farias, Senador Eunício. O
Senador Lindbergh Farias questionou como o senhor faria e agiria diante das medidas provisórias
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já editadas. E ele disse o seguinte: "É que eu queria também que ficasse muito claro que nessas é
importante que tenhamos aqueles dois dias de prazo para estudar, para debater a matéria antes
da votação." E V. Exª respondeu, Senador Eunício: "Na realidade, não são dois dias. São duas
sessões ordinárias."
Eu me lembro de que, numa quinta-feira, só V. Ex ª, à mesa, e eu aqui, eu fiz o mesmo
questionamento, e V. Exª, de uma forma nobre, Senador Eunício, de uma forma respeitosa...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM) – ... convocou sessões ordinárias.
Então, Presidente, eu pediria a V. Exª que revisse a decisão de votar a matéria hoje, não em
nome da oposição, não! Mas em nome da respeitabilidade do Congresso Nacional, em nome da
respeitabilidade do Parlamento brasileiro.
Aqui todos, absolutamente todos, têm consciência do acordo que vigora. O acordo que vigora
é um prazo de, no mínimo, duas sessões ordinárias para votar a matéria.
Em relação ao episódio, Senador Eunício, em relação ao episódio... Para concluir, Sr.
Presidente. Em relação ao episódio, eu quero dizer – até também peço desculpas a V. Exª por ter
ido lá – que apenas o fiz exatamente para não ficar gritando aqui debaixo e o fiz, Sr. Presidente,
porque me achei no direito.
O art. 403 do Regimento Interno diz que "Constituirá questão de ordem, suscitável em
qualquer...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM) – ... suscitável em qualquer fase da sessão, pelo prazo de cinco minutos, qualquer dúvida,
sob interpretação ou aplicação deste Regimento". Ou seja, qualquer fase da sessão.
V. Exª nos deixou aqui aos gritos, sem termos o microfone para sequer proferirmos a nossa
questão de ordem.
Então, eu repito aqui o apelo feito pelos meus colegas, a questão de ordem feita pela
Senadora Lídice. Não é em nome da oposição, nós não queremos nada. Nós queremos apenas,
Senador Elmano, o respeito ao Senado Federal, o cumprimento da palavra...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Não fala isso, Senadora.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM) – ... porque, para um homem, não há nada mais importante do que a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Não fala isso, Senadora.
Senadora, não fala... Respeito ao Senado... V. Exª faz isso e depois diz que é em respeito ao
Senado?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM) – Sr. Presidente, V. Exª é que não me deu a palavra, que não cumpriu o art. 403. Por que
razão, Presidente? Por que razão, Presidente? Eu estava aqui pedindo questão de ordem baseada
no Regimento Interno, Sr. Presidente. V. Exª nos deixou aqui gritando. Ou V. Exª queria que eu
virasse e fosse embora, com o direito regimental que eu tenho de pedir questão de ordem? Era
assim que V. Exª...
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(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Para concluir, Senadora Vanessa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM) – Então, Sr. Presidente, eu peço a V. Exª, para a respeitabilidade do Senado e de V. Exª,
que fez o acordo com o Plenário. A palavra de um homem, como bom nordestino que V. Exª é, V.
Exª sabe, tem muito valor, muito valor. Aliás, o valor do homem é de acordo com a sua palavra
dada e a sua palavra cumprida.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Eu vou, mais uma vez, convidar
os Senadores para virem ao plenário do Senado. Estamos num processo de votação nominal, e essa
é a única votação nominal.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB - RR) – Sr. Presidente.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB - RR) – Só para informar que vários Senadores estão se
deslocando da posse do Ministro para cá.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Vou aguardar, Senador Romero.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB - RR) – Então, pediram que... Já estão a caminho.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senador Romero, muita gente
não tem paciência nesta Casa, mas eu tenho o suficiente.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Com a palavra, Senador
Lindbergh.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu, na verdade, quero dizer aqui, e o senhor
vai ter que aceitar, que eu vou ter agora, a partir de agora, uma postura aqui minha de oposição
ao senhor como Presidente desta Casa, pela forma como está conduzindo. Eu só quero que V. Exª
aguente, porque eu vou fazer isso, porque o senhor está tratorando. Toda semana é algo novo.
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PODE - MT) –
O senhor nunca o respeitou.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Não dá! É um desrespeito aqui tremendo! Toda semana é algo novo.
Então, a oposição... Eu chamo atenção agora de quem foi do governo: na época em que nós
estávamos no governo, esses dois dias eram respeitados. Agora, o senhor, não. O senhor me
desculpe, mas o senhor está tendo uma postura extremamente autoritária.
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PODE - MT.
Fora do microfone.) – Ele está te ignorando.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Nós não podemos aceitar isso. Pode virar a cara, pode falar para o Senador Cidinho lá, mas
eu digo para o senhor: eu vou fazer oposição diária, porque não dá. Não dá!
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O Senador Renan Calheiros aqui foi Presidente, nunca atropelou em cima desses pontos. Eu
quero aqui falar do que V. Exª respondeu para a Senadora Gleisi Hoffmann. Para a Senadora
Gleisi Hoffmann, palavra do senhor: "Eu quero dizer para a senhora que, em relação aos dois dias,
é regimental, e eu tenho obedecido. Essa medida provisória, se fosse fazer diferente, eu teria que
pedir, obviamente, a autorização da unanimidade dos Líderes da Casa", senhores.
Eu estou pedindo aqui, falando para o Senado, eu estou querendo... Eu acho que a forma de
condução dos trabalhos de V. Exª vai trazer um conflito permanente aqui. Eu digo: a minha
postura vai ser essa, porque a minha postura em relação à sua Presidência é de indignação.
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PODE - MT.
Fora do microfone.) – Você votou nele!
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – O senhor é um Presidente extremamente autoritário. O senhor está transformando esta
Casa toda semana em um tumulto novo. Nós vamos reagir, nós não vamos aceitar a forma como
V. Exª está presidindo esta Casa.
(Soa a campainha.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Por isso, eu peço aos Srs. Senadores que, neste caso, pelo menos, restituam aquele acordo,
os dois dias que eram necessários para a votação da medida provisória. Ele leu hoje e quer votar
hoje!
Então, esta é a minha posição, Sr. Presidente. Eu espero que o senhor fique tranquilo, mas
sempre vou subir a esta tribuna para denunciar a forma autoritária como V. Exª está conduzindo
esta Casa.
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PODE - MT) –
Para contraditar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senador Medeiros tem a palavra,
pela ordem.
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PODE - MT) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senador Medeiros tem a palavra.
Senador Medeiros.
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PODE - MT.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar é o seguinte: o Senador
Lindbergh está ali contestando a sua Presidência, mas está reclamando à toa. Ele teve opção. Ele
poderia ter votado em mim para a Presidência e eu estaria dando a ele o tratamento que ele
merece. Mas agora ele está aí reclamando de V. Exª...
Em segundo lugar, Sr. Presidente, o senhor está merecendo isso, pelo seguinte: eu entrei
contra esse... Minha avó dizia o seguinte: menino você dobra desde criança; quando ele faz uma
primeira peraltice, você chama a atenção. Esse menino faz tempo que está quebrando microfone
aqui, que está se alterando com V. Exª, e V. Exª foi deixando. Agora, o que ele fez? Ele disse que
já declarou guerra. Ele vai acabar lhe derrubando da Presidência.
Então, Senador Eunício, eu lhe aconselho o seguinte...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – V. Exª não é um Senador sério. Pelo amor de Deus!

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: DB7C0953001FA191.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.182014/2017-61

23 Novembro 2017

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira

81

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senador Medeiros tem a palavra.
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PODE - MT) –
Não, é muito sério o que eu estou fazendo aqui.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senador Medeiros está com a
palavra.
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PODE - MT) –
O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: nós temos um processo lá na Comissão de Ética e nós
precisamos debater o comportamento do Senador Lindbergh aqui. Sabe por que, Senador Eunício?
Eu vou dizer o seguinte: aqui nós precisamos ter o mínimo de respeito, porque o comportamento
nosso aqui é assistido pelas câmaras de vereadores, pelas assembleias legislativas e, daqui a pouco,
todo mundo vai achar que é normal quebrar os microfones e que, no momento em que o
Presidente ou qualquer outro me desagradar politicamente...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Normal é...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senador Medeiros está com a
palavra.
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PODE - MT) –
O Senador Lindbergh perdeu totalmente, ele perdeu totalmente os limites do Regimento. Sabe por
quê? Ele não respeita a fala de ninguém e, quando é contrariado, é um menino birrento. Quando é
contrariado ele fica assim.
Então, Senador Eunício, o que eu estou dizendo é o seguinte: nós precisamos fazer um TAC
aqui, um Termo de Ajustamento de Conduta. Sabe para quê? Ontem o Senador Lindbergh disse
aqui o seguinte: que este Senado é a pior – a pior! – Legislatura que há, porque o material aqui é
de má qualidade. Eu o vi fazendo aqui uma autocrítica.
Então, o que acontece? Nós precisamos começar a passar uma boa imagem do Senado. O
Senado aqui tem boa qualidade, mas nós precisamos mostrar isso na tela e fazer justiça ao que é o
Senado Federal brasileiro. Eu não estou brincando. Ele tem falado que eu estou brincando, mas
não estou. No momento em que nós vamos para o mundo e para todos os sites transformando a
Mesa do Senado Federal num acampamento dos sem-terra, comendo marmita na mesa, isso
diminui esta Casa, que já teve pessoas do naipe de Rui Barbosa, e é isso que preocupa.
Então, é o seguinte: na verdade, se a gente continuar assim, querendo ganhar no grito... O
Senador Lindbergh fala a hora que quer; a Senadora Vanessa fala a hora que quer; aqui, para os
demais, é uma dificuldade para falar. Ele falou hoje umas 500 vezes e vai falar de novo. Aqui ó!
Olhe lá!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Mais uma vez, mais uma vez...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Art. 14, Sr. Presidente. Art. 14.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Calma! Eu vou dar a palavra a
V. Exª. Tenha paciência, tenha paciência.
Mais uma vez eu vou convocar Senadores e Senadoras para virem ao plenário. Estamos em
processo de votação nominal. Há Senadores que não deram presença. Na hora em que completar
41, eu vou encerrar a votação; na hora em que completar 41, eu vou encerrar a votação, para
depois não dizerem que a Mesa não avisou, que a Mesa não avisou.
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB - RR. Fora do microfone.) – Encerrada a votação.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - AM. Fora do
microfone.) – Encerrada a votação.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Eu quero saber se alguém da
Liderança quer mudar a posição. Completou 41, eu vou encerrar a votação.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PR)
– É "não", tem que votar "não".
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Vota "não", vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Calma.
Quem vai mudar de posição?
PT.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – PT vota "não".
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA) –
PSB...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – PT vota "não".
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA) –
PSB vota "não", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – PSB vota "não."
Mais alguém vai mudar de posição?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM) – PCdoB, "não".
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/REDE
- AP) – Rede, Presidente.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Rede...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/REDE
- AP) – Rede vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Rede vota "não".
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB - AL) – Sr. Presidente, eu queria...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Só um minutinho, Senador.
Deixe-me mudar de posição aqui, por favor.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB - AL) – Eu queria fazer uma declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Só um minutinho.
PDT estava em obstrução. Mantém?
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PDT - RO) –
PDT encaminha o voto "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – PDT encaminha "sim".
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM) – PCdoB, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – PCdoB.
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM) – Já encaminhei voto "não"; já encaminhei "não".
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – PCdoB encaminha "não".
PSD, Senador Omar Aziz.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - AM. Fora do
microfone.) – "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – PSD encaminha "sim".
Podemos? Podemos? (Pausa.)
Todos já votaram? Posso encerrar a votação?
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA.
Fora do microfone.) – Não, não.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - AM. Fora do
microfone.) – Pode, pode.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Vou esperar. Democraticamente,
eu vou esperar quem não votou.
Todos já votaram?
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - AM. Fora do
microfone.) – Não, não. A Lídice, a Lídice... A Senadora Lídice vai votar...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Todos votaram? Todos votaram?
Vou encerrar a votação.
Está encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Votaram SIM 38 Srªs e Srs.
Senadores; NÃO, 17. (Vide item 5.2.2 do Sumário)
Portanto, está mantida a decisão da Mesa.
Em votação os projetos, os pressupostos...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Sr. Presidente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – ... de relevância e urgência;
adequação financeira e orçamentária e pertinência temática da matéria.
As Srªs e os Srs....
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB - AL. Fora do microfone.) – Para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Para discutir a matéria, Senador
Renan Calheiros. Para discutir.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB - AL. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores e Senadoras, nós estamos...
O SR. ELBER BATALHA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - SE) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB - AL) – Nós estamos...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – No microfone.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB - AL) – Nós estamos chegando, Sr. Presidente – e
me permitam todos –, ao pior dos mundos, ao pior dos mundos.
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O que é a medida provisória? Senador Elmano, a medida provisória é o novo nome do
decreto-lei, que foi fartamente utilizado na ditadura militar. Por que nós o aprovamos na
Constituinte? Porque a expectativa que nós tínhamos era de que nós tivéssemos o regime
parlamentarista, expectativa, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que se frustrou no andamento do
processo. E nós chegamos a esse presidencialismo de cooptação que hoje está nomeando Carlos
Marun, a nova nomeação de Eduardo Cunha, para a articulação política.
Há pouco eu dizia aqui: o Presidente Michel é obsessivo, mas é pouco inteligente. Por que ele
não vincula o processo de Eduardo Cunha ao seu processo e nomeia diretamente o Eduardo
Cunha para a articulação política, encerrando esse ciclo da intermediação? Sr. Presidente, nós
votamos aqui uma proposta de emenda à Constituição que estabelece prazos para a tramitação da
medida provisória. Na época, o Senado colocou o Senador Aécio Neves como o Relator dessa
matéria. Essa matéria foi para a Câmara dos Deputados e até hoje está na Câmara dos
Deputados.
Todos os governos usaram medida provisória, mas este Governo, se não tivesse outro nome,
era medida provisória. Eles estão governando por medidas provisórias que chegam ao Senado e, no
mesmo dia, são votadas. Isso não é, Senador Lindbergh, com todo o respeito, uma questão pessoal,
não é uma restrição ao Senador Eunício, não pode ser. Isso, em outras palavras, em português
claro, significa dizer que um país sério não pode ser governado por medida provisória. E o Senado
pelo menos precisa conhecer o teor das medidas provisórias para votar. Então, por causa disso,
estabeleceu-se uma regra de duas sessões, de 48 horas. Para quê? Para que os Senadores conheçam
o teor da medida provisória, porque a Câmara dos Deputados segura as medidas provisórias e as
manda para o Senado Federal nas últimas horas.
Eu não quero integrar um Senado, pertencer a um Senado que favoreça um Governo como
este do Michel Temer a governar o Brasil por medida provisória. Isso é um desrespeito, não é
oposição, Senador Lindbergh, é um desrespeito ao País, e repete as práticas que nós tivemos
fartamente no militarismo.
E isso não é imposição do Senador Eunício. Isso acontece todos os dias contra o Senador
Eunício e contra todos nós, porque isso apequena o Senado, apequena o Congresso Nacional e
submete definitivamente o Senado Federal e o Congresso Nacional às coisas deste Governo, que...
(Soa a campainha.)
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB - AL) – ... não se pode defender, tenha o Líder do
Governo a competência que tiver, como nós sabemos que o Senador Romero Jucá as tem, mas isso
não pode acontecer. O Brasil assumiu a condição de republiqueta. A sua democracia é uma
democracia de medida provisória sem urgência e sem necessidade.
Há pouco eu pedia, tristemente aqui, porque eu sou muito amigo do Senador Elmano, que ele
lesse detalhe do parecer. Sr. Presidente, é uma proposta para contemplar projetos de PPP que vai
valer daqui a três, quatro anos, sem urgência nenhuma, sem urgência nenhuma, sem urgência
nenhuma.
Nós não podemos apequenar o Brasil. O desprestígio que a nossa democracia vive hoje é
proporcional a esse tiro no pé que todos os dias...
(Interrupção do som.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Art. 14, Sr. Presidente.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/REDE
- AP) – Uma questão de ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Questão de ordem tem
precedência.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/REDE
- AP. Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente é questão de ordem
indagando à Mesa, suscitando o art. 403 do Regimento Interno. Nós fizemos, ainda há pouco, de
ofício, por V. Exª, a votação nominal de uma questão de ordem em que ocorreu recurso ao
Plenário. V. Exª, de ofício, encaminhou, por votação nominal, aquela questão de ordem, que,
inclusive, sai vitoriosa a posição da Mesa de V. Exª.
Logo, não foi feita nenhuma verificação nominal. Diante disso, Sr. Presidente, é óbvio que há
espaço ainda – e quero deixar isso bem claro – para que, na votação tanto dos pressupostos
quanto do mérito dessa medida provisória, seja solicitada a verificação necessária.
É essa a questão de ordem que faço a V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Só para esclarecer V. Exª.
Os pressupostos já foram votados. Nós estamos discutindo o conteúdo para votar a matéria
final. A Mesa definiu votação nominal. Ao decidir por votação nominal, há o interstício de uma
hora, conforme determina o Regimento.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Não, é só quando for pedido verificação...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Conforme determina o
Regimento.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/REDE
- AP) – Mas...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Eu mostro aqui no Regimento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – E é o que eu vou fazer...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/REDE
- AP) – Mas é somente se tivesse verificação, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – O Senador pediu ali...
O SR. ELBER BATALHA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - SE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Senador, pela ordem, para justificar...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Eu quero falar pelo art. 14.
O SR. ELBER BATALHA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - SE) – É
para justificar o meu voto com a Liderança: "não". A Lídice da Mata, do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – A Mesa justificará o voto de V.
Exª.
O SR. ELBER BATALHA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - SE) –
Muito obrigado.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Eu preciso falar, Sr. Presidente. Eu fui atingido aqui...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Não. Pelo art. 14, não...
Ninguém atingiu V. Exª agora.
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O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – O Senador Medeiros...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Não, não.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – V. Exª está me retaliando...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Não, não.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Porque eu falo mal de V. Exª, V. Exª está retaliando...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Não, não. Ninguém falou de V.
Exª agora, não.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – V. Exª está retaliando.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Não. Ninguém...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Eu peço a palavra...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Ninguém falou de V. Exª...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Eu peço a palavra, porque nós vamos abandonar este plenário!
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Pelo art. 14... Quer ganhar
tempo...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Nós vamos sair do plenário!
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Quer ganhar tempo. V. Exª quer
ganhar tempo. Eu conheço o Regimento.
(Intervenções fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Não havendo... Não há mais
inscritos para discutir a matéria.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RJ.
Fora do microfone.) – Eu estou inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Então, V. Exª se inscreva para...
Está inscrito para discutir a matéria. Pelo art. 14, V. Exª não foi citado agora. Para discutir a
matéria, tem a palavra V. Exª.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RJ.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – É impressionante V. Exª! V. Exª fica nervoso querendo
retaliar. Dizer que o Senador Medeiros não me atingiu?! É impressionante como V. Exª está
conduzindo esta Casa!
Senador, na verdade, nós tínhamos todo o direito de pedir outra verificação. Eu quero
mostrar aqui no Regimento. O art. 293, no inciso V, diz o seguinte: procedida a verificação de
votação e constatada a existência de número, não será permitida nova verificação no decurso de
uma hora. Não houve o pedido de verificação!
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB - RR) – Sr. Presidente, para contraditar.
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O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – Foi V. Exª que colocou a votação nominal, mas, para o senhor, não há mais Regimento!
Não tem mais Regimento!
Eu peço à Bancada da oposição, do PT: vamos nos retirar deste plenário. Volto a dizer a V.
Exª: alguns aqui – a fala do Senador Medeiros, que sinceramente é um desqualificado – tentam
nos censurar. Eu tenho todo o direito de fazer oposição à forma como V. Exª conduz esta
Presidência. E vou fazer isso todo dia. Neste momento, a única forma...
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PODE - MT) –
Pelas costas, Presidente.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – A única forma de protestar, neste momento, contra o que o senhor fez... O senhor rasgou o
Regimento desta Casa...
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PODE - MT) –
Pelas costas.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senador Medeiros, ele está no
tempo dele.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RJ) – O senhor rasgou o Regimento da Casa, passou por cima do prazo de dois dias, não aceita
agora o nosso recurso. Nós podíamos pedir verificação. Só há um caminho para nós: sair deste
plenário. Eu volto a dizer as palavras duras: V. Exª conduz esta Presidência de forma autoritária,
sem respeitar a oposição e o Regimento. Só nos resta abandonar o plenário neste momento.
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PODE - MT) –
Eu preciso do art. 14.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senador Medeiros...
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PODE - MT) –
Presidente, ele me chamou de desqualificado. É art. 14.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senador Medeiros, eu vou botar
em votação a matéria.
Srs. Senadores e Srªs Senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a matéria, com os votos contrários do Senador Pimentel, do Senador Randolfe –
registrados os votos.
Aprovado o projeto de lei de conversão, ficam prejudicadas a medida provisória e as emendas
a ela apresentadas. (Vide item 5.2.2 do Sumário)
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB - RR) – Sr. Presidente, há duas emendas de redação...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – As adequações redacionais serão
consolidadas nos autógrafos da matéria.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
O processado da proposição vai à Comissão Mista, nos termos do art. 11 da Resolução nº 1,
de 2002.
Próximo item da pauta.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Social Democrata/PSDB - PA) – Pela ordem,
Presidente.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: DB7C0953001FA191.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.182014/2017-61

88

Quinta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

23 Novembro 2017

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Pela ordem, o Senador Flexa
Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Social Democrata/PSDB - PA. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) – Presidente, eu pediria a V. Exª que nós pudéssemos trazer para discussão e votação
a Medida Provisória 789, que foi aprovada ontem lá na Câmara e que é da maior importância
para o Brasil e para os Estados mineradores, como é o meu Estado, o Estado do Pará.
Eu estou muito preocupado, Presidente, porque era um conjunto de três medidas provisórias
que o Congresso estava aguardando por oito anos, sendo que, ao final, agora, de aprovação nas
comissões mistas da 789, da 790 e da 791, a Câmara aprovou a 789, está discutindo a 791, e a 790
foi retirada de pauta pelo Presidente Rodrigo Maia. Então, eu faria aqui um apelo ao Presidente
Rodrigo Maia...
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Social Democrata/PSDB - PA) – ... que vote a 790,
porque é o texto do Código de Mineração revisto.
Nós aprovamos ontem a questão da compensação por exploração de recursos minerais. Hoje
está sendo aprovada a transformação do DNPM em Agência Nacional de Mineração. E o Código
de Mineração, que é da maior importância, que vai regular a ação da agência, foi retirado de
pauta. Então, Presidente, faço um apelo ao Presidente Rodrigo Maia para que se possa votar
também a 790 no dia de hoje ainda, para que nós possamos votar aqui na terça-feira próxima.
Obrigado.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RN)
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senadora Fátima.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RN)
– É apenas para constar na Ata que, na votação do recurso, eu segui a orientação do meu Partido.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – A Mesa registrará o voto de V.
Exª.
Item 3 da pauta.
Projeto de Lei de Conversão nº 38, de 2017, que dispõe sobre a Compensação Financeira pela
Exploração de Recursos Minerais (CFEM), proveniente da Medida Provisória 789, de 2017.
Parecer nº 1, de 2017, da Comissão Mista, o Relator foi o Deputado Federal Marcus Pestana,
favorável à matéria, nos termos do projeto de lei de conversão que apresenta.
A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia 21 de novembro, e seu prazo de
vigência se esgota no dia 28 de novembro de 2017. Portanto, matéria em regime de urgência pelo
Regimento.
Por isso, eu, oportunamente, vou conceder a palavra ao Relator, o Senador Aécio Neves.
Senador Aécio Neves. (Pausa.)
Enquanto o Senador Aécio Neves não chega, eu pergunto aos Senadores se há inscrição para
a discussão da matéria.
(Intervenções fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – O Senador Romero e o Senador
Eduardo estão inscritos.
Senador Romero, tem a palavra por cinco minutos.
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB - RR. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senhores que nos acompanham pela TV Senado, pela
Rádio Senado e pelas redes sociais, senhoras e senhores da imprensa, essa é a primeira medida
provisória das três medidas provisórias que o Governo do Presidente Michel Temer apresentou
para modificar para melhor a face da exploração mineral no nosso País.
A vocação mineral é uma vocação do Brasil. Nós temos províncias minerais extremamente
importantes, riquezas que precisam ser exploradas, porque há, ao longo da história, a
demonstração de que muitos minérios, quando passa o ciclo tecnológico, perdem a importância e,
portanto, se não forem devidamente, no momento oportuno, na janela de oportunidade econômica
e tecnológica apropriada, depois, não terão mais validade.
O Governo do Presidente Michel Temer encontrou um quadro de paralisia no setor mineral
brasileiro, com um novo Código de Mineração proposto, mas que aguardava votação na Câmara
dos Deputados. Houve por bem uma discussão com todo o setor, e o Governo do Presidente
Michel Temer, com o Ministério das Minas e Energia, teve a condição de propor três ações
fundamentais.
Uma reestrutura o DNPM e o transforma em agência, modernizando a estrutura funcional,
modernizando instrumentos que dão condição de arrecadação e, mais do que isso, de agilidade
para análise e concessão das licenças, dos alvarás e das autorizações.
Uma outra medida provisória, que é esta medida provisória que nós estamos aqui discutindo,
trata do CFEM, uma contribuição fundamental para Estados e Municípios que detêm a riqueza
minerária, mas que ficam com muito pouco, a não ser as ações corolárias de ampliação da
população nos setores minerais, de conflitos sociais, de demanda por saúde, de demanda por
educação. Portanto, eles ficam, poderíamos dizer, com a parte mais difícil da herança minerária na
sua exploração, que é o contingente humano que precisa ser atendido com demandas pelo Poder
Público.
Esta medida provisória trata de três questões básicas: base de cálculo para a nova CFEM,
Senador Flexa Ribeiro, que é um batalhador nessa matéria há tanto tempo, aqui, nesta Casa;
alíquotas do CFEM, novas alíquotas, que remunerem melhor os Estados e os Municípios; e
previsão de sanções administrativas em declarações de informações inverídicas, exatamente para
evitar o congelamento das reservas minerárias que existem hoje no Brasil, porque uma empresa
requer o alvará e fica sem explorar durante anos, fazendo com que essa riqueza não possa fluir.
Então, esta medida provisória tem ações extremamente importantes.
E nós queremos aqui, Sr. Presidente, registrar a importância de ela ser votada hoje. Nós não
podemos deixar caírem essas três medidas provisórias...
(Soa a campainha.)
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB - RR) – ... que representam um passo fundamental na
reorganização do setor minerário. Investimentos de mais de R$20 bilhões serão colocados a curto
prazo no Brasil por conta desta medida provisória e de outras medidas provisórias que nós
estaremos aprovando por estes dias. É muito importante o esforço do Senado para a votação desta
matéria.
Eu quero aqui registrar, como Líder do Governo, o apelo do Governo à sua Base para que
possa aprovar esta matéria, para que possa votar "sim", para que possamos ter efetivamente esta
matéria aprovada no dia de hoje e, portanto, salva da queda a curto prazo, pois ela vencerá
dentro de alguns dias. Portanto, solicito a todos o voto "sim".
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Social Democrata/PSDB - PA) – Senador Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB - RR) – Eu quero registrar a importância da medida
provisória e quero saudar a todos os Senadores e Senadoras que lutaram por esta matéria, para
que ela fosse votada hoje.
O voto é "sim", Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Concedo a palavra ao Senador
Eduardo Braga.
O Senador Aécio Neves já está pronto como Relator. Na sequência, vou dar a palavra a ele.
O SR. EDUARDO BRAGA (PMDB - AM. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, eu estou vindo à tribuna, porque, quando Ministro de Minas e Energia,
nós nos empenhamos muito para fazer andar o Código de Mineração, que não só faz justiça aos
Municípios que são produtores e aos Municípios que são afetados pela produção minerária, mas
também porque, Senador Flexa Ribeiro, nós estamos falando de uma atividade econômica
extremamente importante para a geração de emprego e para o crescimento econômico, com
impactos, inclusive, na nossa exportação.
O Estado do Pará é grande produtor mineral, o Estado do Amazonas tem um grande
potencial mineral, mas é importante destacar que nós não estamos falando apenas de recursos
minerais como ouro, diamante, pedras preciosas, bauxita, manganês, potássio, nióbio, sal-gema,
pois estamos falando também da questão dos fertilizantes e também dos minerais da construção
civil. Isso significa dizer areia, brita, pedra em bloco. A construção civil tem hoje os seus números
de geração de emprego extremamente comprometidos em função da crise que perpassa este País.
Eu voto favoravelmente a esta medida provisória, porque ela tem o intuito de, por exemplo,
reduzir a carga tributária sobre a construção civil e sobre os aspectos minerários da construção
civil – areia, brita, pedra em bloco –, como também de baixar, por exemplo, a CFEM sobre
fertilizantes, que têm grande impacto no agronegócio brasileiro, sendo hoje base importantíssima
para a geração da economia, da atividade econômica.
Portanto, Sr. Presidente, fiz questão de vir à tribuna, dizendo que essa medida provisória é
um avanço; transforma o DNPM em agência, o que vai também dar um novo dinamismo e mais
transparência para a atividade minerária, diminuindo, portanto, a influência do poder local ou do
poder político, que muitas vezes atravanca a atividade mineral neste País.
Quero, portanto, parabenizar a aprovação dessa medida provisória e dizer, Sr. Presidente,
que vou votar favoravelmente a essa medida, que reputo importante para o desenvolvimento
econômico, para a geração de emprego e para a distribuição de rendas com os Municípios e os
Estados brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Vou conceder a palavra, para
discutir a matéria, ao Senador Lobão, mas eu quero fazer aqui um registro público.
Eu recebi, de vários Senadores que são municipalistas, o pedido para a votação dessa
matéria. O que aconteceu neste plenário hoje à tarde não me preocupa, porque eu sei o papel que
me foi delegado pelos Srs. Senadores e pelas Srªs Senadoras. Portanto, eu estou atendendo aqui a
vários pedidos de Senadores municipalistas. O Senador Renan faz ali um gesto com o Jader, aqui,
em relação ao Senador Jader, apoiando permanentemente o Senador Jader Barbalho.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB - AL. Fora do microfone.) – Cumprimentando o
Jader, apoiando-o permanentemente e a você.
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O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – E a mim, eu agradeço a V. Exª.
Digo que o Senador João Alberto está aqui ao meu lado, o Senador Jader. Acabei de receber
uma ligação do Ministro Helder Barbalho, preocupado também com o Pará e com os Municípios
brasileiros. Faço questão de fazer este registro. Tantos Senadores vieram aqui, o Flexa, o Senador
Aécio e tantos outros Senadores que vieram aqui me pedir por essa matéria, pela importância que
ela tem para os Municípios.
Eu vou, daqui a pouquinho, pedir pressa para votarmos essa matéria, para irmos lá para o
plenário da Câmara dos Deputados fazer uma outra matéria que é importante, que é exatamente a
questão do veto que vai... Se o veto não for mantido, beneficiará os Municípios brasileiros.
Eu nasci em uma pequena cidade do interior do Ceará, em um distrito. Eu sei o sofrimento
hoje de um prefeito de uma pequena cidade brasileira para gerir um Município, não como Murici,
que é um Município já evoluído, mas pequenos Municípios deste Brasil, que ainda não tiveram a
oportunidade de ter representantes à altura de V. Exª.
Então, eu quero deixar bem claro que essa posição é uma posição de muitos daqui, desta
Casa, da Câmara dos Deputados, e, obviamente, faço questão de registrar, porque recebi aqui uma
ligação e mensagem pedindo, já que não podia estar aqui presente porque está em uma missão no
Ministério, do Ministro Helder Barbalho também.
Então, o Senador Lobão tem a palavra pela ordem de inscrição. Depois V. Exª, Senador.
Senador Lobão, para discutir a matéria.
O SR. EDISON LOBÃO (PMDB - MA. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, essa medida provisória, ou o objeto dela, constitui uma aspiração nacional. Nós temos
um código de mineração que vem de 40 anos, absolutamente obsoleto, vencido, carcomido.
Sr. Presidente, àquela época, desejava o Governo exportar minério de ferro a qualquer custo
e de qualquer maneira. Era talvez o principal produto de exportação depois do café. Esse código, à
época, foi de grande ajuda para a economia nacional. Sucede que agora vivemos outros tempos.
Eu fui Ministro de Minas e Energia e decidimos, então, naquela época, no Governo Lula – em
seguida no Governo Dilma –, modernizar o Código de Mineração. Durante dois anos instituí uma
comissão que ouviu governadores de Estado, autoridades, professores universitários. Todos aqueles
que podiam opinar sobre a modernização do Código de Mineração foram convidados a fazê-lo. Em
seguida, elaboramos o projeto, que é mais ou menos um esboço do que está nessa medida
provisória, e cuidamos da alteração do código, da criação da agência reguladora e do CFEM.
Sucede, Sr. Presidente, que tomamos uma decisão: não fazer por medida provisória.
Encaminhamos ao Congresso Nacional uma mensagem contendo os três projetos, que ficaram nas
comissões da Câmara sem nenhuma decisão, obrigando agora o Governo a tomar a medida que
tomou, isto é, editar por medida provisória – o que nunca é recomendável – uma providência que
é de extraordinária importância para o Brasil.
Nós precisamos contemplar não apenas a União Federal nessa matéria, mas também os
Estados e, sobretudo, os Municípios. O projeto que foi concebido sob a minha direção no
Ministério retirava recursos do CFEM e da União Federal, transferindo-os para os Municípios
brasileiros – inclusive aqueles que, na periferia da exploração, receberam os maiores impactos
daquela extração de minério.
Hoje, estamos caminhando, com a compreensão de V. Exª, com a presença aqui de prefeitos
do meu Estado, o Maranhão, e do Brasil inteiro, sobretudo do Pará, no sentido de tomar essa
providência oportuna, eficaz para o momento e bem-vinda para a Nação brasileira.
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Eram essas as palavras, Sr. Presidente, de apoio, portanto, a essa medida provisória.
O SR. ROBERTO MUNIZ (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - BA) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (PMDB - PE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Pela ordem.
Concedo a palavra para discutir a matéria. É só para...
O SR. ROBERTO MUNIZ (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Rapidamente, só para dizer que, infelizmente, não estava
presente durante a votação, porque estava fora. Quero registrar a minha presença.
E também aqui registrar a presença do Prefeito da cidade de Teodoro Sampaio, o nosso
amigo Bitinho, e também do Vereador Kerreu.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – A Mesa registrará a presença.
Obrigado pela presença de vocês.
O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (PMDB - PE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senador Fernando Bezerra.
O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (PMDB - PE. Para discutir. Sem revisão
do orador.) – Eu queria, com muita alegria, registrar a presença no plenário do Senado Federal de
dezenas de prefeitos do meu Estado, que vieram para a Mobilização Nacional dos Prefeitos e vão
ser recebidos pelo Presidente Michel Temer agora às 19h.
À frente dos prefeitos de Pernambuco se encontra o Presidente da Amupe (Associação
Municipalista do Estado de Pernambuco), José Patriota, Prefeito de Afogados da Ingazeira, que
esteve conversando com todos os Senadores, com toda a representação política do nosso Estado,
pedindo apoio para a pauta municipalista – uma pauta muito concisa, muito objetiva –, tendo em
vista os desdobramentos dessa grave crise econômica que repercutiu fortemente nas finanças
públicas municipais.
Nesse sentido, secundando a palavra do Senador Edison Lobão, eu gostaria de pedir a
compreensão e a sensibilidade de V. Exª, porque muitos dos Municípios brasileiros dependem da
produção mineral e foi aprovada agora na Câmara a nova CFEM, que representa um grande
alento para mais de 1,1 mil Municípios brasileiros.
É evidente que nós sempre temos que enfrentar essa questão do interstício, mas seria
importante... V. Exª, que é de Lavras da Mangabeira, que é municipalista, que é nordestino, que é
cearense, tem que usar o poder e a prerrogativa do poder que essa cadeira de Presidente do
Congresso Nacional lhe reserva para poder discernir matérias importantes que precisam aqui ser
pautadas. Conheço o trabalho de V. Exª, apoio o trabalho de V. Exª, V. Exª tem aberto aqui o
Senado Federal e o Congresso Nacional para a pauta dos prefeitos e para o movimento
municipalista brasileiro. Portanto, eu conto com o apoio de V. Exª para que essas matérias que
estão na pauta municipalista possam merecer prioridade de serem apreciadas e serem votadas para
que a gente possa encerrar esse período legislativo dando uma resposta clara aos prefeitos de todo
o Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Pela ordem, pede a palavra o
Senador Tasso Jereissati. (Palmas.)
E na sequência vou dar a palavra ao Senador Aécio Neves para fazer o relatório.
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O SR. TASSO JEREISSATI (Bloco Social Democrata/PSDB - CE. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Presidente, eu peço a V. Exª para consignar em ata meu voto, pois estava
numa reunião política importante e não pude chegar a tempo aqui; se aqui estivesse, votaria "sim",
seguindo a orientação do meu Partido.
Peço a V. Exª, então, que faça este obséquio.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – A Mesa registrará a manifestação
e o voto de V. Exª.
Senador Aécio para... Enquanto isso o Senador Moka pede a palavra.
O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB - MS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é
rápido.
Eu, como Coordenador da Bancada do Mato Grosso do Sul, recebi em meu gabinete uma
grande quantidade de prefeitos que pedem o apoio do Congresso Nacional, realmente, nessa
questão que vamos discutir logo mais no Congresso Nacional. Eu acho que isso representa para os
Municípios que estão todos eles combalidos. Então, eu quero aqui, mais uma vez, repetir as
palavras do Senador Fernando Bezerra: nós precisamos ter uma pauta municipalista e nós
precisamos, mais do que nunca, ajudar os nossos prefeitos, porque eles estão...
Ora, se a União, que fica com 50% da arrecadação, e os Estados, com 31%, estão com
dificuldades, imaginem os prefeitos que ficam com a menor parte dessa arrecadação e, nos últimos
tempos, têm recebidos inúmeras, inúmeras atribuições e não têm aumento da fonte para arcar com
essas despesas.
Então, fica aqui o registro da Bancada do Mato Grosso do Sul em apoio aos prefeitos do
nosso Estado e do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Acho que valeu a pena o que eu
passei hoje à tarde aqui, em nome dos prefeitos brasileiros e dos Municípios do Brasil.
Senador Petecão; rapidamente, porque temos um orador da tribuna.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - AC.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é apenas na mesma linha dos colegas.
Ontem tivemos uma reunião com a Amac, a associação dos prefeitos do Acre, e a
preocupação é essa: temos que ter, sim, essa votação do Congresso hoje. Essa pauta municipalista
é de fundamental importância.
O nosso prefeito... Eu falo pelo meu Estado, mas não é diferente no País inteiro. As
prefeituras estão no fundo do poço. E eu queria, aqui, na pessoa do Prefeito André Maia, Prefeito
de Senador Guiomard, que está nos dando o prazer de sua presença no plenário, fazer este apelo
para que nós possamos, nessa sessão do Congresso – o Senador Jorge Viana também está aqui
prestando sua solidariedade –, votar essa pauta municipalista, que é de fundamental importância
para o nosso Município.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senador Aécio Neves, como
Relator da matéria. Tem a palavra V. Exª.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Social Democrata/PSDB - MG. Como Relator. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por iniciativa de V. Exª, Senador Eunício, o
Senado da República tem a possibilidade, hoje, de vivenciar uma sessão histórica que corrige uma
inexplicável e inadmissível distorção que vem punindo, ao longo, pelo menos, Senador João
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Alberto, dos últimos 20 anos, os Estados, os Municípios e principalmente as populações, Senador
Jader, que vivem nos Municípios mineradores de todo o Brasil.
Venho, assim como V. Exª, de um Estado minerador. Assim como V. Exª, governei meu
Estado, e V. Exª sabe do impacto positivo que essa medida aprovada ontem na Câmara dos
Deputados trará a essas regiões que têm na atividade mineral praticamente a sua única ou mais
relevante atividade econômica, que, como todos sabemos, só dá uma safra e viu, ao longo do
tempo, essas regiões serem degradadas tanto do ponto de vista ambiental – talvez a mais visível
de todas as degradações que a atividade mineral traz – quanto da degradação social, em razão do
fim. No momento em que se exaure a atividade mineral, as populações que vivem nessas regiões,
sem alternativa de outra atividade econômica que possa substituir a atividade mineral, ajudam
para que o ambiente social dessas regiões em muito também se degrade.
Governei talvez o mais importante, ao lado do Pará, Estado mineral do Brasil, e, portanto,
tanto em Minas Gerais como no Pará, no Maranhão, no Espírito Santo e em alguns outros
Estados há uma nova esperança no ar.
A proposta, ontem transformada em projeto de conversão, de Relatoria do ilustre Deputado
Marcus Pestana, que merece aqui todas as nossas homenagens pelo extraordinário trabalho que
fez, com o apoio das Bancadas de todos os Estados, permitirá agora uma nova realidade para cada
um desses Municípios e também para esses Estados.
Portanto, hoje, o que nós estamos submetendo ao Senado Federal é, para que fique muito
claro, o Projeto de Conversão nº 38, de 28 de dezembro de 1989, que dispõe sobre a Compensação
Financeira pela Exploração de Recursos Minerais.
Na verdade, foram três as iniciativas deste Governo para tirar da letargia o setor mineral no
País; três medidas provisórias: a de número 789, que é esta que estamos agora relatando, que trata
da CFEM, da compensação financeira às regiões mineradoras; a 790, que trata do Código de
Mineração, o tão esperado, discutido e nunca aprovado novo Código de Mineração; e a 791,
essencial ao cumprimento das novas medidas estabelecidas nesta medida provisória que ora relato,
Pois essa que está, neste instante, sendo votada no plenário da Câmara dos Deputados, a de nº
791, transforma o DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral) em uma agência
reguladora, o que dará a ele qualificação, estrutura e remuneração aos seus servidores adequadas,
para que possam fazer cumprir as novas disposições aqui estabelecidas ontem – e registro –, pela
votação quase unânime da Câmara dos Deputados. E todos nós sabemos as dificuldades de um
tema complexo como esse, que passou pelas últimas décadas sem qualquer ação efetiva dos vários
governos federais, chegar a ter a aprovação que teve ontem.
A Medida Provisória 789, na verdade, aperfeiçoa em muito o modelo fiscal para cobrança da
chamada CFEM, resultante, como disse, da exploração de recursos minerais no território nacional,
seja na plataforma continental, no mar territorial, ou na zona econômica exclusiva. Essa medida
provisória, no seu texto original, alterou a base de cálculo, para que fosse sobre o faturamento
bruto, e o percentual de algumas substâncias – como ferro, diamante, nióbio e agregados –, para
uso na construção civil, todos em percentual maior do que o vigente anteriormente.
Para simplificar e fazer aqui uma síntese daquilo que foi amplamente discutido ontem na
Câmara dos Deputados, as alterações mais relevantes são as que passo a descrever agora.
Em relação ao minério de ferro, que tanto interessa a tantos Municípios brasileiros, a
alíquota vigente era, na verdade, calculada sobre o faturamento líquido dessas empresas, num
valor que alternava entre 2% e 4%, dependendo da cotação internacional. Portanto, houve uma
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alteração, não apenas, Presidente Eunício, na alíquota, mas também na base de cálculo, que passa
a ser feito sobre o faturamento bruto. A alíquota passa, portanto, em relação ao minério de ferro,
a ser de 3,5%. A proposta original do Deputado Pestana era de 4%, uma proposta com a qual
todos nós concordávamos, mas é aquela velha máxima de que o ótimo é inimigo do bom: o acordo
se deu em torno da alíquota de 3,5%, e é esse acordo que trago também à observação e ao sufrágio
dos eminentes Senadores.
Portanto, é preciso que se faça também aqui uma ressalva – isso interessa muito ao Pará,
interessa ao Maranhão de V. Exª, Senador João Alberto, de forma muito especial: as pequenas
mineradoras, aquelas mineradoras de baixo teor, de baixo valor agregado, poderão requisitar que a
sua alíquota seja diminuída para 2%, e a agência haverá de definir se essa reivindicação se justifica
ou não. Portanto, há aqui um cuidado, uma preservação, uma diferenciação entre as minas de
baixo teor, em relação àquelas administradas, em sua grande maioria, pelas grandes empresas, em
especial pela Vale do Rio Doce.
Houve uma preocupação também em garantir a competitividade da produção de fertilizantes
em solo nacional. Hoje nós temos uma grande parcela dos fertilizantes utilizados na produção
nacional importados. Portanto, em razão disso, o potássio e o fosfato tiveram, ao contrário do
minério, a sua alíquota diminuída, reduzida, de 1% para 0,2%, para garantir exatamente
competitividade com a concorrências dos fertilizantes importados.
Em relação ao ouro, houve uma modificação do projeto original da Comissão Especial para
aquele que foi votado ontem e aprovado em plenário, que é o que consta do meu relatório: a
alíquota cai de 2% para 1,5%, ressaltando que o ouro de garimpo, Senador Jader, continua a ser
de 0,2%, a mesma alíquota da Lei 8.001, de 1990.
Um outro aspecto essencial, extremamente relevante, é o que trata da distribuição desses
recursos. E houve também uma modificação ontem no plenário, já tarde da noite – essa sessão
terminou quase 1h da madrugada –, em relação ao projeto conhecido e aprovado na Comissão
Especial.
As áreas impactadas... E essa é uma reivindicação antiga de vários Estados. Principalmente,
eu me lembro, de quando era Governador ainda... Era do Espírito Santo, era do Rio Grande do
Sul, era do Maranhão, das regiões por onde passa o minério e que recebem algum dano, em razão
da utilização do seu solo, do seu território, seja ele ambiental, seja ele econômico... Essas áreas
impactadas terão, a partir de agora, 15% dos recursos, para que possam também executar projetos
de recuperação.
E o que se estabeleceu por áreas impactadas, Senador Armando Monteiro? As regiões e os
Estados que não são produtores de minérios, mas por onde passam ferrovias, por onde passam
eventualmente os dutos, por onde passa o minério, onde existem portos ou as barragens de
rejeito... Portanto, caberá ao Poder Executivo, através de um decreto, definir, a partir desses
critérios estabelecidos, aquilo que chamamos de áreas impactadas, definir o percentual que cada
uma dessas áreas receberá.
Portanto, o projeto não beneficia apenas os Estados produtores de minerais, mas os diversos
outros Estados que contribuem na cadeia produtiva, sobretudo para escoamento dessa produção
mineral.
(Soa a campainha.)
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Social Democrata/PSDB - MG) – Os Municípios
produtores ficarão, Senador Eunício, com 60% desses recursos. E nada mais justo, porque esses
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novos recursos, que alavancarão o desenvolvimento dessas regiões, deverão ser utilizados,
inclusive, para fomentar outras atividades econômicas diversas da mineração. No momento em que
se exaure o fluxo do minério, do minério de ferro ou de qualquer outro minério ali produzido, é
importante que já haja a preocupação da sociedade local ou dos administradores públicos, para
fomentar uma outra atividade econômica que haverá de absorver aquela mão de obra e continuar
dando condições ao desenvolvimento econômico e social daqueles vários Municípios.
Portanto, 60% desses valores ficarão com os Municípios; 15%, com os Estados; 10%, com a
União; e, como disse aqui agora há pouco, 15%, com essas chamadas áreas impactadas, a serem
definidas de forma mais clara durante a elaboração desse decreto presidencial.
Portanto, Sr. Presidente, quero saudar, em especial, o grande trabalho feito na Câmara dos
Deputados sobre essa matéria. Quero dizer que, como ex-Governador do Estado de Minas Gerais,
lutamos pelo menos durante 20 anos para que este dia aqui chegasse.
Há sempre um discurso de que esse aumento dessa alíquota haverá de impactar
negativamente nas atividades econômicas, sobretudo na exportação dos produtos minerais
brasileiros. Isso não é verdadeiro. O Brasil continuará tendo uma das mais baixas alíquotas hoje
exercidas em todo o mundo.
E nós não podemos chamar isso de tributação, senão são, na verdade, o ressarcimento a essas
regiões, a esses Estados e a esses Municípios, que veem a riqueza de seus solos ser ali retirada e
ficavam apenas com o buraco, ficavam apenas com as consequências degradantes, repito,
ambientais e sociais.
Portanto, aqui reitero, na íntegra, os termos da proposta ontem apresentada na Câmara dos
Deputados, através deste Projeto de Lei de Conversão de nº 38, que tem essas como as suas
principais modificações, as quais aqui acabei de relatar, na certeza de que hoje é um dia histórico
para Minas Gerais, para o Pará, para o Maranhão, para os demais Estados mineradores
brasileiros, mas, principalmente, para cada um dos brasileiros que vivem nessas regiões e que
terão, agora, condições de buscar, exaurido o ciclo mineral, o desenvolvimento de outros
atividades de cunho econômico e de cunho social.
Cumprimento, Senador Eunício, V. Exª pela presteza com que colocou essa matéria, cuja
votação terminou na madrugada de ontem ainda, na Câmara dos Deputados, para que, a partir de
hoje, haja uma nova realidade a conviver com a vida, com a esperança e com o futuro de tantos
milhões de brasileiros.
É o nosso relatório, e cumprimento cada um dos Senadores e cada uma das Srªs Senadoras
que participaram desse esforço.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Concedo a palavra ao Senador
Jader Barbalho e, na sequência, vou botar em votação a matéria, para a gente ir para o plenário
da Câmara fazer mais um gesto com os prefeitos brasileiros.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores.
Seguramente, Sr. Presidente, eu não tenho nenhum dado a mais, depois que eu ouvi tantas
figuras passarem por esta tribuna, abordando este assunto.
Eu quero cumprimentar o Relator, Senador Aécio Neves; quero cumprimentar o meu colega
de Senado e meu vizinho do Estado do Amazonas, o nosso colega Eduardo Braga, ex-Ministro de
Minas e Energia; da mesma forma, o Senador Lobão, ex-Ministro de Minas e Energia, que
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apresentaram todos os argumentos, Sr. Presidente, argumentos que justificam a solidariedade ao
texto desta medida provisória.
Sr. Presidente, eu venho a esta tribuna como representante do Pará, que, seguramente,
detém a maior reserva mineral do Brasil e, talvez, do mundo; em contrapartida, temos esta
realidade que aqui foi descrita, com muita precisão, pelos que me antecederam na tribuna e pelos
que tiveram a oportunidade de intervir, a partir do plenário.
Eu sei, Sr. Presidente... Fui Governador do meu Estado duas vezes – o povo do Pará me deu
esse privilégio. Já completei, em novembro, 51 anos do meu primeiro mandato. Evidentemente que
não parece, não é isso? Evidentemente que não parece, mas, agora, em novembro, completaram-se
51 anos que me elegi vereador em Belém, em 1966. Sou fundador do meu Partido, o MDB. Tive o
privilégio de ocupar todos os cargos no Legislativo brasileiro: vereador; deputado estadual; quatro
vezes Deputado Federal; duas vezes o privilégio de integrar o Senado da República; ocupar a
Liderança do meu Partido por quase sete anos nesta Casa e, pela benevolência e solidariedade de
tantos companheiros, cheguei à Presidência do Senado e do Congresso Nacional.
E também fui Presidente nacional do nosso Partido, coisa que, como militante, nunca
imaginei na minha vida: ter o privilégio de presidir o partido fundado por tantas figuras ilustres,
particularmente pelo nosso Ulysses Guimarães.
Tive a oportunidade de conviver, nesta Casa e na vida pública...
Senador Aécio Neves, eu, quando cheguei, em 1975, eleito Deputado Federal pela primeira
vez, um dos meus privilégios foi ser colega do seu avô, o Deputado Federal Tancredo Neves. Com
ele aprendi – e com tantos outros – tantas lições da vida pública. Depois, recordo-me bem, meu
caro Senador Aécio, de você ajudando a carregar a maleta do seu avô, a pasta do seu avô. Não é
isso? Você se recorda, não é?
Eu, apesar de todo esse tempo, tenho o privilégio de ter uma memória, e eu agradeço a Deus,
que me ajuda a lembrar de tantos eventos que a vida pública me permitiu. E, ao mesmo tempo,
uma memória que me faz lembrar alguns episódios pelos quais eu não deveria ter passado.
Fui, portanto, colega do seu avô, Deputado Federal. Ele era Deputado Federal, e eu era
colega dele, colega do ex-Primeiro Ministro deste País, dessa figura fantástica que era o nosso
Tancredo Neves.
Tive a oportunidade de conviver com tantas outras figuras, como Ulysses Guimarães, como
Teotônio Vilela, como Paulo Brossard... Eu não tenho praticamente do que me queixar do que a
vida pública me proporcionou. E, hoje, tenho o privilégio de integrar o Senado da República e ser
colega de V. Exªs.
Eu quero dizer que, como representante do Pará, eu tinha a obrigação de vir fazer esta
pequena intervenção. Não para falar mais sobre o mérito dessa questão. O mérito dessa questão já
foi esgotado desta tribuna e aí, do plenário do Senado, pelas intervenções que se realizaram, Sr.
Presidente. Eu venho porque isso faz bem ao meu Estado; isso repara imensas injustiças que o
meu Estado vivenciou, ao longo do tempo. Repara, apenas; não corrige definitivamente, mas
repara.
Temos a maior mina de ferro do mundo, que é Carajás. E eu conheço o que aconteceu com
Parauapebas, porque esses polos de desenvolvimento fazem com que a migração seja acelerada. E
eu, quantas vezes, assisti à ferrovia que sai, Senador João Alberto, do Pará, vai até Itaqui, no
Maranhão, e volta de lá. Levava o nosso ferro para São Luís do Maranhão, para Itaqui. E trazia –
a própria ferrovia – milhares de brasileiros que, tangidos pela miséria, tangidos pelas dificuldades
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de inserção no mercado de trabalho, eram despejados. eram despejados em Parauapebas, eram
despejados no sul do meu Estado, Sr. Presidente, criando evidentemente uma periferia grave.
Município rico e de povo pobre, porque é um povo que não tem saneamento, um povo que vive
com as maiores dificuldades.
Eu creio, Sr. Presidente, que essa decisão da Câmara dos Deputados e a decisão aqui do
Senado vão minorar esta realidade.
Eu sei, Sr. Presidente, e me permito... Se eu conto histórias e faço a inserção na história, é
que eu tive o privilégio de participar da história deste País: do passado; participo do presente; e
peço a Deus que não tenha nenhuma pressa de me chamar porque eu não estou com pressa de sair
deste mundo e, se possível, da vida pública deste País.
Eu quero dizer a V. Exª, Sr. Presidente, ao lado de Parauapebas, de Carajás, nós temos hoje
uma mina de ferro que já supera Carajás no Município de Canaã dos Carajás, a tal S11, salvo
engano da minha parte. São cinco montanhas, e essa é apenas uma das cinco, Sr. Presidente. E
esse Município que nasceu, Deputado Priante, por um pequeno aglomerado de agricultores... E me
permita, Sr. Presidente, até que eu possa falar com certa vaidade.
(Soa a campainha.)
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) – Esse Município, Canaã dos Carajás, que
hoje é seguramente o Município mais rico do Estado, o de maior volume, o de maior patrimônio
mineral, talvez, do Brasil, sabe como ele foi viabilizado, Sr. Presidente? Eu era Governador do
Estado e um grupo de agricultores veio comigo, etc. e tal, Cedere I, Cedere II – não era isso? – e
eles vieram comigo pedir ao Governador que mandasse abrir uma rodovia até eles e que colocasse
a energia que eu espalhava de Tucuruí por todo o Estado. E eu determinei a abertura dessa
rodovia. Eu, contra os técnicos da centrais elétricas do Pará, disse a eles que eles tinham que
implantar a energia...
(Soa a campainha.)
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) – ... e eles diziam – já encerro, Sr.
Presidente – que lá não havia consumo. Mas eu dizia: vocês não vão querer discutir comigo, que
sou pragmático ao enfrentar os problemas do meu povo. Vocês não vão discutir comigo quem
nasceu primeiro: se foi o ovo ou se foi a galinha. Vocês estão a me dizer que não podem implantar
a linha de energia elétrica porque não existe consumo?
Inaugurei, Sr. Presidente, cerca de 150 dias depois da minhas determinações, e o Deputado
Priante, que aqui está presente, foi testemunha. Eu fui lá, trepado na carroceria de um caminhão,
cercado por agricultores que fundamentalmente eram evangélicos – e, por isso, a denominação de
Canaã: porque Canaã foi onde ocorreu o primeiro milagre do Cristo, que foi transformar a água
em vinho a pedido de Maria, sua mãe.
Sr. Presidente, eu quero festejar.
Eu pedi a V. Exª porque eu ia falar só um minuto, mas, quando eu chego à tribuna, eu
acabo me empolgando. Aqui eu vejo uma série de prefeitos e prefeitas que não são nem do meu
Estado, não estou vendo aqui nenhum prefeito e prefeita do Pará.
(Manifestação da galeria.)
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) – Estão lá atrás. O que é isso? Que o Pará
venha para frente!
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Eu quero festejar a presença de vocês, Sr. Presidente, e dizer duas coisas porque eu me
empolgo ao chegar à tribuna parlamentar. Eu quero dizer duas coisas ao final.
Em primeiro lugar, festejar o Poder Legislativo, este Poder que é altamente democrático, este
Poder que nós temos uma grande assessoria de consultores do Senado e de consultores da Câmara
dos Deputados, mas, Sr. Presidente, o Poder Legislativo, na democracia, a grande assessoria que
tem é a assessoria da opinião pública, daí a importância do Poder Legislativo. Quando surge um
debate, quando uma tese é colocada em pauta, nós não ficamos a aguardar apenas a nossa
consultoria, os nossos assessores de gabinete, é do Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul até o Acre,
que nos chegam contribuições. Então, o processo legislativo é fantástico porque ele, efetivamente,
é democrático, ele tem a participação de todos aqueles que opinam favoravelmente, que opinam de
forma contrária, e, desse contraditório, nasce uma assessoria fantástica.
(Soa a campainha.)
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) – Sr. Presidente, sei que V. Exª tem toda
razão. Eu não tenho o direito de abusar da paciência de V. Exª, eu não tenho o direito de abusar
da paciência de ninguém, mas eu quero festejar o processo legislativo, festejar que a Câmara dos
Deputados tenha aprovado essa matéria uma hora da madrugada de hoje e que nós já estejamos
aqui para apreciá-la e aprová-la. Isso é fantástico! O Poder Legislativo, às vezes... Eu, com tanto
tempo, fico agastado e aborrecido como a gente demora em determinadas tramitações, mas esta,
Sr. Presidente, tinha que ter uma tramitação de urgência. Nesta, eu não diria acusações, mas as
recriminações feitas a V. Exª não têm cabimento em face da importância dessa matéria.
Eu quero encerrar dizendo aos prefeitos e prefeitas que aqui estão: este Senado está solidário
com esta luta porque esta luta é justa, mas eu quero, Sr. Presidente...
Eu não tenho mais idade. V. Exª é muito mais jovem do que eu. V. Exª foi meu tesoureiro
quando eu era Presidente nacional do PMDB, e eu nunca pensei que V. Exª fosse crescer tanto na
vida pública deste País e que um dia eu, sentado, pedisse a palavra para V. Exª, que foi meu
tesoureiro na comissão executiva. Eu até pensei que, na sua família, a política ia ser encerrada
pelo meu querido amigo Paes de Andrade, mas eu quero dar um testemunho aqui e agora a vocês
que nos assistem aqui e àqueles que nos assistem através da TV Senado. Todos nós, Senadoras e
Senadores, estamos participando dessa construção de uma legislação mais justa para os Municípios
brasileiros, mais justa para os Estados e Municípios de produção mineral.
Eu quero dizer que a figura mais importante nesta tarde e início de noite – creiam – é o
Presidente do Senado Federal, é o companheiro Eunício Oliveira. Foi ele, a boa vontade dele,
porque, se ele não tivesse boa vontade, esse assunto não seria resolvido. Não seria a nossa boa
vontade, não seria o nosso empenho, se não tivéssemos a boa vontade, o interesse público desse
Senador pelo Ceará que preside o Senado da República.
Meu caro Eunício, o meu abraço, os meus parabéns e, pelo meu Estado, muito obrigado!
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Obrigado, Senador Jader
Barbalho, pelas palavras carinhosas e pelo testemunho que V. Exª dá da luta, do nosso trabalho,
dia a dia, para que o Brasil seja um país efetivamente mais justo.
Senador Roberto Rocha, concedo a palavra.
Na sequência, vou encerrar, porque nós temos ainda uma pauta que é de interesse dos
prefeitos, no plenário da Câmara dos Deputados.
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O SR. ROBERTO ROCHA (Bloco Social Democrata/PSDB - MA. Para discutir. Sem
revisão do orador.) – É claro.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, muito brevemente eu quero cumprimentar, em primeiro lugar,
V. Exª, que – eu me associo às palavras do Senador Jader – é realmente o piloto deste momento
que nós estamos vivendo aqui, no dia de hoje.
Eu quero, como representante do Maranhão, juntamente com o Senador João Alberto, que
está aqui, e o Senador Lobão, cumprimentar este momento, saudando aqui o Senador Aécio, o
Senador Eduardo. Cumprimento aqui os Senadores que falaram há pouco, como o Jader, o
Senador Flexa, para quem nós apresentamos a emenda.
Eu me lembro do Deputado Marcus Pestana, que está aqui. Falamos sobre o corredor do
Maranhão. São mais de 20 Municípios que são cortados pela ferrovia. Evidentemente, essa medida
vem prestigiar esses Municípios, na medida em que acolhe a proposta de destinar 10% do CFEM
para atender ao interesse desses Municípios.
(Manifestação da galeria.)
O SR. ROBERTO ROCHA (Bloco Social Democrata/PSDB - MA) – De tal modo que
eu quero... São 15%? Ótimo. É a nossa proposta, mediante a emenda, Prefeita Karla, na pessoa de
quem cumprimento todos os prefeitos do Maranhão que estão aqui acompanhando, Sr. Presidente,
esta sessão.
Aqui está a Presidente do COMEFC, que é consórcio dos Municípios...
(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO ROCHA (Bloco Social Democrata/PSDB - MA) – ... que são cortados
pela ferrovia, a Prefeita Karla Batista. Ou seja, avançou, até muito mais do que estávamos
imaginando. São 15% que serão destinados aos Municípios cortados pela ferrovia do CFEM.
De tal modo que ficam aqui, então, os nossos cumprimentos e as nossas saudações a todos os
Senadores, ao Senado Federal, que, neste momento, apresenta essa medida importante.
A SRª ROSE DE FREITAS (PMDB - ES) – Sr. Presidente, apenas... Eu sei que V.
Exª...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senadora Rose.
A SRª ROSE DE FREITAS (PMDB - ES. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – É o
que mais esperávamos durante tanto tempo, com tanta batalha.
V. Exª sabe que o Espírito Santo ocupa um patamar de destaque na questão da exploração
da mineração neste País, e é muito importante a votação dessa matéria. Somos o principal Estado
exportador de mármore, granito.
Então, eu queria parabenizar o trabalho realizado por todos que aqui estão, principalmente
pelo Presidente da Comissão, e pedir a V. Exª que possamos votar. Por isso, não vou me alongar
– farei o pronunciamento depois –, para votarmos imediatamente, porque nós estamos ansiosos
pela aprovação dessa matéria.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Está encerrada a discussão.
Em votação os pressupostos de relevância e urgência, adequação financeira e orçamentária e
pertinência temática da matéria.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovada a matéria.
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Votação do projeto de lei de conversão, que tem preferência regimental, na forma do texto
encaminhado pela Câmara dos Deputados.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado o projeto de lei de conversão. (Vide item 5.2.3 do Sumário)
Ficam prejudicadas a medida provisória e as emendas a ela apresentadas.
As adequações redacionais serão consolidadas nos autógrafos da matéria.
A matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Social Democrata/PSDB - MG) – Pela ordem, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – O parecer da Comissão Diretora
já foi aprovado. Está...
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Social Democrata/PSDB - MG. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) – Apenas um segundo, Sr. Presidente, permita-me, V. Exª vai compreender.
São inúmeros prefeitos que estão aqui, de todo o País. Não poderia deixar de fazer uma
saudação especial aos da minha terra de Minas Gerais, ao lado do Relador Marcus Pestana, que
fez um trabalho extraordinário, como já aqui fiz referência. E eu saúdo a todos em nome de duas
figuras que dedicaram a vida delas a muitas causas, mas, em especial, a esta, o ex-Deputado, de
que V. Exª foi colega, hoje Prefeito de Nova Lima, Vitor Penido, que, durante tantos anos
debateu esse tema no Congresso Nacional e na Câmara em especial; e o ex-Deputado, hoje
Prefeito de Conceição do Mato Dentro, José Fernando, a quem saúdo aqui também neste
encontro, filho do saudoso Embaixador José Aparecido de Oliveira. Saúdo a todos os prefeitos de
Minas Gerais que se mobilizaram ao longo de tantos e tantos anos para que pudéssemos viver este
dia histórico.
E devo outro registro, Senador Eunício. Foi a presteza de V. Exª e a capacidade de
compreender a oportunidade que permitiu que não na próxima terça-feira, mas hoje esta matéria
pudesse ser votada, aprovada e uma nova realidade pudesse conviver com os diversos Municípios
de Minas e do Brasil que vivem da mineração.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Agradecendo a presença de
todos, parabenizando os prefeitos e agradecendo a presença de todos os Senadores e Senadoras,
agora vou declarar encerrada esta sessão, convocando sessão amanhã, deliberativa, para as 11h.
E agora todos iremos ao plenário na Câmara dos Deputados fazer a votação de vetos, que são
também importantes para os Municípios brasileiros.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 38 minutos.)
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho vindo a esta
tribuna para alertar a nação sobre os riscos que o Brasil corre com a privatização da Eletrobrás.
Tenho alertado que esta privatização irá atingir de forma mais grave as populações da região
Norte e do interior do Amazonas.
E há alguns dias vim aqui alertar sobre aspectos que causam estranheza relativos à atuação
do secretário executivo do Ministério das Minas e Energia, senhor Paulo Pedrosa.
Importante relembrar que q jornalista Luis Nassif já havia alertado em maio sobre aspectos
nebulosos que paira sobre a privatização da Eletrobras: “o pai da ideia é o secretário executivo do
Ministério de Minas e Energia, Paulo Pedrosa, operador colocado para dar às cartas no MME. O
Ministro é figura decorativa”.
Pedrosa é ligado ao fundo de GP Investimentos, que nasceu das entranhas do Banco
Garantia para administrar parte dos ativos, quando os três fundadores embarcaram na grande
aventura Ambev.
Pois bem, a matéria destaca que "Paulo Pedrosa foi Conselheiro da Equatorial, da Celpa, da
Cemar e da Light, portanto ligado ao grupo Equatorial que é controlado pelo GP Investimentos,
hoje com novo nome de 3G".
Veja, Srªs e Srs. Senadores, eis que agora o jornal inglês The Guardian, traz uma nova
denúncia envolvendo o senhor Paulo Pedrosa.
Segundo a reportagem publicada neste último domingo: A Grã-Bretanha pressionou o Brasil
em nome da BP e da Shell para expor as preocupações das gigantes do petróleo em torno da
taxação brasileira, regulação ambiental e regras sobre o uso de empresas locais.
O Ministro do Comércio do Reino Unido viajou ao Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São
Paulo em março para uma visita "focada" em hidrocarbonetos, para auxiliar as empresas
britânicas de energia, mineração e água a conquistar negócios no Brasil.
Greg Hands se encontrou com Paulo Pedrosa, secretário-executivo do Ministério de Minas e
Energia, e "diretamente" levantou as preocupações das empresas de petróleo do Reino Unido Shell, BP e Premier Oil – a respeito da "taxação e das licenças ambientais".
Pedrosa disse que estava pressionando as contrapartes no Governo brasileiro sobre isso, de
acordo com telegrama de um diplomata britânico obtido pelo Greenpeace.
O Departamento para Comércio Internacional inicialmente divulgou uma versão não-editada
do telegrama sob as regras de liberdade da informação para a unidade investigativa do
Greenpeace.
E qual o resultado desta reunião?
Em agosto, o Brasil propôs um multibilionário plano de perdão de impostos para perfurações
no exterior, e em outubro a BP e a Shell venceram as licitações de perfuração de águas profundas
em um leilão do Governo.
O documento também revela que o Reino Unido pressionou o Brasil para afrouxar os seus
requisitos de utilização de equipes e suprimentos nacionais por parte de operadores de óleo e gás.
Diplomatas britânicos descreveram o enfraquecimento dos requisitos do assim chamado
conteúdo local como o "principal objetivo" porque BP, Shell e Premier Oil seriam "diretamente
beneficiadas" por essas mudanças.
A tentativa do Reino Unido de suavizar as restrições continuou no dia seguinte ao encontro
entre Hands e Pedrosa, com um importante oficial do Ministério do Comércio inglês.
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Eu tomei a liberdade de trazer, além da reportagem do jornal The Guardian, outras matérias
da imprensa que comprovam a cronologia da denúncia publicada.
O Globo, 5/10: Petrobras considera positiva flexibilização de conteúdo local para plataforma
de Libra
DCI, 27/10: Shell se destaca em leilão com pré-sal
Carta Capital, 31/10: MP de Temer propõe renúncia de R$ 1 tri para favorecer petrolíferas
estrangeiras
Terra, 13/11: De olho no petróleo, Brasil pode deixar clima de lado
O Globo, 16/11: Brasil ganha 'prêmio' Fóssil do Dia por propor subsídios de R$ 1 tri para
petróleo
Ou seja, há inúmeras movimentações estranhas e atípicas neste processo e que tem sempre o
mesmo pano de fundo: o interesse deste senhor que sempre se manifesta contrário aos interesses da
nação e do povo brasileiro.
Este governo, através do MME está preparando não apenas a quebra da nossa segurança
energética e a possibilidade de passarmos a pagar uma das tarifas de energia mais caras do
planeta. Mas também pode estar acobertando prejuízos da ordem de bilhões de reais para o povo e
para o país.
Nós não iremos permitir que estas movimentações sigam nas sombras do MME, iremos
investigar e expor o que pode ser um dos maiores esquemas de corrupção do planeta.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
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Matérias recebidas da Câmara dos
Deputados
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 32, DE 2017
(Proveniente da Medida Provisória nº 786, de 2017)
ŝƐƉƁĞ ƐŽďƌĞ Ă ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ ĚĂ hŶŝĆŽ Ğŵ ĨƵŶĚŽ ĚĞ ĂƉŽŝŽ ă ĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽ Ğ ĂŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ
ƉƌŽũĞƚŽƐ ĚĞ ĐŽŶĐĞƐƐƁĞƐ Ğ ƉĂƌĐĞƌŝĂƐ ƉƷďůŝĐŽͲƉƌŝǀĂĚĂƐ͖ ĂůƚĞƌĂ Ă >Ğŝ ŶǑ ϭϭ͘Ϭϳϵ͕ ĚĞ ϯϬ ĚĞ ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ
ϮϬϬϰ͕ ƋƵĞ ŝŶƐƚŝƚƵŝ ŶŽƌŵĂƐ ŐĞƌĂŝƐ ƉĂƌĂ ůŝĐŝƚĂĕĆŽ Ğ ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ ĚĞ ƉĂƌĐĞƌŝĂ ƉƷďůŝĐŽͲƉƌŝǀĂĚĂ ŶĂ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉƷďůŝĐĂ͕Ă>ĞŝŶǑϭϭ͘ϱϳϴ͕ĚĞϮϲĚĞŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϮϬϬϳ͕ƋƵĞĚŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ
ŽďƌŝŐĂƚſƌŝĂ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ƉĂƌĂ Ă ĞǆĞĐƵĕĆŽ ƉĞůŽƐ ƐƚĂĚŽƐ͕ ŝƐƚƌŝƚŽ &ĞĚĞƌĂů Ğ DƵŶŝĐşƉŝŽƐ ĚĞ
ĂĕƁĞƐĚŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞĐĞůĞƌĂĕĆŽĚŽƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ;WͿ͕ĞĂ>ĞŝŶǑϭϮ͘ϳϭϮ͕ĚĞϯϬĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϮ͕
ƋƵĞ ĂƵƚŽƌŝǌĂ Ž WŽĚĞƌ ǆĞĐƵƚŝǀŽ Ă ĐƌŝĂƌ Ă ŐġŶĐŝĂ ƌĂƐŝůĞŝƌĂ 'ĞƐƚŽƌĂ ĚĞ &ƵŶĚŽƐ 'ĂƌĂŶƚŝĚŽƌĞƐ Ğ
'ĂƌĂŶƚŝĂƐ^͘͘;'&Ϳ͘

DOCUMENTOS:
- Texto do Projeto de Lei de Conversão
- Legislação citada
- Medida provisória original
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1579206&filename=MPV-786-2017

- Emendas apresentadas perante a Comissão Mista
https://legis.senado.gov.br/sdleg-getter/documento/download/8a75680e-df22-4184-9d7d-636850f4036d

- PAR 1/2017
https://legis.senado.gov.br/sdleg-getter/documento/download/d3ccc957-0ceb-441d-9b66-9920883cb488

- Nota técnica
https://legis.senado.gov.br/sdleg-getter/documento/download/41344525-0cba-42bc-a1b8-fb52c3a58e5f

- Sinopse de tramitação na Câmara
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_imp;.proposicoesWeb2?idProposicao=2145275&ord=1&tp=completa
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Dispõe sobre a participação da União em
fundo de apoio à estruturação e ao
desenvolvimento
de
projetos
de
concessões e parcerias público-privadas;
altera a Lei nº 11.079, de 30 de dezembro
de 2004, que institui normas gerais para
licitação e contratação de parceria
público-privada
na
administração
pública, a Lei nº 11.578, de 26 de
novembro de 2007, que dispõe sobre a
transferência obrigatória de recursos
financeiros para a execução pelos
Estados,
Distrito
Federal
e
Municípios de ações do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC), e a
Lei nº 12.712, de 30 de agosto de
2012, que autoriza o Poder Executivo
a criar a Agência Brasileira Gestora
de Fundos Garantidores e Garantias
S.A. (ABGF).
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica a União autorizada a participar de fundo
que tenha por finalidade exclusiva financiar serviços técnicos
profissionais

especializados,

com

vistas

a

apoiar

a

estruturação e o desenvolvimento de projetos de concessão e
parcerias público-privadas da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, em regime isolado ou consorciado,
até o limite de R$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de
reais).
Parágrafo único. Até 40% (quarenta por cento) dos
recursos

de

que

trata

o

caput

deste

artigo

serão

preferencialmente utilizados em projetos nas regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste.
Art. 2º O fundo a que se refere o art. 1º desta Lei
será

criado,

administrado

extrajudicialmente
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direta ou indiretamente pela União e funcionará sob o regime
de cotas.
§ 1º As cotas poderão ser adquiridas e integralizadas
por pessoas jurídicas de direito público e pessoas físicas ou
jurídicas de direito privado, estatais ou não estatais.
§ 2º O fundo não terá personalidade jurídica própria,
assumirá natureza jurídica privada e patrimônio segregado do
patrimônio dos cotistas e da instituição administradora.
§ 3º O patrimônio do fundo será constituído:
I – pela integralização de cotas;
II

–

pelas

doações

de

estados

estrangeiros,

organismos internacionais e multilaterais;
III – pelos reembolsos dos valores despendidos pelo
agente administrador na contratação dos serviços de que trata
o art. 1º desta Lei;
IV – pelo resultado das aplicações financeiras dos
seus recursos; e
V – pelos recursos derivados de alienação de bens e
direitos,

ou

de

publicações,

material

técnico,

dados

e

informações.
§ 4º O estatuto do fundo disporá sobre:
I – as atividades e os serviços técnicos necessários
à estruturação e ao desenvolvimento das concessões e das
parcerias público-privadas passíveis de contratação na União,
nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, em regime
isolado ou consorciado;
II

–

a

forma

de

remuneração

da

instituição

administradora do fundo;

Página 3 de 11

Parte integrante do Avulso do MPV nº 786 de 2017.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: DB7C0953001FA191.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.182014/2017-61

23 Novembro 2017

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira

109

3

III – os limites máximos de participação do fundo no
financiamento

das

atividades

e

dos

serviços

técnicos

por

projeto;
IV – o chamamento público para verificar o interesse
dos entes federativos, em regime isolado ou consorciado, em
realizar concessões e parcerias público-privadas; e
V – o procedimento para o reembolso de que trata o
inciso III do § 3º deste artigo.
§
contratos,

5º

O

agente

acordos

ou

administrador

ajustes

que

poderá

estabeleçam

celebrar
deveres

e

obrigações necessários à realização de suas finalidades, desde
que as obrigações assumidas não ultrapassem a disponibilidade
financeira do fundo.
§ 6º O agente administrador e os cotistas do fundo
não

responderão

por

obrigações

do

fundo,

exceto

pela

integralização das cotas que subscreverem.
§

7º

O

fundo

não

pagará

rendimentos

aos

seus

cotistas, aos quais será assegurado o direito de requerer o
resgate total ou parcial de suas cotas por meio da liquidação
com base na situação patrimonial do fundo, hipótese em que
será vedado o resgate de cotas em valor superior ao montante
de recursos financeiros disponíveis ainda não vinculados às
estruturações

integradas

já

contratadas,

nos

termos

do

estatuto do fundo.
§ 8º As contratações de estudos, planos e projetos
obedecerão

aos

critérios

estabelecidos

pela

instituição

administradora e serão realizadas na forma estabelecida na Lei
nº 13.303, de 30 de junho de 2016, em conformidade com os
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4

princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
publicidade e da eficiência.
§

9º

O

fundo

não

contará

com

qualquer

tipo

de

garantia por parte da Administração Pública direta e indireta
e responderá por suas obrigações até o limite dos bens e
direitos integrantes do seu patrimônio.
Art. 3º A participação da União ocorrerá por meio da
integralização

de

cotas

em

moeda

corrente,

observada

a

disponibilidade orçamentária e financeira.
§ 1º A integralização de cotas pela União fica
condicionada à submissão prévia do estatuto do fundo pela
instituição administradora, observado o disposto no § 4º do
art. 2º desta Lei.
§ 2º A representação da União na assembleia de
cotistas ocorrerá na forma estabelecida no inciso V do caput
do art. 10 do Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967.
Art. 4º Fica criado o Conselho de Participação no
fundo de apoio à estruturação e ao desenvolvimento de projetos
de

concessão

e

parcerias

público-privadas

da

União,

dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em regime
isolado

ou

composição,

consorciado,
sua

forma

de

órgão

colegiado

funcionamento

e

que
sua

terá

sua

competência

estabelecidas em ato do Poder Executivo federal.
§ 1º A representação dos Municípios, isolados ou
consorciados,

deverá

ser

realizada

por

entidades

de

abrangência nacional, de representação municipal.
§ 2º Quando houver integralização de cotas pela União
no fundo, o Conselho de Participação será responsável por
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orientar a participação da União na assembleia de cotistas
quanto à definição:
I – da política de aplicação dos recursos do fundo; e
II – dos setores prioritários para alocação dos
recursos do fundo.
§ 3º Os empreendimentos localizados nas unidades da
Federação habilitadas para o Regime de Recuperação Fiscal,
conforme o art. 3º da Lei Complementar nº 159, de 19 de maio
de 2017, terão preferência no apoio financeiro do fundo de
apoio à estruturação e ao desenvolvimento de projetos de
concessões e parcerias público-privadas.
Art. 5º O agente administrador poderá ser contratado
diretamente, mediante dispensa de licitação, por entidades da
Administração

Pública

federal,

estadual,

distrital

e

municipal, direta e indireta, para desenvolver, com recursos
do fundo, as atividades e os serviços técnicos necessários
para viabilizar a licitação de projetos de concessão e de
parceria

público-privada,

hipótese

em

que

poderão

ser

incluídos a revisão, o aperfeiçoamento ou a complementação de
trabalhos anteriormente realizados.
Parágrafo

único.

As

atividades

e

os

serviços

técnicos previstos no caput deste artigo poderão ser objeto de
contratação única.
Art. 6º O art. 2º da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro
de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º ................................
....................................................
§ 4º ....................................
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I – cujo valor do contrato seja inferior a
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);
...............................................”(NR)
Art. 7º A Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007,
passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 2º-A e 2º-B:
“Art.

2º-A

As

atribuições

de

propor

e

discriminar as ações do PAC a serem executadas por
meio de transferência obrigatória de que trata o
art. 2º desta Lei serão exercidas pelo Ministro de
Estado responsável pela ação orçamentária quando se
tratar de programações incluídas ou acrescidas na
Lei

nº

13.414,

de

10

de

janeiro

de

2017,

com

identificador de resultado primário 3, desde que
atendidos os seguintes requisitos:
I – os empreendimentos sejam destinados a
investimento,

relativos

ao

Grupo

de

Natureza

de

Despesa 4 (GND 4), e cujos valores previstos sejam
suficientes para a conclusão do empreendimento ou de
etapa útil com funcionalidade que permita o usufruto
imediato dos benefícios pela sociedade; e
II – o valor total dos empreendimentos
selecionados

esteja

adstrito

à

dotação

atual,

observada a programação orçamentária e financeira.”
“Art. 2º-B As ações não discriminadas nas
formas estabelecidas nos arts. 2º ou 2º-A
serão

executadas

diretamente

desta Lei

ou

mediante

transferência voluntária.”
Art. 8º O art. 33 da Lei nº 12.712, de 30 de agosto
de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações:
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7

“Art. 33. ...............................
....................................................
§ 7º ....................................
....................................................
IV

–

projetos

público-privadas,

na

resultantes

forma

de

estabelecida

parcerias
na

Lei

nº

11.079, de 30 de dezembro de 2004;
...................................................
§ 8º Os projetos resultantes de parcerias
público-privadas a que se refere o inciso IV do § 7º
deste

artigo,

Municípios

ou

organizados
pelo

pelos

Distrito

Estados,

Federal,

em

pelos
regime

isolado ou consorciado, poderão beneficiar-se das
coberturas do fundo, desde que:
...................................................
II – os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, isolados ou consorciados, interessados
na

contratação

relativamente

da
à

garantia

prestada

contraprestação

pelo

pecuniária

fundo,
ou

a

outras obrigações do parceiro público ao parceiro
privado, ofereçam ao fundo contragarantia em valor
igual ou superior ao da garantia a ser concedida.
§ 9º (Revogado).”(NR)
Art. 9º Ato do Poder Executivo federal regulamentará
o disposto nesta Lei.
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Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
CÂMARA DOS DEPUTADOS,

de novembro de 2017.

RODRIGO MAIA
Presidente
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DEPUTADOS

DOS

Of. n° 1.41 3/2017/SGM-P

Brasília,~:1ie

novembro de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do SENADO FEDERAL

Assunto: Envio de Plv para apreciação
Senhor Presidente,
Encarninho a Vossa Excelência, a fim de ser submetido à consideração
do Senado Federal, conforme o disposto no art. 62 da Constituição Federal, o
Projeto de Lei de Conversão n° 32, de 2017 (Medida Provisória n° 786, de 2017),
do Poder Executivo, que "Dispõe sobre a participação da União em fundo de apoio à
estruturação e ao desenvolvimento de projetos de concessões e parcerias público-privadas;
altera a Lei n° 11 .079, de 30 de dezembro de 2004, que institui normas gerais para licitação
e contratação de parceria público-privada na administração pública, a Lei n° 11.578,
de 26 de novembro de 2007, que dispõe sobre a transferência obrigatória de
recursos financeiros para a execução pelos Estados, Distrito Federal e Municípios
de nções do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), e a Lei n° 12.712,
de 30 de agosto de 2012 , que autoriza o Poder Executivo a criar a Agência
Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. (ABGF)".
(

Remeto , em anexo, o processado da referida Medida Provisória e os
autógrafos da matéria aprovada nesta Casa .
Atenciosame11te,

. I

/~

0 /
RO~~MAIA
' -~

Presidente da Cãyara dos Deputados

24.579 (AG0/16)
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(Proveniente da Medida Provisória nº 789, de 2017)
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- Medida provisória original
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1581118&filename=MPV-789-2017

- Emendas apresentadas perante a Comissão Mista
https://legis.senado.gov.br/sdleg-getter/documento/download/1d9c002f-2688-4b1f-adce-a4b8ee27264d

- PAR 1/2017
https://legis.senado.gov.br/sdleg-getter/documento/download/e1281dfb-8c2e-4982-8eef-d7d4dc7b0666

- Nota técnica
https://legis.senado.gov.br/sdleg-getter/documento/download/f709bbc6-4862-4830-9fd2-355f03c68ad4

- Sinopse de tramitação na Câmara
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_imp;.proposicoesWeb2?idProposicao=2145819&ord=1&tp=completa
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Altera as Leis nºs 7.990, de 28 de
dezembro de 1989, e 8.001, de 13 de
março de 1990, para dispor sobre a
Compensação Financeira pela Exploração
de Recursos Minerais (CFEM).

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O art. 6º da Lei nº 7.990, de 28 de dezembro
de 1989, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 6º A exploração de recursos minerais
ensejará o recolhimento da Compensação Financeira
pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), nos
termos do § 1º art. 20 da Constituição Federal, por
ocasião:
I - da primeira saída por venda de bem
mineral;
II - do ato de arrematação, nos casos de
bem mineral adquirido em hasta pública;
III - do ato da primeira aquisição de bem
mineral extraído sob o regime de permissão de lavra
garimpeira; e
IV - do consumo de bem mineral.
....................................................
§ 4º Para os fins do disposto nesta Lei,
considera-se:
I - bem mineral - a substância mineral já
lavrada

após

a

conclusão

de

seu

beneficiamento,

quando for o caso;
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II - beneficiamento - as operações que
objetivem

o

tratamento

do

minério,

tais

como

processos realizados por fragmentação, pulverização,
classificação,

concentração,

separação

magnética,

flotação, homogeneização, aglomeração, aglutinação,
briquetagem,

nodulação,

desaguamento,

além

de

pelotização,
secagem,

ativação

e

desidratação,

filtragem e levigação, ainda que exijam adição ou
retirada de outras substâncias;
III
mineral,

a

-

consumo

qualquer

-

a

título,

utilização
pelo

de

bem

detentor

ou

arrendatário do direito minerário, assim como pela
empresa controladora, controlada ou coligada, em
processo que importe na obtenção de nova espécie.
§ 5º Os rejeitos e estéreis decorrentes da
exploração de áreas objeto de direitos minerários
que possibilitem a lavra, na hipótese de alienação
ou consumo, serão considerados como bem mineral para
fins de recolhimento da CFEM.
§ 6º Na hipótese prevista no inciso II do
caput deste artigo, o bem mineral será entregue ao
vencedor

da

hasta

pública

somente

mediante

o

pagamento prévio da CFEM.
§ 7º No caso de rejeitos e estéreis de
minerais associados utilizados em outras cadeias
produtivas, haverá uma redução de alíquota da CFEM
de 50% (cinquenta por cento).”(NR)
Art. 2º A Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, passa
a vigorar com as seguintes alterações:
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3

“Art.
Financeira

2º

pela

As

alíquotas

Exploração

de

da

Compensação

Recursos

Minerais

(CFEM) serão aquelas constantes do Anexo desta Lei,
observado o limite de 4% (quatro por cento), e
incidirão:
I - na venda, sobre a receita bruta da
venda, deduzidos os tributos incidentes sobre sua
comercialização;
II - no consumo, sobre a receita bruta
calculada,
mineral,

considerado

ou

regional,

de

seu

nacional

o

preço

similar,
ou

corrente

no

mercado

internacional,

do

bem

local,

conforme

o

caso, ou o valor de referência, definido a partir do
valor do produto final obtido após a conclusão do
respectivo processo de beneficiamento;
III - nas exportações, sobre a receita
calculada,

considerada

como

base

de

cálculo,

no

mínimo, o preço parâmetro definido pela Secretaria
da

Receita

Federal

do

Brasil

do

Ministério

da

Fazenda, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 9.430,
de

27

de

dezembro

de

1996,

e

na

legislação

complementar, ou, na hipótese de inexistência do
preço

parâmetro,

será

considerado

o

valor

de

referência, observado o disposto nos §§ 10 e 14 deste
artigo;
IV - na hipótese de bem mineral adquirido
em hasta pública, sobre o valor de arrematação; ou

Página 4 de 18

Parte integrante do Avulso do MPV nº 789 de 2017.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: DB7C0953001FA191.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.182014/2017-61

122

Quinta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

23 Novembro 2017

4

V - na hipótese de extração sob o regime
de permissão de lavra garimpeira, sobre o valor da
primeira aquisição do bem mineral.
§ 1º (Revogado).
I – (revogado);
II – (revogado);
III – (revogado);
IV – (revogado).
§

2º

A

distribuição

da

compensação

financeira referida no caput deste artigo será feita
de acordo com os seguintes percentuais e critérios:
I - 7% (sete por cento) para a entidade
reguladora do setor de mineração;
II

-

1%

(um

por

cento)

para

o

Fundo

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(FNDCT), instituído pelo Decreto-Lei nº 719, de 31
de julho de 1969, e restabelecido pela Lei nº 8.172,
de

18

de

janeiro

de

1991,

destinado

ao

desenvolvimento científico e tecnológico do setor
mineral;
II–A (revogado);
III - 1,8% (um inteiro e oito décimos por
cento) para o Centro de Tecnologia Mineral (Cetem),
vinculado

ao

Ministério

da

Ciência,

Tecnologia,

Inovações e Comunicações, criado pela Lei nº 7.677,
de 21 de outubro de 1988, para a realização de
pesquisas,

estudos

e

projetos

de

tratamento,

beneficiamento e industrialização de bens minerais;
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IV - 0,2% (dois décimos por cento) para o
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais

Renováveis

(Ibama),

proteção

ambiental

em

para

regiões

atividades

impactadas

de

pela

mineração;
V - 15% (quinze por cento) para o Distrito
Federal e os Estados onde ocorrer a produção;
VI

-

60%

(sessenta

por

cento)

para

o

Distrito Federal e os Municípios onde ocorrer a
produção;
VII

-

15%

(quinze

por

cento)

para

o

Distrito Federal e os Municípios, quando afetados
pela atividade de mineração e a produção não ocorrer
em seus territórios, nas seguintes situações:
a)
utilizadas

cortados
para

o

pelas

infraestruturas

transporte

ferroviário

ou

dutoviário de substâncias minerais;
b) afetados pelas operações portuárias e
de embarque e desembarque de substâncias minerais;
c) onde se localizem as pilhas de estéril,
as

barragens

de

rejeitos

e

as

instalações

de

beneficiamento de substâncias minerais, bem como as
demais

instalações

previstas

no

plano

de

aproveitamento econômico; e
d)
limítrofes

impactados
com

o

socialmente

Distrito

Federal

por
ou

serem
com

os

Municípios onde ocorrer a produção.
§

3º

Na

inexistência

das

hipóteses

previstas no inciso VII do § 2º deste artigo, ou
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enquanto não editado o Decreto do Presidente da
República, a respectiva parcela será destinada ao
Distrito

Federal

e

aos

Estados

onde

ocorrer

a

produção.
§ 4º Decreto do Presidente da República
estabelecerá como a parcela de que trata o inciso VI
do § 2º deste artigo será distribuída em razão do
grau de impacto da mineração no Distrito Federal e
em cada Município afetado.
§ 5º O decreto de que trata o § 4º deste
artigo também estabelecerá critérios para destinar
fração da parcela de que trata o inciso VII do § 2º
deste artigo para compensar a perda de arrecadação
da CFEM por Municípios gravemente afetados por esta
Lei.
§ 6º Das parcelas de que tratam os incisos
V e VI do § 2º deste artigo, serão destinados,
preferencialmente, pelo menos 20% (vinte por centro)
de

cada

uma

relativas

dessas

à

desenvolvimento

parcelas

para

diversificação
mineral

atividades

econômica,

sustentável

ao

e

ao

desenvolvimento científico e tecnológico.
§ 7º Na hipótese de bem mineral remetido a
outro

estabelecimento

comercialização

do

mesmo

posterior,

ainda

titular,
que

para

sujeito

a

processo de beneficiamento, a base de cálculo para
aplicação do percentual na forma do caput deste
artigo
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observadas as exclusões previstas nos incisos I ou
III do caput deste artigo, conforme o caso.
§ 8º Nas operações de transferência, no
território nacional, entre estabelecimentos da mesma
empresa ou entre empresas coligadas ou do mesmo grupo
econômico,

caracterizadas

como

venda,

a

base

de

cálculo da CFEM será, no mínimo, o preço corrente no
mercado local, regional ou nacional e, no caso de
essas operações não serem caracterizadas como venda,
a CFEM incidirá no consumo ou na comercialização
efetiva do bem mineral, sendo a CFEM, em ambos os
casos,

devida

Municípios

onde

e

distribuída
ocorrer

a

aos

Estados

produção,

nos

e

aos

termos,

respectivamente, dos incisos V e VI do § 2º deste
artigo.
§ 9º A base de cálculo definida no inciso
II do caput deste artigo aplica-se na apuração da
CFEM quando houver utilização, doação ou bonificação
do bem mineral, em qualquer estabelecimento, pelo
titular do direito minerário, excluindo-se dessa
apuração da CFEM os bens minerais doados a entes
públicos.
§ 10. Para fins da hipótese prevista no
inciso II do caput deste artigo, ato da entidade
reguladora
consulta

do

setor

pública,

de

mineração,

estabelecerá,

precedido

para

cada

de
bem

mineral, se o critério será o preço corrente no
mercado local, regional, nacional ou internacional
ou o valor de referência.
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§ 11. No aproveitamento econômico de água,
envasada ou não, para fins de consumo direto, nos
termos do Decreto-Lei nº 7.841, de 8 de agosto de
1945 (Código de Águas Minerais), a base para cálculo
da CFEM será a receita bruta de venda, deduzidos os
tributos incidentes sobre sua comercialização, pagos
ou compensados, de acordo com os respectivos regimes
tributários.
§ 12. No aproveitamento econômico de água
mineral para fins balneários, a alíquota da CFEM
incidirá

sobre

o

valor

do

banho,

caso

haja

especificação do preço do banho, ou, na hipótese de
o preço do banho não estar especificado, sobre 8,91%
(oito inteiros e noventa e um centésimos por cento)
da

receita

bruta

mensal

do

estabelecimento

do

titular, deduzidos os tributos incidentes sobre sua
comercialização, pagos ou compensados, de acordo com
os respectivos regimes tributários.
§ 13. Anualmente, a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios tornarão públicas
as informações relativas à aplicação das parcelas da
CFEM a eles destinadas, na forma estabelecida na Lei
nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, de modo a se
ter absoluta transparência na gestão dos recursos da
CFEM.
§ 14. Os valores de referência de que
tratam os incisos II e III do caput deste artigo
serão definidos pela entidade reguladora do setor de
mineração a partir de metodologia estabelecida em
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decreto do Presidente da República, de modo que
jazida de maior teor da substância de interesse
implique aumento relativo do valor de referência.
§ 15. O beneficiamento de bem mineral em
estabelecimento

de

terceiros,

para

efeitos

de

incidência da CFEM, será tratado como consumo.”(NR)
“Art. 2º-A Ficam obrigadas ao pagamento da
CFEM as seguintes pessoas jurídicas ou físicas:
I - o titular de direitos minerários que
exerça a atividade de mineração;
II - o primeiro adquirente de bem mineral
extraído

sob

o

regime

de

permissão

de

lavra

garimpeira;
III

-

o

adquirente

de

bens

minerais

arrematados em hasta pública; e
IV - a que exerça, a título oneroso ou
gratuito,

a

atividade

de

exploração

de

recursos

minerais com base nos direitos do titular original.
§ 1º Os instrumentos contratuais de que
trata o inciso IV do caput deste artigo deverão ser
averbados no órgão ou na entidade reguladora do setor
de mineração.
§
arrendante

2º
de

Na

hipótese
direito

de

arrendamento,

minerário

o

responde

subsidiariamente pela CFEM devida durante a vigência
do contrato de arrendamento.
§ 3º Na cessão parcial ou total do direito
minerário, o cessionário responde solidariamente com
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o cedente por eventual débito da CFEM relativo a
período anterior à averbação da cessão.
§ 4º Os sujeitos passivos referidos no
caput deste artigo serão cadastrados e manterão seus
dados atualizados perante a entidade reguladora do
setor de mineração, sob pena de multa, nos termos do
regulamento.”
“Art. 2º-B O inadimplemento do pagamento
da CFEM no prazo devido ou o seu recolhimento em
desacordo com o disposto na legislação em vigor
ensejará

a

incidência

de

atualização

monetária,

juros e multa, calculados na forma estabelecida no
art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.”
“Art.

2º-C

responsabilização

Sem

prejuízo

criminal,

de

constituem

possível
infrações

administrativas puníveis com multa a ser aplicada
pela entidade reguladora do setor de mineração:
I

-

fornecimento

de

declarações

ou

informações inverídicas;
II

-

falsificação,

adulteração,

inutilização, simulação ou alteração dos registros
e da escrituração de livros e de outros documentos
exigidos pela fiscalização;
III - recusa injustificada em apresentar
os documentos requisitados pela entidade reguladora; e
IV - apuração de CFEM menor que a devida,
em desacordo com o disposto no inciso II do caput e
no § 10 do art. 2º desta Lei.
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§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos I
e II do caput deste artigo, a multa será de 20%
(vinte por cento) do valor apurado pela entidade
reguladora do setor de mineração ou de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), o que for maior.
§ 2º Na hipótese prevista no inciso III do
caput deste artigo, a multa será de 0,33% (trinta e
três centésimos por cento) ao dia até o limite máximo
de 20% (vinte por cento) do valor apurado pela
entidade reguladora do setor de mineração.
§ 3º Constatada a reincidência da infração
descrita no inciso III do caput deste artigo, será
determinada a suspensão das atividades de lavra até
o

adimplemento

da

obrigação

de

apresentação

dos

documentos requisitados pela entidade reguladora do
setor de mineração, além da aplicação da multa em
dobro.
§ 4º Na hipótese prevista no inciso IV do
caput deste artigo, a multa será de 30% (trinta por
cento) do valor apurado pela entidade reguladora do
setor de mineração a título de CFEM.
§ 5º As multas de que trata este artigo
serão corrigidas anualmente, por ato da entidade
reguladora do setor de mineração, no máximo, pela
variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA).”
“Art. 2º-D Nas hipóteses em que houver
recusa

do

documentos
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existirem informações contraditórias na documentação
fornecida,
mineração

a

entidade

adotará

reguladora

os

dados

do

setor

apresentados

de
que

impliquem o maior valor de CFEM para cada fato
gerador.
Parágrafo único.
disponibilizado

ou

os

Se nenhum documento for
dados

constantes

dos

documentos disponibilizados não forem suficientes
para a apuração, a entidade reguladora do setor de
mineração

poderá

arbitrar

fundamentadamente

os

valores da CFEM, com base, preferencialmente, nos
documentos a seguir discriminados, nesta ordem, e
garantida

a

possibilidade

de

contestação

administrativa:
I - guias de recolhimento de CFEM;
II

-

dados

constantes

de

relatórios

apresentados pelo próprio sujeito passivo;
III - dados de operações do mesmo sujeito
passivo quanto a fatos geradores diversos;
IV - valores praticados por outras pessoas
físicas ou jurídicas do mesmo ramo no mercado local; e
V - dados constantes de pautas elaboradas
pelas

Secretarias

de

Receita

ou

outras

fontes

técnicas oficiais.”
“Art.

2º-E

Os

prazos

decadencial

e

prescricional estabelecidos no art. 47 da Lei
nº 9.636, de 15 de maio de 1998, aplicam-se aos
créditos da CFEM.”
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“Art. 2º-F Compete privativamente à União,
por intermédio da entidade reguladora do setor de
mineração, regular, arrecadar, fiscalizar, cobrar e
distribuir a CFEM.”
Art. 3º A Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, passa
a vigorar acrescida do Anexo desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor:
I - em 1º de novembro de 2017, quanto:
a) ao disposto no art. 3º; e
b) ao disposto no art. 5º;
II - em 1º de janeiro de 2018, quanto às alterações
efetuadas no inciso II do caput e no § 9º do art. 2º da
Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, constantes do art. 2º
desta Lei; e
III - em 1º de agosto de 2017, quanto aos demais
dispositivos.
Parágrafo único. Até 31 de dezembro de 2017, para
fins de incidência da CFEM, o consumo, a transformação e a
utilização

da

substância

mineral

equiparam-se

à

venda,

considerado como receita bruta o valor de consumo.
Art. 5º Fica revogado o § 1º do art. 2º da Lei
nº 8.001, de 13 de março de 1990.
CÂMARA DOS DEPUTADOS,

de novembro de 2017.

RODRIGO MAIA
Presidente
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ANEXO
(Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990)
ALÍQUOTAS PARA FINS DE INCIDÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)

a) Alíquotas das substâncias minerais:

ALÍQUOTA

0,2% (dois décimos
por cento)

1% (um por cento)

1,5% (um inteiro e cinco
décimos por cento)
2% (dois por cento)
3% (três por cento)
3,5% (três inteiros e
cinco décimos por cento)

Página 15 de 18

SUBSTÂNCIA MINERAL
Ouro, diamante, quando
extraídos sob o regime de
permissão de lavra
garimpeira; demais pedras
preciosas e pedras coradas
lapidáveis; calcário para
uso como corretivo de solo;
potássio, sal-gema, rochas
fosfáticas e demais
substâncias minerais
utilizadas como
fertilizantes: 0,2% (dois
décimos por cento)
Rochas, areias, cascalhos,
saibros e demais
substâncias minerais quando
destinadas ao uso imediato
na construção civil; rochas
ornamentais; águas minerais
e termais
Ouro
Diamante e demais
substâncias minerais
Bauxita, manganês, nióbio e
sal-gema
Ferro, observadas as letras
b e c deste Anexo
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b) Decreto do Presidente da República, a ser
publicado em até noventa dias a partir da promulgação desta
Lei, estabelecerá critérios para que a entidade reguladora do
setor de mineração, mediante demanda devidamente justificada,
possa reduzir, excepcionalmente, a alíquota da CFEM do ferro
de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para até 2%
(dois por cento), com objetivo de não prejudicar a viabilidade
econômica de jazidas com baixos desempenho e rentabilidade em
razão do teor de ferro, da escala de produção, do pagamento de
tributos e do número de empregados.
c) A decisão e o parecer técnico da entidade
reguladora

do

setor

de

mineração

relativos

à

redução

da

alíquota da CFEM, de que trata a letra b deste Anexo, serão
divulgados em seu sítio oficial na internet, e a redução
somente entrará em vigor sessenta dias a partir da divulgação.
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CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DA MATÉRIA

MPV Nº 789/2017
Publicação no DOU
Designação da Comissão
Instalação da Comissão
Emendas
Prazo na Comissão
Remessa do processo à CD
Prazo na CD
Recebimento previsto no SF
Prazo no SF
Se modificado, devolução à
CD
Prazo para apreciação das
modificações do SF, pela CD
Regime de urgência,
obstruindo a pauta a partir
de
Prazo final no Congresso
(1)
Prazo final prorrogado

26/07/2017
02/08/2017
até 07/08/2017
*
até 28/08/2017 (até o 28º dia)
28/08/2017
de 29/08/2017 a 11/09/2017 (42º
dia)
11/09/2017
de 12/09/2017 a 14/09/2017 (43º ao
45º dia)
15/09/2017 (46º dia)
29/09/2017 (60 dias)
28/11/2017

(1) Prazo prorrogado por Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº , de
2017 - DOU (Seção 1) de
.
* Declaração incidental de inconstitucionalidade do caput do art. 5º da Resolução do
Congresso Nacional nº 1, de 2002, com eficácia ex nunc - Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 4.029 - DOU de 16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo
Tribunal Federal ao Congresso Nacional na sessão do SF de 15 de março de 2012, e
feita a comunicação à Câmara dos Deputados por meio do Ofício nº 102, de 2012CN.
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CÂMARA

DOS

23 Novembro 2017

DEPUTADOS

Of. n° 1.417/2017/SGM-P

Brasília ,~e novembro de 2017 .

A Sua Excelência o Senhor ·
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do SENADO FEDERAL

(

,

Assunto: Envio de PLv para apreciação

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência , a fim de ser submetido à consideração
do Senado Federal , conforme o disposto no art. 62 da Constituição Federal , o
Projeto de Lei de Conversão n° 38 , de 2017 (Medida Provisória n° 789 , de 2017),
do Poder Executivo, que "Altera as Leis n°s 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e
8.001 , de 13 de março de 1990, para dispor sobre a Compensação Financeira pela
Exploração de Recursos Minerais (CFEM)".
Remeto, em anexo, o processado da referida Medida Provisória e os
autógrafos da matéria aprovada nesta Casa.
Atenciosamente ,

RO~
Cál

Presidente da

· MAIA
ara dos Deputados

1 1 1 1 1~1 1 1 1 1 1 1 1 1~1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~
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SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 1.000, DE 2017
Requer, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, licença
para tratamento de saúde, pelo prazo de 90 (noventa ) dias, a partir do dia 22 de
novembro de 2017.

AUTORIA: Senador Antonio Carlos Valadares (PSB/SE)
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RQS
01000/2017

SENADO FEDERAL

REQUERIMENTO Nº

SF/17427.61903-36

Gabinete do Senador ANTONIO CARLOS VALADARES

, DE 2017

Requeiro, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno do
Senado Federal, licença para tratamento de saúde pelo prazo de 90 (noventa)
dias, a partir do dia 22 de novembro de 2017, conforme atestado médico
anexo.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2017

SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
PSB-SE

Praça dos Três Poderes – Senado Federal – Anexo II - Ala Senador Teotônio Vilela – Gabinete 12 – CEP 70165-900 – Brasília DF
Telefone: +55 (61)3303-2201/02/03/04/05 – antoniocarlosvaladares@senador.leg.br
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SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 1.001, DE 2017
Requer, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal, licença
para tratar de interesse particular pelo prazo de 31 (trinta e um) dias, a partir de 20 de
fevereiro.

AUTORIA: Senador Antonio Carlos Valadares (PSB/SE)
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RQS
01001/2017

SENADO FEDERAL

REQUERIMENTO Nº

SF/17319.58795-65

Gabinete do Senador ANTONIO CARLOS VALADARES

, DE 2017

Requeiro, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, licença para tratar de interesse particular pelo prazo de
31 (trinta e um) dias, a partir de 20 de fevereiro de 2018.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2017

SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
PSB-SE

Praça dos Três Poderes – Senado Federal – Anexo II - Ala Senador Teotônio Vilela – Gabinete 12 – CEP 70165-900 – Brasília DF
Telefone: +55 (61)3303-2201/02/03/04/05 – antoniocarlosvaladares@senador.leg.br
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SENADO FEDERAL
Secretaria-Geral da Mesa

COMUNICAÇÃO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
E NOME PARLAMENTAR

DECLARAÇÃO

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em conformidade com o art.
7º do Regimento Interno , que, assumindo nesta data a representação do

S'EB &:r PE

1:-.:s"'tAoo

Df

, adotarei o nome abaixo consignado e integrarei a bancada do

Partido So G f\L1. S l A

Nome do Parlamentar:

6f?A sRERo -.~$t)

EL 5E R

{3 A""t A L\-.\~

Para mais informações, li gar p ara a Secretari a-G eral da Mesa: (61) 3303-5740 e 3303-4568.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

.,

O Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, no uso das atribuições
que lhes confere o art. 215 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965), tendo em vista a
proclamação do resultado das Eleições Gerais de 04 de outubro de 2010, expedem a segunda via de diploma de
Senador (2º Suplente) ao senhor

ELBER BATALHA DE GOES
eleito(a) pelo( a) Partido/Coligação PARA SERGIPE CONTINUAR SEGUINDO EM FRENTE (PRB I PDT I PT I PMDB I
PSL I PSC I PR I PTC I PSB I PC DO B), por ter obtido 476.549 votos preferencia-is do total de 1.855.805 votos
válidos, conforme Ata Geral das Eleições.

.
17 de novembro de 2017
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Ofício no 175/2017, da Senadora Gleisi Hoffmann, já disponibilizado no endereço eletrônico do
Senado, por meio do qual relata participação na Assembleia da União Interparlamentar, no período de 14
a 18 de outubro de 2017, e no 3o Fórum Parlamentar dos BRICS, no dia 14 de outubro do corrente ano,
ambos na cidade de São Petersburgo, na Rússia, nos termos do Requerimento no 751, de 2017.
O Requerimento vai ao Arquivo.
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Ofício no 227/2017, do Senador Roberto Requião, já disponibilizado no endereço eletrônico do
Senado, por meio do qual relata participação na Reunião do Parlamento do Mercosul, realizada em
Montevidéu, Uruguai, nos dias 12 e 13 de novembro de 2017, nos termos do Requerimento no 934, 2017.
O Requerimento vai ao Arquivo.
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Discursos encaminhados à publicação
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O SR. EDUARDO BRAGA (PMDB - AM. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, na madrugada do último sábado, dia 18 de
novembro, terminou em Bonn, na Alemanha, a 23ª sessão da Conferência das Partes da
Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.
Havia grande expectativa da comunidade internacional quanto a essa reunião, depois que o
Presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, anunciou, em junho deste ano, a saída de seu país
do Acordo de Paris, assinado no ano passado.
Sem os Estados Unidos – ao mesmo tempo o maior emissor de CO2 do planeta e um dos
maiores financiadores dos esforços para enfrentar as mudanças climáticas –, temia-se pelo futuro
dos acordos e consensos penosamente conseguidos ao longo de décadas de discussão.
No entanto, Sr. Presidente, os americanos não se retiraram completamente, e sua delegação
não teve um efeito perturbador na reunião, como se temia.
Além disso, a Conferência acabou contando com a presença de diversos representantes da
sociedade americana, tanto políticos como empresários, preocupados com a questão das mudanças
climáticas e empenhados em continuar fazendo parte dos esforços conjuntos para evitar seus
efeitos, que podem ser devastadores, como sabemos. As expectativas mais pessimistas, enfim, não
se realizaram.
Por outro lado, como notaram os observadores da reunião, os avanços foram mais tímidos do
que seria necessário neste momento, em que a janela de oportunidade para revertermos a
tendência ao aquecimento e evitarmos danos irreversíveis e irrecuperáveis ao meio ambiente está
se fechando, segundo os cientistas.
Muitos denunciaram a falta de ambição da Conferência, que não demonstrou firmeza
suficiente para cobrar o reforço do engajamento das partes no controle das emissões e nos planos
de financiamento. Ficou para o próximo ano a discussão mais pormenorizada desses pontos.
Não obstante isso, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, houve avanços.
Começou-se a elaborar a regulamentação do Acordo de Paris, de modo que os consensos
consolidados nesse tratado possam ser traduzidos em ações efetivas nos próximos anos - que, como
já disse, são cruciais, na medida em que nos aproximamos rapidamente de um "ponto de não
retorno", quando as mudanças climáticas se traduzirão em efeitos irreversíveis.
Houve, ainda, segundo analistas e observadores, um claro engajamento de atores não estatais,
em geral, mais ambiciosos do que os governos nacionais, sempre receosos de se comprometerem
com prazos e metas, tanto de redução das emissões, quanto de ajuda financeira e transferência de
tecnologia.
A questão do financiamento, de resto, continua sendo um ponto difícil, que não avança no
ritmo necessário. Em 2009, na COP realizada em Cancun, no México, foi criado um Fundo Verde,
que - assim se esperava - até 2020 estaria recebendo 100 bilhões de dólares anuais. Hoje, o fundo
não tem recebido mais do que 6 bilhões por ano.
Em compensação, os recursos para o chamado Fundo de Adaptação, criado em 2001 para
apoiar países em desenvolvimento particularmente vulneráveis às mudanças climáticas,
ultrapassaram a meta prevista para este ano.
Além disso, Sr. Presidente, Alemanha e Reino Unido anunciaram que vão destinar 153
milhões de dólares para ampliar programas de combate às mudanças climáticas e ao
desmatamento na Amazônia – dos quais, 88 milhões serão destinados a um programa que faz
pagamentos a povos indígenas e a agricultores em troca da manutenção da cobertura vegetal e em
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apoio a projetos de desenvolvimento sustentável, no espírito do Programa Bolsa Floresta,
implantado em 2007, quando eu estava à frente do Governo do Amazonas, fato que foi, inclusive,
lembrado na Conferência.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, cidadãos que nos acompanham pela Rádio e
TV Senado.
A questão das mudanças climáticas é uma das grandes questões de nossa época.
Trata-se de um grande desafio econômico – porque é imperativo que adaptemos nossa forma
de produzir e de consumir, o que é sempre custoso -; é também um grande desafio social – porque
são os mais pobres, justamente, que mais sofrerão com os efeitos dessas mudanças –, e é, também,
um grande desafio político – porque não é possível de ser realizado sem o esforço concentrado e
articulado de todos os países, objetivo que é sempre difícil de alcançar.
Como homem da Amazônia, que sou, sempre tive uma atenção especial por essa questão e
acompanho com interesse todos os esforços nacionais e internacionais para equacionar, com justiça
social e eficiência econômica, os problemas ambientais, especialmente os que já começamos a sentir
por conta das mudanças climáticas.
Como Governador do Amazonas, implantei diversos programas voltados para estimular o
desenvolvimento econômico sustentável. Além do Programa Bolsa Floresta, que já mencionei,
lembro ainda o programa Zona Franca Verde e o Programa Social e Ambiental dos Igarapés de
Manaus (PROSAMIM).
Como Senador, continuo me dedicando à questão. Cito aqui dois projetos de minha autoria
que e encontram, presentemente, em tramitação aqui na Casa.
Um deles é o PLS nº 506, de 2013, que dispõe sobre a criação do Programa Nacional do
Bioquerosene como incentivo à sustentabilidade ambiental da aviação brasileira. O projeto
encontra-se atualmente na pauta da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Outro é o PLS n2 212, de 2011, que institui o sistema nacional de redução de emissões por
desmatamento e degradação, conservação, manejo florestal sustentável, manutenção e aumento
dos estoques de carbono florestal (REDD+).
Mecanismos desse tipo ganharam destaque a partir da COP 11, em 2007, e partem do
reconhecimento de que não será possível enfrentar os efeitos das mudanças climáticas sem uma
atenção especial às florestas. Precisamos de um marco legal que enquadre os múltiplos projetos de
REDD desenvolvidos no País, de modo a dar mais organicidade e articulação aos esforços de
proteção de nossas florestas.
Enfim, Sr. Presidente, agora se encerra mais uma Conferência das Partes da Convenção da
ONU sobre o clima, é preciso reforçar nossa convicção de que devemos agir rápida e
imediatamente, se não quisermos, em um futuro assustadoramente próximo, ficar reféns da
necessidade de administrar efeitos irreversíveis e desastrosos em nosso meio ambiente, por conta
das mudanças climáticas.
Tenho plena consciência da gravidade e da extensão do problema, que já enfrentei como
Governador e enfrento como Legislador.
Mas tenho, também, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, confiança de que, com boa vontade
política, mobilização social e desenvolvimento tecnológico e científico, podemos ainda enfrentar
com sucesso essas dificuldades.
É urgente, sim, mas ainda há tempo.
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Não podemos nos dar ao luxo de adiar as providências, mas não temos razão, absolutamente,
para nos entregarmos ao pessimismo.
Esperemos que os avanços das próximas conferências acelerem nos próximos anos.
Enquanto isso, conclamo a todos que continuemos a fazer nossa parte: executando com
eficiência os programas e políticas públicas voltados para o me1o ambiente; criando ou
aperfeiçoando nossos quadros normativos, para enfrentarmos os efeitos das mudanças climáticas;
esforçando-nos para promover mudanças significativas em nossas práticas de produção e de
consumo, sem o que todos os demais esforços serão vãos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Social Democrata/PSDB - PA. Sem apanhamento
taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado e
telespectadores da TV Senado, na última semana, o jornal O Estado De São Paulo divulgou
matéria intitulada "Novos Caminhos para a China passam pelo Pará”, destacando a aproximação
do país asiático com o meu Estado e o interesse dos chineses em investir em logística no coração
da Amazónia.
Dentre as obras que despertam o interesse dos chineses, a matéria destaca a Ferrovia
Paraense, que tem atraído atenção internacional justamente por ser considerada uma das
principais obras de infraestrutura do Estado.
Estimada em R$ 14 bilhões, a Ferrovia Paraense é o mais amplo empreendimento logístico
em curso no Estado, e um dos maiores do País. Ela vai atravessar a porção oriental do Estado de
Sul a Norte em 1,312 quilômetros. Com início no município de Santana do Araguaia e chegada em
Barcarena, o trilho cruzará 23 municípios, passando apenas por território produtivo, evitando
áreas indígenas, de quilombolas, e ainda de florestas. Seus vagões terão uma capacidade para
transportar até 170 milhões de toneladas por ano.
Aqui abro um parêntese. A Ferrogrão - outra importante obra de logística, que amanhã (22)
será tratada em audiência pública na capital do Estado do Mato Grosso, Cuiabá, no dia 27 na
capital do meu Estado, em Belém, e nos dias 03 e 04 nos municípios paraenses de Itaituba e
Novo Progresso, respectivamente - terá uma capacidade inicial para transportar 25 milhões de
toneladas, podendo chegar a 42,3 milhões em 2050. A Ferrovia Paraense, senhoras senadoras,
senhores senadores, apresenta uma capacidade 4 vezes maior que a Ferrogrão.
É importante dizer que a Ferrovia Paraense, um projeto do Governo do Estado, contribuirá
para o País e seu projeto de desenvolvimento. Isto porque será a Ferrovia Paraense que dará
vazão à carga transportada pela Ferrovia Norte-Sul. Na altura do município de Rondon do Pará, a
Ferrovia Paraense abrirá um tramo de 58 quilômetros até a cidade maranhense de Açailândia,
permitindo que as cargas transportadas pela ferrovia federal sigam até o Porto de Vila do Conde,
em Barcarena, no Pará, para de lá ganhar o mundo. É o Pará apontando para o caminho do
progresso, para o caminho do desenvolvimento.
O Porto de Vila do Conde é hoje o mais próximo dos principais mercados consumidores de
produtos brasileiros, como a própria China, além dos Estados Unidos e países da Europa. Com a
Ferrovia Paraense estamos abrindo uma nova alternativa de escoamento de carga, dando mais
competitividade à produção made in Brazil.
Como se não bastasse o posicionamento geográfico estratégico para dar competitividade à
produção brasileira, a Ferrovia Paraense se apresenta como bem-sucedida e rentável para os
investidores na medida em que o empreendimento já conta com demanda de cargas mínimas na
região a partir de vários projetos em desenvolvimento de mineração e agronegócio.
A exemplo dos governadores do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e do Espírito Santo,
Paulo Hartung, que reivindicam parte dos recursos obtidos na renovação dos contratos de
concessão da malha ferroviária, algo em torno de R$ 25 bilhões, para a implantação da Ferrovia
Rio/Vitória, defendo também que os dividendos decorrentes das renovações sejam direcionados
para a construção da Ferrovia Paraense.
Dentre as concessões que deverão ser renovadas, a EF-315, mais conhecida como Ferrovia
Carajás, deverá garantir uma boa soma de recursos para o governo federal. A Vale, que faz uso
desses trilhos para transportar o minério extraído no território paraense, já manifestou interesse
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nessa antecipação e deverá pagar alguns bilhões de reais pela outorga, contudo, o dinheiro ainda é
incerto. Chegou até mim a informação de que os recursos da renovação da Ferrovia de Carajás
seriam direcionados para a implantação da Transnordestina.
Com as obras iniciadas em 2006, a Transnordestina vai do nada para lugar nenhum e é
apontada como um ralo de dinheiro público e um berço de corrupção. De acordo com o TCU, que
já abriu sete investigações sobre essa ferrovia, a obra - estimada em R$ 4,2 bilhões e prevista para
ser inaugurada em 2010, já consumiu R$ 6,3 bilhões, assentou apenas metade dos trilhos e só
poderá ser concluída em 2021, a um custo total de R$ 11,2 bilhões, quase o triplo do orçamento
original.
Ora, não tenho nada contra o mérito deste empreendimento, que pretende ligar o município
piauiense de Eliseu Martins aos portos de Suape, em Pernambuco, e Pecém, no Ceará. Contudo, é
inconcebível que os recursos da renovação não atendam justamente ao Estado que recebe o maior
impacto social e ambiental da ferrovia, que abriga as reservas do minério nela transportado e que
contribui, somente com essa carga, com mais de R$ 20 bilhões para o equilíbrio da balança
comercial brasileira.
Sobre esta situação e em defesa dos interesses do povo do meu Estado, reuni com o ministro
dos Transportes, Maurício Quintela, e com o secretário especial da Secretaria do Programa de
Parcerias de Investimento (PPI), Adalberto Vasconcelos. Na companhia do secretário de
Desenvolvimento Económico, Mineração e Energia do Pará, Adnan Demachki, defendemos a
utilização de parâmetros claros para assegurar prioridade e justiça na distribuição destes recursos.
Como defensor dos interesses do povo do meu Estado, trabalharei incansavelmente para que o
governo federal atenda aos interesses dos mais de 8 milhões de brasileiros que vivem no Pará.
É isso que eu tinha a dizer. Obrigado.
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O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PODE - MT.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, faço um
importante registro para este Plenário de um comunicado que recebemos da direção da Empresa
Brasil de Comunicação nos informando que a Rádio Nacional da Amazônia está de volta às
comunidades de toda a região amazônica, com o restabelecimento pleno do sinal de transmissão.
Sr. Presidente, desde a semana passada, o sinal já podia ser captado pela população. Uma
ouvinte da cidade de Paulo Ramos, no Maranhão, chegou a telefonar para a produção da Nacional
da Amazônia avisando, com emoção, que estava sintonizando a emissora, de forma limpa e clara.
Desde o dia 20 de março, a rádio estava operando com alcance reduzido, depois que uma
sequência de raios que atingiu a subestação de energia do parque de transmissão, aqui em Brasília.
Segundo informações da diretoria da EBC, o restabelecimento do sinal foi resultado do
empenho de técnicos e de engenheiros da empresa, que adotaram uma solução criativa e de baixo
custo, enfrentando a escassez de recursos que atinge todas as empresas públicas do país.
Sr. Presidente, a solução encontrada foi transferir para a subestação danificada um dos três
geradores do grupo de back-up do sistema de energia que atende todo o grupo EBC. Mesmo com a
transferência, o nível de back-up permanece garantindo segurança plena na operação das
emissoras de rádio e de TV.
A alternativa implementada é provisória, mas permite o retorno da cobertura da Rádio
Nacional da Amazônia com a metade do custo operacional regular até a solução definitiva.
A direção da EBC reconhece a importância da Rádio Nacional da Amazônia para o país e,
especialmente, para as comunidades da região amazônica e agradece aos ouvintes que mantiveram
a confiança na volta da normalidade do sinal de transmissão.
A direção da EBC, na pessoa diretor-presidente Laerte Rímoli, agradece também a equipe da
rádio e a total dedicação dos técnicos e engenheiros que conseguiram colocar novamente no ar a
transmissão desse importante veículo de comunicação para o País.
Portanto, Senhor Presidente, quer apresentar os mais sinceros agradecimentos a todos que
compõem o elenco de diretores e colaboradores da Empresa Brasil de Comunicação.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente!
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PODE - MT.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, esta Casa se
regozija bastante com o servidor Felipe Salto que ganhou o Prêmio Jabuti de Economia, um dos
mais importantes do país. Desde a publicação, o livro tem recebido muitos elogios da crítica
especializada.
Trata-se do livro “Finanças Públicas: da Contabilidade Criativa ao Resgate da
Credibilidade”, organizado pelo servidor Felipe Salto e por Mansueto Almeida, do Ministério da
Fazenda, publicado pela Editora Record, com análises sobre as contas públicas brasileiras
desenvolvidas por diversos especialistas da área.
O Prêmio Jabuti é o mais importante prêmio literário do Brasil. Lançado em 1959, foi
idealizado por Edgard Carvalheiro, quando presidia a Câmara Brasileira do Livro. Desde a
primeira premiação, o Jabuti foi se aprimorando e, ao longo dos anos, foi ganhando novas
categorias. Hoje, a premiação contempla desde romances a livros didáticos e desde livros de
ilustração a projetos gráficos. O escritor a receber mais vezes o prêmio foi Dalton Trevisan, tendo
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sido premiado quatro vezes na categoria Conto, em 1960, 1965, 1995 e 2011. Em 2015, o Prêmio
passou a ser dividido em 27 categorias de livros.
Felipe Salto, Sr. Presidente, é diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente e está no
Senado desde 2015, tendo trabalhado com os colegas senadores José Serra e José Aníbal.
O principal objetivo do livro, segundo os autores, é mostrar a importância da
responsabilidade fiscal no processo de retomada do crescimento econômico. Cada capítulo traz
diagnósticos e propostas para temas específicos: federalismo fiscal; relacionamento entre Tesouro e
Banco Central; instituições fiscais; política de pessoal; e a questão orçamentária, entre outros.
Para o servidor Felipe Salto, a responsabilidade fiscal é a chave para o país voltar a crescer e
promover políticas públicas eficazes. Segundo disse, o livro ajuda a fazer um debate mais
qualificado, já que cada capítulo faz um diagnóstico e apresenta uma proposta, apontando
caminhos para a retomada do equilíbrio fiscal.
Outro que merece destaque é o servidor Marcos Mendes, consultor do Senado, que também
colaborou com a obra, escrevendo dois capítulos: “A política de pessoal do governo federal” e “Os
conflitos federativos na democracia brasileira”.
Feito esse importante registro, quero em nome dessa Casa parabenizar os autores do livro e
pedir que a Mesa Diretora do Senado da República faça constar nos anais desta Câmara Alta os
relevantes serviços prestados ao País pelos servidores Felipe Salto e Marcos Mendes e pelo senhor
Mansueto Almeida.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente!
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Matéria recebida da Câmara dos Deputados
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 147, DE 2017
(nº 8.536/2017, na Câmara dos Deputados)
Altera a Lei nº 9.519, de 26 de novembro de 1997, que “dispõe sobre a reestruturação
dos Corpos e Quadros de Oficiais e de Praças da Marinha”.

AUTORIA: Câmara dos Deputados
DOCUMENTOS:
- Texto do projeto de lei da Câmara
- Legislação citada
- Projeto original
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1595520&filename=PL-8536-2017
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Altera a Lei nº 9.519, de 26 de
novembro de 1997, que “dispõe sobre a
reestruturação dos Corpos e Quadros
de Oficiais e de Praças da Marinha”.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.519, de 26 de novembro de 1997,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 6º ................................
§ 1º Os Oficiais do Quadro de Médicos são
ordenados em escala hierárquica constituída pelos
postos de Primeiro-Tenente a Vice-Almirante, e os
Oficiais dos Quadros de Cirurgiões-Dentistas e de
Apoio à Saúde, pelos postos de Primeiro-Tenente a
Capitão de Mar e Guerra.
..............................................”(NR)
“Art. 7º ................................
§ 1º Os Oficiais do Quadro Técnico e do
Quadro de Capelães Navais são ordenados em escala
hierárquica constituída pelos postos de Primeiro-Tenente
a Capitão de Mar e Guerra.
§
candidatos

2º

Ingressarão

civis

habilitações

e

no

Quadro

militares

requeridas

pelo

Técnico

graduados
Serviço

os
nas

Naval,

aprovados em processo seletivo, Curso de Formação e
Estágio

de

transferência,
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2

Promoções

de

Oficiais,

os

Capitães-Tenentes

dos

Quadros Complementares.
§ 3º Ingressarão nos Quadros Auxiliares da
Armada e de Fuzileiros Navais as Praças da Marinha,
com nível médio completo, aprovadas em concurso de
admissão, Curso de Formação e Estágio de Aplicação
de Oficiais.
...................................................
§ 5º Os Oficiais dos Quadros Auxiliares da
Armada e de Fuzileiros Navais são ordenados em escala
hierárquica constituída pelos postos de SegundoTenente

a

graduação

Capitão
em

de

curso

Mar

e

superior

Guerra,
de

exigida

interesse

a
da

Administração Naval para os postos de Capitão de
Corveta a Capitão de Mar e Guerra.
§ 6º A transferência para o Quadro Técnico
poderá ser realizada em caráter de voluntariado,
após seleção pela Comissão de Promoções de Oficiais,
para os Capitães Tenentes dos Quadros Auxiliares da
Armada e de Fuzileiros Navais, com curso superior de
interesse da Administração Naval.”(NR)
“Art.

8º

Os

candidatos,

civis

e

militares, ao Corpo de Engenheiros da Marinha, aos
Quadros do Corpo de Saúde da Marinha, aos Quadros
Complementares, ao Quadro Técnico e ao Quadro de
Capelães Navais serão nomeados por ato do Comandante
da Marinha, após a conclusão com aproveitamento do
Curso de Formação e Estágio de Aplicação de Oficiais,
Primeiros-Tenentes ou Segundos-Tenentes da Reserva
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3

da Marinha, conforme o caso, do respectivo Corpo ou
Quadro, e imediatamente convocados para o Serviço
Ativo da Marinha.
§ 1º Os candidatos civis e militares serão
matriculados como alunos nos Cursos de Formação e
Estágios

de

Aplicação

de

Oficiais

com

o

grau

hierárquico de Guarda-Marinha.
§ 2º Os candidatos militares, por ocasião
da sua matrícula, serão demitidos ex officio ou
licenciados, conforme o caso.
...................................................
§

5º

Os

integrantes

dos

Corpos

e

dos

Quadros a que se refere o § 4º deste artigo que não
obtiverem avaliação favorável serão licenciados ex
officio e incluídos na reserva não remunerada, e
ser-lhes-á

assegurada

indenização

financeira

no

valor de uma remuneração por ano de serviço como
convocado.
§ 6º As normas relativas às habilitações
requeridas, à seleção inicial, à matrícula em Curso
de Formação e Estágio de Aplicação, à convocação
para o Serviço Ativo, ao ingresso nos diversos Corpos
e Quadros e à permanência definitiva no Serviço Ativo
da Marinha serão estabelecidas em ato do Comandante
da Marinha.”(NR)
“Art. 9º ................................
§ 1º Na conciliação, obrigatória, entre as
exigências do preparo do Poder Naval e sua aplicação
em situação de guerra e crise e as diferenças físicas
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4

entre os sexos feminino e masculino, será observado
o seguinte:
I - os Corpos e os Quadros de Oficiais da
Marinha do Brasil serão integrados por Oficiais de
ambos os sexos, e compete ao Comandante da Marinha
fixar em quais escolas de formação e cursos, além de
definir as capacitações e as atividades, em que serão
empregados Oficiais dos sexos feminino e masculino; e
II - ato do Poder Executivo definirá os
percentuais dos cargos dos diversos Corpos e Quadros
para os sexos feminino e masculino.
§ 2º Revogado.”(NR)
“Art. 10. ...............................
Parágrafo único. As normas e os requisitos
para transferência serão estabelecidos em ato do
Comandante da Marinha.”(NR)
“Art. 12. ...............................
...................................................
§ 4º A distribuição dos efetivos de alunos
das escolas de formação de Oficiais será regulada em
ato do Comandante da Marinha, de modo a atender às
necessidades de Oficiais nos postos iniciais dos
diversos Corpos e Quadros.”(NR)
“Art. 16. ...............................
Parágrafo único. Compete ao Comandante da
Marinha regulamentar a constituição e a organização
do Corpo de Praças da Marinha, observados, no que
couber, os princípios estabelecidos para Oficiais no
art. 9º desta Lei.”(NR)
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5

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Ficam revogados os seguintes dispositivos da
Lei nº 9.519, de 26 de novembro de 1997:
I - o § 2º do art. 9º; e
II - o parágrafo único do art. 18.
CÂMARA DOS DEPUTADOS,

de novembro de 2017.

RODRIGO MAIA
Presidente
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LEGISLAÇÃO CITADA
- Lei nº 9.519, de 26 de Novembro de 1997 - LEI-9519-1997-11-26 - 9519/97
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:lei:1997;9519
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O Projeto de Lei da Câmara no 147, de 2017, vai à CRE.
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SENADO FEDERAL
MENSAGEM Nº 70, DE 2017
(nº 464/2017, na origem)
Solicita autorização para contratação de operação de crédito externo, com garantia da
República Federativa do Brasil, no valor de até cinquenta e seis milhões de dólares dos
Estados Unidos da América, entre o Estado do Espírito Santo e o Banco Interamericano
de Desenvolvimento - BID, cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial do
“Projeto Estado Presente”.

AUTORIA: Presidência da República
DOCUMENTOS:
- Texto da mensagem
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Mensagem no 464

Senhores Membros do Senado Federal,

Nos termos do art. 52, incisos V, VII e VIII, da Constituição, proponho a Vossas
Excelências seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, com a garantia da
República Federativa do Brasil, no valor de até USD 56,000,000.00 (cinquenta e seis milhões
dólares dos Estados Unidos da América), de principal, entre o Estado do Espírito Santo e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, cujos recursos destinam-se ao financiamento
parcial do “Projeto Estado Presente”, de conformidade com a inclusa Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado da Fazenda.

Brasília, 21 de novembro de 2017.
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EM nº 00134/2017 MF

Brasília, 14 de novembro de 2017.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

O Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo requereu a este
Ministério a garantia da República Federativa do Brasil para contratação de operação de crédito
externo a ser celebrada com o Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID, com a garantia da
República Federativa do Brasil, no valor de até USD 56.000.000,00 (cinquenta e seis milhões de
dólares dos Estados Unidos da América), de principal, cujos recursos destinam-se ao financiamento
parcial do “Projeto Estado Presente”.
2.
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu meios de controle, pelo Senado Federal,
das operações financeiras externas de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, consoante o artigo 52, incisos V, VII e VIII, tendo a Câmara Alta disciplinado a
matéria mediante a Resolução nº 48, de 21 de dezembro de 2007, e alterações, e a Resolução nº 43,
de 2001, e alterações, todas do Senado Federal.
3.
O Programa foi identificado como passível de obtenção de financiamento externo pela
Comissão de Financiamentos Externos - COFIEX, de que trata o Decreto nº 3.502, de 12 de junho
de 2000, e a operação está inscrita no Registro de Operações Financeiras do Registro Declaratório
Eletrônico (ROF do RDE), do Banco Central do Brasil.
4.
A Secretaria do Tesouro Nacional prestou as devidas informações sobre as finanças
externas da União, bem como analisou as informações referentes ao Mutuário, informando que o
Ente recebeu classificação “B” quanto à sua capacidade de pagamento, manifestando-se
favoravelmente ao oferecimento da garantia da República Federativa do Brasil à referida operação
de crédito e, desde que, previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, seja verificada a
adimplência do Ente com a União e suas entidades controladas, o cumprimento das condições de
primeiro desembolso, bem como seja formalizado o contrato de contragarantia.
5.
A seu turno, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pronunciou-se pela legalidade
das minutas contratuais e pela regularidade na apresentação dos documentos requeridos na
legislação para o encaminhamento do processo ao Senado Federal para fins de autorização da
operação de crédito em tela, bem como à concessão de garantia por parte da União, ressalvando
que, previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, deve ser verificado o cumprimento das
condições estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional acima descritas.
6.
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Mensagem ao Senado Federal a fim de submeter à apreciação daquela Casa o pedido de contratação
e de concessão da garantia da União ao Ente em tela referente à operação financeira descrita nesta
Exposição de Motivos, observadas as ressalvas acima.

Respeitosamente,

HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES

Ministro de Estado da Fazenda
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Aviso no 553 - C. Civil.
Em 21 de novembro de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
Senador JOSÉ PIMENTEL
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Crédito externo.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da
República relativa à proposta para que seja autorizada a contratação de operação de crédito
externo, com a garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até USD 56,000,000.00
(cinquenta e seis milhões dólares dos Estados Unidos da América), de principal, entre o Estado
do Espírito Santo e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, cujos recursos
destinam-se ao financiamento parcial do “Projeto Estado Presente”.
Atenciosamente,

ELISEU PADILHA
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República
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Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Coordenação-Geral de Operações Financeiras da União

PARECER

PGFN/COF/N~JrJ f /2017

Operação de crédito externo a ser celebrada entre o
Estado do Espírito Santo e Banco Interamericano de
Desenvolvimento-BID, com a garantia da República
Federativa do Brasil, no valor de até USD 56.000.000,00
(cinquenta e seis milhões de dólares dos Estados Unidos
da América), de principal, cujos recursos destinam-se ao
financiamento parcialdo "Projeto Estado Presente".
Exame preliminar. sob o aspecto de legalidade da minuta
contratual. Operação sujeita à autorização do Senado
Federal.
Constituição Federal, art. 52, V e VII; DL nE 1.3i2, de
1974; Lei Complementar n!! 101, de 4 de maio de 2000;
Resoluções do Senado Federal n!!s 48, de 2007, e 43, de
2001, ambas com alterações.
Processo no 17944.000998/2014-07

I

Trata-se de concessão de garantia da União para operação de crédito
externo com as seguintes características:

MUTUÁRIO: Espírito Santo;
MUTUANTE: Banco Interarnericano de Desenvolvirnento-BID;
GARANTIDOR: República Federativa do Brasil;
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Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Coordenação-Geral de Operações Financeiras da União
Processo no 17944.000998/2014-07

2

NATUREZA DA OPERAÇÃO: empréstimo externo;
VALOR: até USD 56.000.000,00 (cinquenta e seis milhões de dólares
dos Estados Unidos da América), de principal,;
FINALIDADE: financiar parcialmente o "Projeto Estado Presente".

2.

Os requisitos normativos para a contratação encontram-se

estabelecidos em dispositivos da Constituição Federal sobre finanças e orçamento
públicos, nas Resoluções do Senado Federal n!! 48, de 2007, e n!! 43, de 2001, ambas
com alterações, no Decreto-lei n!! 1.312, de 15 de fevereiro de I97 4, na Lei
Complementar n!! I OI - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), de 4 de maio de 2000,
na Portaria n!! 497, de 27 de agosto de 1990, alterada pela Portaria n!! 650, de I!! de
outubro de 1992, do então Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, e nos
demais dispositivos legais e regulamentares pertinentes. Tais requisitos, conforme se
observa nos parágrafos a seguir, foram obedecidos.

11

Análises da STN

3.

A Secretaria do Tesouro

Nacional - STN emitiu o Parecer n°

376/2017/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, de 26 de setembro de 20I7, a fls. 1079/I087v, complementado pelo Parecer SEI N° 427/2017/COPEM/SURIN/STN/MF, de 26 de
outubro de 20 I7, a fls. 1096/1100, onde consta:
(a) verificação dos limites de endividamento das Resoluções nº 40 e 43,
ambas de 2001, do Senado Federal;

PI-Espirito Santo

j \
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Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Coordenação-Geral de Operações Financeiras da União
Processo n" 17944.000998/2014-07

3

(b) análise dos requisitos legais e normativos referentes à concessão da
garantia da União.

4.

Segundo informa a STN nos mencionados Pareceres, o Ente prestou

informações e apresentou comprovações por meio documental e por meio de formulário
eletrônico, efetuado em 22 de setembro de 2017 (fls. 951/963), mediante o Sistema de
Análise de Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e
Municípios- SAbiPEM, instituído pela Portaria n° 199/2015, da Secretaria do Tesouro
Nacional.
5.

Os mencionados Pareceres apresentam conclusão favorável à concessão

da garantia da União, desde que, previamente à assinatura do contrato de garantia:
(a)seja verificada a adimplência doEnte com a União e suas entidades
vinculadas;
(b) seja verificado o cumprimento das condições prévias ao primeiro
desembolso do empréstimo;
e
(c) seja formalizado o contrato de contragarantia entre o Ente e a União.
Aprovação do projeto pela COFIEX

6.

Foi autorizada a obtenção de financiamento externo para o projeto pela

Comissão de Financiamentos Externos- COFIEX, de que trata o Decreto n° 3.502, de
12 de junho de 2000, mediante a Recomendação nº 09/0102, de 28/06/2013, a fls. 99,
homologada em 5 de agosto de 2013.

Pl-Espirito Santo
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Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Coordenação-Geral de Operações Financeiras da União
Processo no 17944.000998/2014-07

4

Existência de autorização legislativa para a contratação de operação de. crédito
externo e oferta de contragarantia à garantia a ser prestada pela União

7.

Conforme análise realizada pela Coordenação-Geral de Haveres

Financeiros

COAFI/STN,

e

informada

mediante

a

Nota

Técnica

n°

83/2017/COAFI/SURIN/STN/MF-DF, de 14/06/2017, a fls. 803/805, as contragarantias
oferecidas pelo Ente, de acordo com a Lei no I 0.186, de 28 de março de 2014, a fls. 8,
são suficientes para ressarcir a União em caso de acionamento da garantia concedida. A
mencionada lei autorizou o Poder Executivo do Ente a contratar a operação de crédito
em tela e a oferecer, em contragarantia à garantia da União, as receitas tributárias
relativas aos arts. 155,157 e 159 incisos I, "a", e 11, da Constituição Federal, nos termos
do § 4°, do art. 167 da Constituição Federal, bem como outras garantias em direito
admitidas.

8.

Em cumprimento ao art. 40, §1°, da LRF, o Ente em tela deverá assinar

Contrato de Contragarantia com a União previamente à celebração do contrato de
empréstimo que ora se analisa.

Previsão no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária

9.

Consta do processo a Declaração do Chefe do Poder Executivo, assinada

digitalmente no SADIPEM, em 22/09/2017, a fls. 958/961-v, informando que o
Programa em questão está inserido no Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 20162019, nos termos da Lei n°10.489, de 14/01/2016.

10.

A supramencionada Declaração informa, ainda, que constam na Lei n° 10.614,

de 28112/2016, a fls. 960/60-v, que estima a receita e fixa a despesa do Ente para o
Pl-Espirito Santo
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exercício de 2017, dotações em valores suficientes quanto ao ingresso dos recursos, ao
pagamento dos encargos do empréstimo e ao aporte de contrapartida.

Análise da STN acerca da capacidade de pagamento do Ente

11.

Informa a STN, no Parecer acima citado, que, segundo análise de

capacidade de pagamento, elaborada em conformidade com os parâmetros estabelecidos
pela

Portaria

MF

n°

306,

de

134/2017/COREMlSURIM/STN/MF-DF,

2012,
de

e

consignada

04.08.2017,

a

na

Nota

fls.

n°

813/833-v,

"considerando o atendimento do requisito referente à 1a Etapa da: análise, cuja
classificação da situação· fiscal correspondeu a "B" e o atendimento do enquadramento
..

.

.

referente à 2a Etapa· da avaliação da capacidade de pagamento, incisos li e III do art. go
da Portaria MF n" 306/12, as operações de crédito· pleiteadas são elegíveis,
relativamente aos aos riscos do Tesouro Nacional, para a concessão da garantia da
União, nos termos do art. 1O da referida Portaria."

Análise da STN quanto ao atendimento, pelo Ente, dos requisitos da Resolução no 43
do Senado Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal

12.

No seu Parecer já citado, a COPEM/STN informou que o Ente

atendeu aos requisitos mínimos para contratação da operação de crédito, conforme
previsto nas Resoluções n°s 40 e 43, de 2001, do Senado Federal.

13.

No tocante à validade da verificação dos limites de endividamento
.

.·

.

'

.

constantes dos incisos I, 11 e III do art. 76 da Resolução n° 43/2001, e em conformidade

PJ-Espirito Santo
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com a Portaria STN no 694, de 2010, o Parecer supramencionado indicou que, para fins
da apreciação do Senado Federal, o prazo de validade da análise é de 270 dias.

Situação de adimplência do Ente em relação ao garantidor e ao SISBACEN

14.

Segundo informa a STN no item 13 do supramencionado Parecer

n2 427/2017/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, a fls. 1096, consulta efetuada em 31 de
janeiro

2017,

de

ao

sítio

· mantido

. por

aquela Secretaria no

endereço http://www.sahem.tesouro.gov.br (Sistema de Acompanhamento de Haveres
de Estados e Municípios - SAHEM), o Ente encontra-se adimplente com a União
relativamente aos financiamentos e refinanciamentos por ela concedidos, bem como
quanto a garantias concedidas a operações de crédito, a teor do art. 1O, a, da Resolução
n° 48, de 2007, e do art. 21, VI, do art. 21 da Resolução

n~

23, de 2001, por força de

decisão judicial, a fls 1.093. Consulta na data de hoje confirma a adimplência, por força
de decisão judicial.

15.

Consulta realizada no dia de hoje ao sítio do Serviço Auxiliar de

Informações para Transferências Voluntárias -CAUC (fls.l140), mantido pela STN,
indica comprovação de regularidade por parte do Mutuário.
16.

A propósito, consta na Declaração do Chefe do Poder Executivo do

SADIPEM, de que todos os "CNPJs da Administração Direta do Mutuário estão
incluídos no CAUC, a fls. 961-v.
17.

Consulta efetuada em 1 de novembro de 2017 ao Sistema SISBACEN/CADIP

(fls.1131 ), em atendimento ao art. 16 da Resolução SF n2 43, de 2001, informou que o

PJ ~Espirito Santo
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Ente encontra-se adimplente com as instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional.
18.

Registre-se que a situação de adimplência do Mutuário deverá estar comprovada

por ocasião da análise jurídica para fim de assinatura do contrato, conforme determina o
art. 25, IV, a, c/c art. 40, §2Q, da LRF e o art. 10, §4Q, da Resolução nQ 48, de 2001.

Certidão do Tribunal de Contas do Ente

19.

O Ente apresentou, na forma do art. 21 da Resolução n° 43 do Senado, as

Certidões no 26/2017, de 9 de agosto de 2017, a fls. 939/941-v, e no 32/2017, de 4 de
outubro de 2017, a fls. 1125/1130, ambas do Tribunal de Contas do Estado, em que
atesta:

a) quanto ao último exercício analisado (2016): relativamente à LRF, o
cumprimento dos arts. 11 (cumprimento das competênciastributárias), 23
(limites de despesa com pessoal), 33 (operações de crédito com instituições
financeiras), 37 (operações vedadas), 52 (RREO), 55, §2°(publicações do
RGF), da LRF, 52 (publicações do RREO), 55, §2°(RGF); o atendimento
aos arts. 198 § 2° (limite de Saúde), 212 (limite de Educação) e 167, III
(Regra de Ouro) da CF;

b) quanto ao exercício em curso, o cumprimento pelo Ente dos requisitos
dos arts 11 (cumprimento das competências tributárias), 23 (limites de
despesa com pessoal), 52 (publicações do RREO) e 55, §2°(publicações do
RGF), da LRF.
Pl-Espirito Santo
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Limite de Restos a Pagar

20.

Com relação à exigência de comprovação de obediência ao limite de

Restos a Pagar, consoante artigos 40, §2° e 25, inciso IV, alínea c, ambos da LRF,
combinados com o disposto na alínea c do inciso li do art. 1O da RSF no 48/2007, do
Senado Federal, este limite só é aferível nos dois últimos quadrimestres do último ano
de mandato do titular do Poder Executivo, não se aplicando, portanto, na presente data a
este Ente.

Limite de Parcerias Público-Privadas

21.

A STN informou que, conforme declaração do Chefe do Poder Executivo

no SADIPEM, a fls. 961-v, o Ente assinou contrato na modalidade PPP, e as despesas
decorrentes situam-se dentro do limite estabelecido no art. 28 da Lei n° 11.079/2004.

Declaracão do chefe do Poder Executivo do Ente quanto ao exercício não analisado e
ao em curso

22.

Consta Declaração do Chefe do Poder Executivo, efetuada no

SADIPEM, quanto aos exercícios não analisados e ao em curso, afirmando que o Ente
cumpriu todos os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos termos em que
determina o art. 21, IV, 'c', da Resolução no 43, do Senado Federal, a fls. 959/960.

Pl·Espirito Santo
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Conveniência e Oportunidade da Operação

Relativamente à conveniência e oportunidade da contratação, a

23.

Subsecretária de Relações Financeiras Intergovemamentais da Secretaria do Tesouro
Nacional,

ao

aprovar

Parecer

supramencionado

o

376/2017/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, de 26 de setembro de 2017, a fls. 1079/1087v,

posteriormente

pelo

complementado

Parecer

SEI

427/2017/COPEM/SURIN/STN/MF, de 26 de outubro de 2017,0 a fls. 1096/1100,
concluiu que a presente operação de crédito deva receber a garantia da União.

Parecer Jurídico da Procuradoria-Geral do Ente

24.

A Procuradoria-Geral do Mutuário emitiu o Parecer s/n, datado de 7 de
.

.

.

.

novembro de 2017, a fls. 1141, para fim do disposto na Portaria MEFP n° 497, de 1990,
alterada pela Portaria MEFP no 650, de 1° de outubro de 1992, onde conclui "pela
consititucionalidade das minutas negociadas e pelo reconhecimento da aptidão e da
competência do Estado do Espírito Santo para o cumprimento das obrigações
previstas.".

Certidão de Regularidade do Ente quanto ao Pagamento de Precatórios

25.

O Senhor Secretário Municipal da Fazenda emitiu Declaração, em 1° de

novembro de 2017, em que declara a regularidade quanto ao pagamento de precatórios
judiciais, conforme cópias anexadas a fls.1132/ll39.

Pl-Espirito Santo
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Credenciamento da Operação no Banco Central do Brasil

26.

A Secretaria do Tesouro Nacional informou que a operação em análise

está inscrita no Registro de Operações Financeiras do Registro Declaratório Eletrônico
(ROF do RDE) sob o número TA700768, a fls. 942/946-v.

111
27.

O empréstimo será concedido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento-

BID, organismo internacional integrado pelo Brasil, e as cláusulas estipuladas são as
usualmente utilizadas por esse organismo (minutas contratuais, a fls. 125/157 -v).

28.

Foi, no mais, observado o disposto no art. 8!:!, da Resolução n!:! 48/2007, do

Senado Federal, que veda disposição contratual de natureza política, atentatória à
soberania nacional e à ordem pública, contrária à Constituição e às leis brasileiras, bem

assim que implique compensação automática de débitos e créditos.

29.

O mutuário é o Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público

interno, a quem incumbe praticar os atos de natureza financeira previstos
contratualmente. Compete-lhe, ainda, fazer constar, oportunamente, em suas propostas
orçamentárias, os recursos necessários ao pagamento dos compromissos assumidos.

30.

A concessão da garantia da Uniãopàr.à:a operação.de crédito em exame depende

de autorização do Senado Federal, nos termos do disposto nfo art. 52, inciso V da
Constituição Federal, pelo que se propõe o encaminhamento do assunto à consideração
PI-Espirito Santo
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do Senhor Ministro da Fazenda para que, entendendo conveniente e cabível, encaminhe
a matéria para exame e final pronunciamento do Senado Federal, sob a ressalva de que,
previ~mente à

assinatura dos instrumentos contratuais, sejam tomadas as seguintes

providências: (a) comprovação doatendimento

~ubstancial

das condições prévias ao

primeiro desembolso; (b) verificação de adimplência do Ente para com a União e suas
entidades controladas; e (c) formalização do contrato de contragarantia.

À consideração superior.
_ .

UNIAO, em

0

COORDENAÇÃO-GEJiAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS DA
de novembro de 2017

o

\ · .Çatto áe. OCiveira

}f.

Procuradora da Fazenda Nacional

À aprovação da Senhora Procuradora-Geral Adjunta de·. Consultoria
\

-

Fiscal e Financeira.
UNIÃO, em

Cj10RDENAÇÃO- E
êS. de novembro de 2 17.

PERAÇÕES FINANCEIRAS DA

Aprovo o parecer. À consideração do Sr. Procurador-Geral da Fazenda.
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, em
novembro de 2017.

}f.na Cl'aufa

Qq

de

tttencourt

!junta de Consultoria Fiscal e Financeira
PI-Espirito Santo
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Aprovo o parecer. À Seeretaria-Executiva deste Ministério para posterior
encaminhamento ao Gabinete do Senhor Ministro da Fazenda.
PROCURADORIA-

ACIONAL, em

9

de

-

novembro de 20 17.
urador-Geral da Fazenda Nacional
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'-.;i·

;..

,..

/

. ,' .
•.

\

~<.._)

l.

)

''

. I'
r

i.!

..>

...

-·

{

•.

/

·f·

. ..,

(

,-.
I'

.·

\

I
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I

•

}

.'·
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'
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...

f •

23 Novembro 2017

...

~~. ~

J

••

·~- srssAcE,~
'

EMFT.N/TFOt-1TE
'· · '
·
. TRANSACAO.:.PCEX77Q.

\:

s

·I

s

REGl§TRO DE

·c :.o M. E x.
'
OPE~CAO, E'INANCEIRA

-:~-·

1a/09/2Ül-1 14:35

· f••• FJo
\::> ·
''7 · "n<>-9it'.3_ ~;';

MCEX577C

Z '1~.C ·
-"-.-,.-----------------· ti.~·-·-.
. ----~

.
'
·
,..
·'
-------..:.-~---·--.;..-::-·--PCEX577C
-- CARACTERISTICAS
DE JUROS

4

NOMERO DA OPERACAO: TA700768 DE: :lS/08/2014 .

.·
' ,'13 • PER!ODO DE JUROS·••.• ~ •••.: .• ~ O{.
14 • PRAZO VALIDADE DO PERIODO:

. i

(m~sés)

2.88

15:.· FO~. DI;: PAGAMENTO ••• ··:-.,: P
l6. CONDICAO., •• ;~ ••• ,' •• , •••' •• : 100~0
.
•
.
.. I
'
~
17. DT: I,N~CIO CONTAG,E~. '· .,,. ~··.:

18. MEIO
. PAGAMj!:NTO.• .-~: ' •••••
. " .: •• : ', 2 '
19. PERIODICIDADE.' •••••• ~\ .••• -~
~
.,.·.~
20. ·TAXA F;r}{A. '·2 ..•...... ~ ·~ :•- o

'1

Abx;-ir prox~mo per~~do :

~

•

( S=sim, N=-nao)

.

•

\.

; .'

I

'

(A=ANTECIPADO,P=POSTECIPAÚO)
..
..
J
ASSINATU~ CONTRATO

1

'1<

'< :.~--- . · ·

CONCLUI DO

..

·~

, ,t

·'

, MOE. DA . .... ,

. ,.

'6

•

. I•

' •

•

•

'

: •

21: TAXA ~ÂR_I-?\VEL ••• ·;. ~ •••• :. :

'

.,_

1',"

?>

~IBOR:..uss-3 ·MESES'

ÇR~TERio·

,,

':0) . SPREAD

\

l

,~

..

'·a·) TAXA·

'
2391

' f ::

(~_o,-?OO~)· % ao àno

,_ oopo

'

'. ..' ':,;
DE S.ELEGAO • .: ••• , • .'. :·

.
'•

{.

•.

~

'

.

-

'c

I'

-

____ ,. . ______ :.._..:. ____ .: ___ .,: ____ 7.:0.--,:----.,..-.~--------::.·_:.:,....., ______ .__.:_ ____ _,_--.---'-:--:----7"-..,.--

ENTRA=SEGUE
F9=TRANSACAO
-

. F2=DET~HA

.

F'3;=RETORNA

FÚ=~NCER~

F6=MENU ·r·

..

v

I'

.

.,

.

,·

..

f'

I

'

·'

}

.

'w I

'':\

,·-(.,

'

'·

.\

• J

I'

...
'

~.

\

'.

(.

/

.

I'

\

I,
)

,'

r ~·

:

l
(

~

• .: '

<'·

~

~

..

t ..,·\

'.

~·

'.
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Quinta-feira

185

18/09/2017 14:35
. S I S C O. M E X
MCEX577C
REGISTRO DE OP~RACAb FLNANCEIRA
------------------~-- PCEX577C
CARACTERISTICAS DE JUROS -------------------NUM~RO DA OPERACAO: TA700768 DE:. 15/0S/2014.
CONCLUI DO

~ISBACEN

EMFTN/TFONTE
.TRANSACAO PCEX770

13. PERIODO DE JUROS ........ ,:
14.- PRAZO VALIDADE DO PERIODQ:
15. FORMA DE PAGAMENTO: ...... :
16.. CONDICAO . .' ... ~.;. ·...: .... ::
17 .. DT.. ÜUCIO CONTAGEM·........ :
-18. MEIO PAGAMENTO ........... :
19. PERIODICIDADE.·, ..... ; . ·... ,. :
20. TAXA FIXA·..•............. :
21. TAXA VARIAVEL ......•..... :
a) TAXA

01
288

Abrir proximo periodo
_{meses)

"(.S=s.im, N=nao)

{A=ANTECIPADO,P=PO~TECIPADO)

P
'10090

ÀSSINATURA CONTRATO
.

MOEDA

2
6

·-

0000 {00,0000) %ao ano

O

b) SPREAD

· : c)

QETALHAR {x)

-----~----------------------------------~--------~------~~--~--~---------------

JUSTIFICATIVA DA TAXA 2391
CONFORME ESTIPULADO NO ARTIGO 3.03 DAS NORMAS·GERAip.
LIBóR 'DE 03 MESES ~ MARGEM APLICAVEL PARA EMPRESTIMOS DO CAPITAL ORDINÁRIO VARIAVEL coNFORME MODAL;IDADE FFF ·INF. TR~MESTRALMENTE PELO BID
---.---.,..---------'--------7---------.-----------~-----------------------------------

PF3/15=RETORNA.

.

..

'--''
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\.

-"

SISBACE~ "EME'T~/TFONTE

· S_ · I

1

.TRANSACAÇl PCEX770

'

.

.

.

\

l

.

~

~

~

.sÉRAo

uRBANA, ·ÉQUIPAMENTos·

AREl!.s

'

'I'

, ·-

PAAA

' '
..

... · PE.io DEVE

~.

'. : -<

POPULAÇAO AOS

PúBLrcos·

t· sERviços _

~

.

' ..

. ·'

\

noR

. ,(
~

.._ 4

. CPF.•• : 1}2055873-6
TELEFONE; ( 027 ) '• 33475511
'

....

~

.

'

~

~\

•,
~

GCRUZ@SEFAZ.~
§;S ~GQY. BR
.
..

.

EM AÇõEs- INTEGRA-

, .,

. CARGO: SÚBSECRETARIO
DÓ ,TESOUR.à"
ESTADUA'L
'
.
.
...
,;

~·-

( '

FOnA . DO. PAIS. '. '

-NoM~. _: -GUSTAVO LISBOA DA.·CRÜZ·
,..'""")MAIL:

-'< ~~~
<-·~-:.7~

~..:._

DE vutNERABJLIDADE. sóciAi. DE ATUAçA6 Do

oó. R.EsP~NsAvEi 'PELA.· oPER.AcP.ü

56._ DAnos

CONCLU.IDO '·

4 .

ATENCAO: OBSERVAR
SA DE RENDIMENTOS

·

APLICADOs

...

·~ ~·\~
·~ 1 ·~-i$.:;;,_,

MCEX577J
-----------

..

"(l=CREPO~,~. 2=D~VE!DQR,-' 3=~BOS, 4;,I-SENTO) \ ,>
b ·ART .• 880, Do DÊCRETO NR~ 30,Q.OO,DE. '26. 03,', 1999, SOBRE. ·REMES::_

êÚ RESPONSABíLIDADE•• :

,..-,

•--;::,.~<viJ;·Á''·

_.:

'

• ·: s·s • DADos riE IMPosTo. DE RENDA; ·

,. t.

18/09/2017 14:36

,·
, :· · _

.sERvl:Ço's oE INFRAEsTR'oTuRÀ.

.

· 1.

Ê COMBATE A·· CRIM,INALIDADE E; . ACES'SÓ DA

PARA.
. sóÇro AssrsTENcrÀ_Is
.
PROJETO ESTADO PRESEN.TE.~

'

X

.. ·NQMERO DA Ol?ERACAO_:. TA7007Ú DE: 15/08/2014. ,

os .RECURSos.·DECORRENTEs DA.ôPEAAçAo
: DAS 'DE PREVENÇAO-

f

E

~INANCEI·RA

'

\

, . 54~ INFO.RMACOES COMPLEMENTARES:

,I

M

PCEXS77J: :.., ·REGISTRO DE DADOS :COt-1PLEMENTARES

.
'

C .Ó

S

REGISTRO DE OPEAACAO

-~----~--~---~----.
'
·, _, ~
·.

23 Novembro 2017

...

~

·~~T--~~~--~----~~--~-~--~-~~--~~~-~~-~-----~~~-:-----~-----~--~----~----~---~-:

ENTRA=SEGUE'

,.

. .' ;

'

_F6=MENU.

F3.=RETORÍ:m

' .F9=TRANSACAO

'

.

F12~ENCERRA

.

' .

I;

.

''

I.'

f

I

.

/

'·

.. \

' '

.'
. ·.

'
f.

'·

\

t

'

I'

i

~-

.'

..
I

'.
.
'

(

I

\

.;

'.

'.

I

'·

\
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~.

"-

~ T·RANSACAO PCEX7 7 O
.

\

.....
'i' ·'

:

....

'

.
.·,
... /'':.
· · S I· S .c O 'M :,E X
REGISTRO. DE". OPERACAQ FÍNANC~tRj.

SISBACEN .EMFTN/TFONTE
I

;J

::,

,, 'i

.

-----------~-7·PCEX577X

Quinta-feira

OPERAC1~.0:

-

1,1'8/09/2,0,17 14:36
MCEX577R

<.·

--='-----=---------

- REGISTRO ·DE OPERACAO FINANCEIRA

.:

E:XIBIR EVENTOS:

15(08Í20.1~

:rA700768 DE:.:

"

CONCLUI DO

'

:

187

TIPO DE EVENTOS
· 7100 INFORMACOES COMPLEMENTARES·

CONTRATO CÀMBI() SIT.UACAO

...

·' .

7100 :INFORMACOES COMP,LE~E;NTAR~S "'
4001 MANIFESTACAO CREDOR/INVESTIDOR-FATURA~ :
.
' ..
334 9 ,EXIGENCIA AL.TERACAO. ·STN
'I
'- .gQQ3 MANIE'ESTACAO DA STN

'.

..

;

,.

9005 CREDENCIAMENTO/APROVACAO

-.)'
Jr

. .> .

•,

' ,.

..

..,

'c.

;:> ~-',

• I.

/

•(

i

! ...

....

.•

','
/

.:

J

_,

·MARQUE SUA- O~AO COM ""• XI PARA J?ETALHAR

t
_
•.
~
r
--.-:.--~-----------..-----------~----~--------~~-~---.._:---~-----'"--~--------~-"':"'--

,ENTRA=SEGUE

F6=MENU

'

.

.. ·
~

·.

\

·,

'.

::..

\'

,

i

PA~.

F~=RET()RNA

F12=ENCERRA ·

c'

~

\

~

..-!..

')

.

\

T

'

.. ""i ...

. ,'i
1'

-· .
~-

'

'

'I

'·.

.·

lt
•I

'
';

·'
I

'/

.....

,I

I
~

{'

,-

\

.

.

..

\

··. 't
..:.

.i

• A

.,

:

•'

'

·'
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,
-. f

:'

,TIPO Óo EVENTO •••••••• ·•• :.

noõ -

DATA

19

'

\

:

.

" DESCRICAO
. ..

.
•

oq~ EVENTO.·•••.•. :·t.... :·
.

.

20~4

8 /•

•

}'ALOR:.• :
-1:.

._

DO'EVENTO:
.

1

!NFORMACOEs·· COMPLEMENTARES

'

'

•

:, .

.

.

'

· -: - _ _ 1) ·PROGRAMA:_ PRQJE~p ESTADO PRESENTE '

:

• ·

•

~

2): PROCESSO NO. MF': '17944. O'Ó0998/2014-'0?
.f

...

_ .,...

I'

.

.

. •

'

;3) 'CONVERSAO: O MUTUÁRIO PODEM,,

j

,

''

I"'..

DÉSpE

QUE

·,

J

\

OS t~RMOS DA

RESP-EITADOS

GLÁUSU~ ~. 09 - 00 CO~TAATO.. DE' E!-fPRÉ~~IMO,' SO~ICITA~ ~O BANéq: 1_>' UMA ·. ,,~
CONVERSAO DE MOEDA
.OU OMA CONVERSA0 DE TAXA DE -JOROS EM ~ QUAQUER
MOMEN"- "· .. '
~
~.. -~
~
•,

•

',

(

-

,

•

,...Lo

•

.,:

'·

-

•

•

'

I

_,

>

f

•

,....

-

: TO DURANTE A,VIG~NCIA DESTE CONTRATO, QE 'ACORDO COM O DISPOSTO .NO·CAPÍ
, TULO 'v
GEMI$; ··2)· QUE .UM ·DESEMBOLSO OU,·A TOTALIDADE OU uMÂ

.DAS~'NoRMAs'

S.lU.DO.DEVEDo~·SEJAM,CONVER;i'IDOS.A.UMÃ.MOED~

PARTE DO
r

~-

..

·-

~

.

.

-.

.

.,..

.

...

.

~

\

·I

I

.

·, 1

DE PAÍS·
NAÓ.MUTUÁ
..

RIO OU A UMA MOEDA LOCAL, QUE O BANCO POSSA IN'DERMEDIAR EFICIENTEMENTE
COM AS DEV'IDÁS. CON$ÍDl!:RACÕES OPERACIONAIS E· ••• (Cê>NT1NUAÇAo)'.

I

·

I

~ 'l
. . , ' r ' ' : . • . ' ' ~- . ; . _' : .' ·:-'' • - - . , ;-- .
• ' ,
, • t~8PONSAVEL PE:LO EVENT0.: RAFf\ELA AVANCINI FORNAC!ARI. 27 3331-2784 •
_______
___..__ :.____ ;::_ __________.__ .._____ .... _____ ..:. __________ _____ ,... ________ _
:_~-~..;.._...,;.:__:

.'f'

ENTRA=SEGÚE

•

•

_.

··"!

.;...

.

.

•

'- F3=RE'i'ORNA

,

I

.

I

r

.

~

~ F9=TRANSACAO

F6""MENU

F12=ENCERRA

........
f

·,

-.

\

.'
.

-'-

~

.,

.

t-'

-- ,

\

•'
•,

./

..

•

I

'

\
. __.

l'
'·

,,
.,
r.

;,

.f ' ,\.
.....,

'•.

,..

;

I
i

·,

-'

•

,.

.·

• J-

,,
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:.

. f ' •

'I

Quinta-feira

t ·- ...

\

,·
·'
,\
.
'S· I S C O M E 'X-· - '1
113/09/2017 14 :'3.6 ·
J'
·
~
" .
,
•
..
I
•
ÀN,AL·ISE/EFETIVACAO DE OJ:>ER •.. FI•NANCEIAAS. \.' . :·P_cEX577f{; ' '

/

SISBACEN EMFTN/TFONTE
T.RANSACAQ .PCEX77Õ

. I

DADOS DE EVEN.TOS · -~-:..,...:L~.:.---:.-:-:-""------,--:__,:._· .
OPERACAO:. TA7007~8-· DE:' CONCL~IDO ·.
. .

.---..:..:-----"'"'-.:.-;-----"'.,------·---•--·,
. ,.

I

•

.

..

TIPO DO EVENTO ••••• \ .•• : •• : 71ÓO. -. INFORMACOEStCOMPi.EMENTARE!S

'I

.

1
••• :

_/

DESCRIC.AO -~Do: EVENTO: ·'

19. /' '8 /

2014

, VALOR •.• ·:

'~

.

'"

.

·~"'

(

/"'':

<

'

~

:

'

,)

, .

_

D~

APROVAÇÃO: S.EJA TAL

MOEDA

,i. OCJ$; -3)

-"•

I

. t.'

'\

- · : •. (CONTINUAÇÃO) DE GESTAO DE R:ISCÓ. ENTENDER:_SE-Á QUE QUALQUER DESEMBdt.sQ · DENOMINADO EM- MOEDA LOCAL. ·,coNSTITUIRA·- UMA .cONVERsÃo DE MOÉDA, · -·
AINDA ·quE ,A MOEDA

'.

.•.. .,

I'

,....

'.'

~

.

'.i· ..

DATA. DO EVENTO.: .•• : • •

ç:.:.·.

• !

<'

.

·t

'•I'.

189

',_l

EM _·RELAGAO. À

TOTALIDADE' ·DO SALDO DEVEDOR, QUE ·A· T~.·DE JUROS BASEADA NA LÍBOR 'SE, JA CONVERTIDA A UMA TAXA FIXA DE JUROS
oô . QUALQUER
DE CON-:
.
. OUTRA
. . .OPÇAO
'- .
.
VERSAo DE TAXA DE JUROS QUE SEJA ACEITA PELO BANCO' •. '
· '
.;

•

,..· . ,

'\

',•

....

. '

,I

'",,-

:- ... ,

RESPON~AVE~ PELO EVENTO.: RAFAE:LA AVANCINI FORNACI}\RI 27 3331..,.2784
'---·-------------~--_;,--~----.-----~-;...-=---------------I..-.:..
.::_~..!,.- ________ /_.. ______ .::_._ __

_____

• .
ENTRA=SEG!JE

' FÇ=MENÜ

. . FÍ2,;,ENCERRA
\ ~
~
. /

F9=TRANSACAO
.. j
~

~~

'

.~

.

·'J

-.

t:·· . .

'

'\

.,
t·

.

\\

I

'

'

. I

·.
!

I

~

:
I

j
('

'

.'

.

..

\

.,J

.,
'

..

'·

,:,:

./

:

'I
'\

....

. \

"

'<.!,

, ..

\

.,

·, ..

:...

···L·'·

•i

)

..

..

,

/·

r

J'

.

..

{

..

r

:~

''1.::

,'.

··'

":.-·'

. ·'

' .
....

,·

;.

'

(

.

'~ '
'\ .

Página 25 de 323

Parte integrante do Avulso da MSF nº 70 de 2017.

.- .

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: DB7C0953001FA191.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.182014/2017-61

190

Quinta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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,.
SISBACEN. EMFTNzTFONTE

S

TRANSACAO'
PCEX770
, •
.}1.
·. . .

I

REGISTRO.

1

-~-~~----r--~~---~--- PCEX57.7D -

·s C O M ·E ·X
D~ .OPERACAO FÍNANCEIRA

18/0S/2017 14:j6
MCE,X577D

CARACTERISTICÁS DE ENCARGOS ----------- ... -----•

'NUMERO. DA, OPERACAd:
TA700768
~E.: 15/08/2014
.
/
.
I
CONC~UIDO

';
·r

i...

/

2 3 . ENCARGO •• , •••• ~ ••• ·; •. • :

1

.

·0,,7500 · • .

~

27. BASE- . . . . . . -·· .. :. •: .........! 10000

28. CONDICAO:'DE PAGAMEN.l'O :;• •

7

· ' ( DDMMAAA!\l'

30.PERIOD~CI0ADE ••• ·.,. ~ • .:.
6'
·31. NUM .• PARCE~ .•. : •••• .' •• : .
· -32. DETALHAMENTO DA FO~ DE CALCULO:

càM

D~SEMBOLSA

SALDO NAO

·.

l PERIODICAt:iEN.Tf::

2 9. DATA DE PAGAMENTO ••• , : · ·,
•/

'

·~OMISSAO DE. COMPROMI

2,4.COD.ENCARGO,•••• ••• : • • : 1000

25. VLR .FI~O ••••• , ••••• _•• :
26.PERCENTUAL •••••••• ;,: •. :·

. I

...%·

:;.

_

,,

.....
I'

.

.h

'
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.TE' COMO RESULTADó REVI;SAO .DE ,ENCARGOS FINAN, CONFORME POtiTICA DO BANCÔ _.; ·
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EMPRE'j~TIMO

SOBRE METODOLOGÍA P. CAL_Cu'LO DE! E;NÇARGOS p
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· REGISTRO DE. OPERACAO E'INANCE!RA
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S+SBACEJN EMFTN/T,E'ONTE.

·~RANSACAO PCEX170
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PCEX5.77D -· CARACTERÍSTICAS DE ENCARGOS -.-::;---------..:·--.':"'--..:. ' ; t

15/0á/Í01~

.NUMERO DA O.PEAACAO: TA700768 DE:_:
·-

·'<t

•

'.,

-. . CONCLUIDÇ>
.

,.
23.-ENCARGO •• .'; ••• ;: ••••• :,

'·

24.• COD. ENCARGO.~· ••••• ., •• : 5000

·

.

I

1'

".'

J

~·
•.·-

-~
\

'

-

·ouTROS ENCARGOS ..

25.~LR FIXO ....•... ·.:~::~·

,·,

'26 :·PERCENTUAL ••••••••• ·.·.:

/'

' ..

-2,
-~

'

'

I.

1,.0900
r

·

28 .CONDICAO DE PAGAMENTO: .•. 10

VÀLOR·TOTAL 0~ OPERA
, .
'
.
MEDIANTE COMPROVACAO

29.DATA DE PAGAMENTÓ •• ~.:

'( PDMMAAAA}

27. BASE •••••••••• ·•••••• ; • : 10020 -

, ;\ I

~

~

'

.

30. PE"RIODICIÓÂDE' •••••••• :

-.

'.

31. NUM. PARCELAS •• ." •••••• :

E'O~ D~ CALCU~O:

32 .I;)ETALHAMENTO DA
·'

. ,

-l.

INSPECAO. E sqPERVISAO' GERAL:VALOR MAxiMO DE 1, 00% SOBRE ':EOTAL D? E;MPRE .
STIMO DIVIDIDO PELO N° DE SEMESTRES, COMPREENDIDO NO PRAZO ORIGINAL DO

o

· DESEMBoLso,·
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.
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http://sei. fazehda.gov.brtsert contr01aaor.pnp rucao-u"'-'wu~:anu_ """' .••

4

~QAPAZENDA
~dóT-N..-1

•

-Dellcloçelclf"- ...............
Cenlde ~. Co!dllo'de ÉJiodós. Mamclpioo

c' . :

;AREcER SEI H' 41712017/COPEM/SIJRIN/STN.MF
Pmc,eaon'l7944.00099112014'07
OpeniÇio ..........W cxlema (e<>m p!1l1lia da ~) enllt o ~ do &plrito Somo •
llllmmcricono de ilcJcftvolvimcnto, 'I" Valor de USS'56.000.ooo,oo.
llocu1101 dellinldos 110 , . . , _ _ do PRqiE10 ESTADO PRESEN'I1;.

ES e o

Baneo

VERIFICAÇÃO DE LIMl'll!S E CONDIÇ0Es e CONCESs40 DE 0ARAN11A DA UNIÁO

L IIELA'I'ÓIUO
I. A l'loc:uradoria-ral da Fuonda Nacíoool - POFN, p<w li>eio ~;do 29109/2017 (Doo. 01264Ó9, 111. 141), oo1ici1a ~otaelo c:omp1crncntar dcsla Socmaril.,... ~ela 01fonnoçae 1 10tativu,
"""'- <1e ~- ~ • Opei1IÇio """bi!Ual cxtcma ("""' praalil ela U.ílo) entre o ~do Elpirito Sento e ó llonco llllcllmcricax> de Dcocn.olvimcmo • 811), oo Valor <1e USf $\1.000.000
~
I""'''IIdo ded;nados 10 P~ ~ Prepmte.
1
•
'
1
, ' •

oo

2. lnicóalmcfttc, cabe lbOIIcionar quo esca Secretaria,~ Parecer .. 37612017/COPEMISURINISTN/MF·t)F, de 26109/lOI'i (Doc.OI26409, fll.2241241), nnihoo-tc do ronna coáclutiva c fis-1
~dos limites c oOoldiçllcs.,.... a contrmç1o ela openiÇio do Cltdilo, bem...,., quonto • concado ela pnnaia ela Uniio • ope~ ~leitada pelo Eslado do El!ririiD Somo,
•

quomo 110

4. Tendo em rilll a rnodança de- ~. o l!ltado do ÉtpiriiG ·s . n t o - . ; ~ ~.,.... a ,..rificoçlo do ewnprirncftlo dos limtlcs c oondiç6cs- • eonU.:taçlo de .,.,.çlo de cr6dilo
- o BID o.de podido <le conccado clc.·J;U1Uitia da Ulilo, noot.nnoo da Ui Com~lementar n' IOI, de 0410512000 • Lel<le llc-ahilidade F'oocol (LRF), da Rem1uç1o do limado Fedetal n• 4lf2001 (RSI' rf' 4312001) e da
llcooluçlo do Fedetal rf' 411200'7 (JISF a• 4112007), com u -"""' - - (lloc.0132145, 111.119):
1
.

I

Valor da oporaç~o: USS $6,000.000,00.(c"-\a c ocio rolNa de d6lata dos EUA);
~~ recor101:

E.ecuçlo do P!_Ojcta Estado-;

hrar. LIBO.R pat1).,.... mo& llpiUd (~ .w.d a ocr~ pelo BID);
AN.oliaçia.-•na: ~~;

c-ocr-.....ri.. d e - M : USS 1.3~.2()0,00qn2017, USSÚIO.OOO,oóem 201i, U$S 15.100.000,00eín 2019, USS 16.070.000,00.cm2020,c US$15.629.100,00cm 2021;
Apomelli-de <Mirapom.ta: lJSiS 'l40.~g.ooanl017, USS 1.715.000,00cm101l, USS3.950.000,00ellll019, ~4.017..500,00 em 2020, e USS >.907.450,00 em lOll;
p,_foUit 211 (do-.e.oil<nlae.oilo) - ..
'
Pr- de t<Orhda:-lli 66 ( . . - . oeis)l'r-de -~ U2(d.....,.cvinto edoit)mcáeo;
IAi a.toriladora: IIUI6, do ll/03/2014,
,_de-bolaa;·60(0oacni&)IIIOIOS;.

Deaaail ..carcose c - - . : l!rM:aJaode incpeçto c lope,_,. de 114 l%do ..tordo~. Comialodecr6dito de 114 0,1S%a.a.oobte oaaldonJode_

_

5. Por illle- do Sisu:mo de Adlile ela Dmda 1'1lbli<a, Opcraçolct de Crcdnb c OO.:,.Ial ·da U.iiQ, EDdoo e Municlpiot (SADIPSfl1 de que trata a Potlatia rf·I991ZOU, da Sccl<lllril do-TctoUtO N..-1 (S"IN).
a ... SlN i~ pm cornprovaçlo do C<lftlido noí lltl. 21 a 25 ela.RSF rf' 43/lOOI.IOb albrma de fonnulltiq eleii&Uoo disponilrilizodo 10 Ente no SADIPEM, datado de I'NIG'201), 01 quau
tiXliJIIIrBnl-ljunlldosiOIIIUIOI (Doe, Oll214S,fls. I/26).1UniÍ!Im fonmenvalotos_..s~oo; a)' Lei Aut..-a(Doc. 0124726, '11111); b) Parecer do ÓIJio Jurldi<o (Doc. oq640?, 111. 114); c) Ccl1id$odo
Tnbllnal.de C<xotas do~ do Eopirilo Saato (Doc. 0132923; o boc. 0126407, fls. 2S6/UI). foi uülizada 1 1bt do clmboo di!RS 3,1471 por IJSS cm)l/o=t/2017 (lloc. 0134772).

fUram.....,._

I

.

11. VERI,ICAÇÁO DE.LIM!Tt:S E CONDIÇ(It:s PARA CONTRATAÇÁO DA OPERAÇÁO DE CRtDJTO

• 6. O entE nrtaado. em.....,.....,., do clíopotjo no li' do .art. )2, da LRJ', bem como do incilo1,doart. 21, ela·RSF11" 43/2001, medionto o Pa10ccrdÔ ÓIJio lurldico (Doc. 012M07, ftt. 1.14) c Declaniçlo do O.: r. do
Poder E>ec:utiYoe~ DO SADIPSM (Doc. 0132145fls. 16122), ateltoaque ~ 01 lt<)Uiátos pata COIIIiataçlo do empmtimo econcess5oda ,.,.,ma ela Unilo
citada Rc~ c nau; Com!>Jementar
~'101/2000. Ademáis.tcndoom••aai<ta95<> -...;da pela RSFn'l9/2011, que, cniJO-ru,moclific.aoincioo RI do art. 21 da RSFn'43/lOOI, Oc:omp<O\'&çlodo c:umprimcntodoincioo 11 do §.J'doart. 32 da LRF
IOi·rcaliDda
dos ciladoa P.,_r 1aricÍico e Dcc~ do O..: re do Pad<;r Sxoeutivo, atutando a l>dodo no orçomcnto \'iBOfttc dos rcat- pmcnientc• da opeAÇAo pleiteada.

p,_,.

per_.,

7. De_rdo..,..as~oobte 'amattria,""!'-lduRSFn's4012001e431200I.'IUram..nficadoooo-intettimilecqaontjtatM>s,-.ídcnondo-oo -ovaloroood.-daoperoçlcuobc,..,.,

a. u.ite relc,..je ao-Art.6'll'l_.;aat do RF •" .4311001 • -

ll§icioaniõrloc'

-=

__

-""= ~-~---

.. de-opuaçlel de cr~.,. rei~ b *-"'de capit.ol (..orcldo -•rior):

~....., ~~--"'~

-

--

------: -

_-~r

-

-

~~ --

. t . aode ~.....bdü'i.e~~- -----=~~~ -~ -~~-- ~- -~---- --- -~- ---- - lfiõf.ffiõiil.4_J__
~~~~~Ra~(ded.~~rt~_!lt-:_,!_~L~~~~~;- - --~~~~"7,.:::.,:~=_ ~
=-=--=-=-----=--~
___ ~~·_-:__~~
1:~-.!.!.~e' ....-.pora~'"''t""""~~c-~~.!.con.!,~~·- - ______ __ _ __
__ _ _ _:,7-~6421 __ ___ ____ ____

!

, í'l~~-1~-~iru~~~~~~- ---:- _ _ ___. _

I!~;F.k-~~ê..iõdu~·~~M~erior~~--

I~~S'~t~.&=-=- - ---~-----• ----~--- -• _· - .:-- --~~ ~-~
- - --.........-..--

1__

~~~~~~~~.. n:leioOiifCrlor~ada

'

___

__ : . _ - -

- - - - --- _,.!:!1_11!_ ___ _ - -- -

--- -- -

_- -==-.:::_:.-- ==-~~~=--.::: - - !

...... --- ·-:- - -'- - - -___- -_ --_-

-~~----~ ~- --- ~

_:_.. --- -

~f71il:iw9.ll---~_--~--

-. -__ --- - ---- ~
-- ~_-99-.~_-3'62_4__:4_2_ -- -l"

""

-- .- --.CC"!l
d ·_

b LIMite refereal• iO Art. ~'ll'laàso lida RSF' ~· 43/1001 ··Receitas de opor~ de crjdjfo- rei~ b ~de <apitai (nercfdo cor...,te):

c. u.lk ~·ao Art. 7', i~• I da RSF o• 4311001- ~--~te .. obal das operaçlel rcalladu . . . . etercklo t ...ceire(MGA)""' relaçio• • receita correoto lfqllido (RCL):

~----------------------------L. . . . . .~,11:
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G?;~~;; :~::$7'~:\J.
•Pn>Jtf{JhdoRCLpo/QttaDiflldla.dai.Oil7tJU91UtcrU<t,_odoPJBiioJilltt,.,tBtmt>!.

· Roccilll Cononto LiqUida (RCL)
Divida CaniOiidada

12.4~2.97S.379,16

Uqum' (l>CL) .

. 2.01S.63~. 132,04

2.~10.090.018, 1Ó'

Opef'l\'6el de o~ito cont..tadauutori!adas• em~

Y.tlOroopo~pleitéoda

Ú6:n7.6oo,oo
.'
.\
'

-(

Solde total da dhóda liquida

4. 401.~.810,14

Soldo loCal da dMdo llquida/RCL · ; ..
'

·o,35

Linlize da meL
'
'
' .

.

,

,·

_, ·

' · s.tie-.quc-• pro,;.çl. ela, li.CL _,ltlnte nu ....._.~•• c 'd" do icem a.rtcriot tem.""""' but 'i.RCL do ~.da Roccila CoiTcnte ~ida (RREO: 4' Biftx:11ro w'l7). hamoiQcodo no~ de
lnr<>rmoç&s ContibeiJ e 'f',_;, do Setor Púbüco Bruileim • Sleonfi (Doc.OI34716, tb.6). -'dicionalrnente, Ulinallmot que ·oo jlados rerenmtcs • n:laçio DÓ:JRCL (alfnea "e" de item lliiCrior) rim «iino ronté 0
Demoftllttalivoda DMda.CO.~ LÍQI!íclit. (ROF • 2' QuodiWnellre de 2011), homolopdo no Sleonfi (Doc.0134711, 11!.4).
.
·
.
,
_'
.·
,
,
,
·

d.

'

.

.

.

-

9. Cansíclerondo "'~·~ intn>d.u:i<lu peb RSI' n• 3612oó9,.q>k altc""' a RSF n• 43/2001, o limite a que oe n:ft:n: o ítêin 'd' fbi eálcubdo pan1 (i) todos·os exen:lcios financciiO$ em queM p:>g2Jtlcntos prçvistos da
oponçllo p<ctendlda;c, quondO o p...., de amonimçao oupera 2027, plra (h) os exeroa.s financel101 em que hi p~~p~n<ntos ali 31 de de:oembro de 2027, oendc eotuiderado par. fino de ,.rificaÇso de limites<> perfÓdo cjuc
....,.,. no ~lo mais ben.!!léo para o.Ente. De- fOrma. con~-oe~ compomet~o anual de 4,02, n:l>tivo oo período de 2017·2041 .,
· · •
·
•
10. Em condodo, no que cÍiz ,..P,~o .Os ~uis!toJ minimcx aplic;á,..iJ i optcOçJo, o Eotado do E§pirito SoNo lllcndcu a todas 111 .cxie6nciu p~ nos artiiiD' 6",
cutnprimerttodooli1nitos ...beltcldotKaíRSFn•4oe,43, de2001,~:
.
· .
·
·
..
..
L

b.
c.
d.
c.

~ ;;.>IÇ6esde~o,;_rquca·de~decopltal(ex~""'•rior):Eaquádri~~;

r ·e 21 da~ n• 43/2001. Rct.iivamen)<
·

,

..

00

.

Roccü de oporaÇI!es de mdito- que a clespea de capital (e~ eorn:nll): Eaquodrailo;
MOMtCLmcfto<que . I6~'! F..qaadrado;
•

CAEDIRCLmcnor~ ll,m: tnqoadrado;
DCURCL menor que 2,0, ~rodo.

·

~me

43~001,

ilici,;,

2~011.

~1264~7,11s. 2561261), ~

1.1. No qlic\
ao IIJt. 11 e.., f2' d!o ..Í. 40, ULRF, e oo 1111. 21,
IV, ela RSI' n'
a Ccni<Ho do 'Tn,;nal de o.fttu
de 09Jn8/2017
~IMOIJ ~.0132923), alellaiJin~o pelo El'.'e do dltpollo na LII,F, n>bti.-nte1>0 últimoéxerelc,io anit.li!adl> (2016) Cl!!'tl<erdciocm cuiso (2017)..

a CcrtWo 3212011, de

12 &t con~ eom diopOsto na p..W., STN n'14), de 2lii2J20!6,.a qual ~i..e rop ~ra o tocx:bimtllt~ doi dados con~llo elibis dos ~nkl da Federaçio por meio do Siconfi. vorif'JC!UIIOS ~te o
Siconfi qae foran hornolopdot os Rclolórios Resumídot de Exee!>çlo ~ (RilEO) c os Relatórios 4< Oestlo F'-1 (RGF) relativos aoo deU últimoo cxcn:lcios, em conf'ormidnde com ;. ret"erida Portario. c a Nela
COP~MlsTNn'4l,dei.WI~8(0oc.Ot3471l)c
'· , . .
.
.
..
•
'·

o

13. &t c:anJUIIa t relaçlo de Mundiioo ~· UI~ .- tíluaçlo em 3110112017 (Doc. 0139116), veritleou-oe-quo o Enle _,...na, ioloçlo de haven:t controlados, pelo COonlen~.()erat de U.vereÍ F'....,..íros (COA FI).
Adicioftatrntnte, em n:bçiÓ t ldimple111:ia tlilanceirnom a ~ilo, quanto oos financiamentot e rtljnancíl!'l"n!OI '- ..didoi • b pmntíss'honnldas, o ente enec>n1111... adimplente por Torç.a de deciszlo illdici>l, eom releçlo
b ol>l'igoçlles fin:onccitu e adimplente cem n:loçlo u obripç6c:t aooa6ri:u, conforme ~ta ao Sistema de A"""'f''l1Ownto de Haven:s de E&iados e""""iofpios (SAHEM), instítuido por meio da Portari> do Minilltrio
dit.F......S.n"I06, d<28103/2012,em~.I!>IOUt'O.góV.br(Doc. OI39992).
•
.'.
'
' .
.
,
.

IIm~

LRF,

.i..,.~

~rideradu

14. Rebtivimcnté .. deqiÕW com pcssool, .. rorm. discjplíilada pela
dcillai:a-sc qi.e, .... preten!e """""· ..
refen:ntetb meneion>du
fotam
como ll<odidÕs .:1: ó 2' quadrimcstro .de
2017, com base na.oertidSo.n" 32J2017do 'l1ibanal de Cort!U do Espírito S.hto, de 04(UW2017 (Doc.OJ3292J), na úl!imo deebraçllo do Chefe do Poder l!xe<:Utivo (Doc. 0132845, fls. 16122) c nos Demonstrat.ivos do Despesa
com Pc=al dOI P!Jderta Executivo, LcaiJblivo, Jud!Nrio, Mlailll:rio Público e Defttitoria Púbtjca P"''!'ilteSIIOS Rclatllrios de Oe1IAo fíocal (RGF) de r. Quadrin1<stn: do 2017 homologados no SICONFI (Doc. 0134?11).
'·

.

.,.

.

.

.

'

'
Is, No que IC n:fere ,;., aspcctoo aünent.;.l "':" ...... da~;, da Üi~~ dispollos na

w. nai ~ 4o SenadO Fcdcrol n' 40/20()1' 4312001 e48/20()7 ~ .. Portorio M~ ;.. 497/1990, ~...no. que:

_,_elo:

f6 Qu.'"to,t ~ia do lini~c eit•be;..íclo no ~rtiJio ?':cio RsF.n• 4~007. t de oe Wonna; que lii '""lliC"I P•!1'.:
ple~cadA P,..tia do Uriilo. De aconl\. com at infomuoçõe• contidas no De,;,.str:i\Í"l>
Símplificodo do Rcl!lt6rio de OeatiO Fítcal da Un15o do oegundo qond_,. de 2011 (Doe, 0139161, fls.?), o IOidotoW das Jlmnliu ~idaa ..-.tro·se em 39,86% da ReocitaCom:nte Llquid> (RCL) da Un15o. Os
Wlosdas ~,.,.-pela U.ilo nllo J>OIIem ultrlpassar o,timice de 60*~. dasua Receita Com...,l.lquid>•(RCL).
•
·
11. Rc~ • observlncil dó~irtútc ,esubeleeido no Art. ~-A da
n:rcrido,lillrilc.
'
.
.
.

Rsf n• 48120()1 ~de. ac intormor que até •·~"iente data o Senado Fede~. no •mbíto de '!" compelmci> constitucionàl, aí nela nlo díspda 10bre o, .
.

•

•· .

,.

•

.

. .

:,

.

HONRA DE AVAL .•
1&.. 5epndo ~homento de... Secrotan., por meió ~ Rcbl6rio ~~!al ~ Hon"" de Aval, emitido pob o.itnc:ià de P~jamentb c P~ ~nurià (GEROR) di Canrdenaçlo Geral de Conim.lc ct.
DIVida Pública(COOIV), 110111 posiç5ode 11/10/2011, nlo 111,.cm nome do.Estado dqEapirito Santo, 110MIIIn repro n:krmte • hoo111 de r;a..,tb pela U.ilo a opo!IIÇlles.dc <ré<!it• por este .Uiizsd:u (Dqc.Oil~3~) .
1

ADIMPLt.NCIA COM O SISTEMA FINANCEIRO

.

NAOON~

.

,

'( '

19. A, veril;caç5o
~ia 'com.;. mSiilu;i:aes íntegrrmteo ,do S.ema F'.,..,.;.iro Nacionol (~•. "'J' atendiincnto ao •rt. 16 da RSI' ,t 43/2001 , ile-.i ier kita mcdi>ntt "':"""hl ao Siftpna do Banco Centro!
(SISilACI!NIOADrP), tendo por boac a·lista do CNPJ .;onllaJite do S.Mço Auxiliar de lnf'onnaçlles 'pora Trantkrenciu' \blont~ (CAUC). Cabe rewita~ que o Chtk.do Poder. t.cccu«vo decllt<o!• no SADIPEM (Dot..
11132&4S,,tls. 22) qoe c111o incholdos oo C,O,UC todo< os CNPlo:dl administnçJo du.ta do Estado. DeJ? formo, a verifieaç4o de adimfolb>!:la de*'*·acr.roaUzadt por ocu& da OSSinllfUra do contllto·dc prontQ..con(onne
'··
·
·
·
·
·
d;.po.to no arcl6oupraeítodo.

.k

ADIMI'LtNCJA COM A UNIÃO,

/
.

•

:

I

.

20. Em n:bçlo '*"iinpl!~ finonceira ..,....UniJo, cump.._inronnar. q.., na pruente ~ o cnte'IC C1IC'!'Itra odiinplente, .COIII'onnc )i roeháonodo .no por'srafo 13 desto P"'""':r. -....

.

.~

'

..

.

.

PAGAMENfo DÉ PRECATÓ.RiOs
2t: . ~ t

..,.;,plencia.clo ei>te n:~tc ao~ de pteeat6ri!ia, qn ~A Emenda Consütueional•" 62; ilo 06/12/~, o~ a Portaria lntcrmi;.stcrial.COiliMPOOIMf 424120161art. ~2. XV,
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entendemco que a vcrilicOçlo '.se

-..

.

.

.

J

'\

.;\

•

•

'

.

••

-"

1.

..

; • •

.

.

• • .

~:

.

. •

' •

adimp~,P. d.ve;. ,.,_r.iia .por ~-ela ~llllnt do, - t o do'piWitía:. P~ laUto, o E.oe cD<aminl!ou c!Uiaraç6es qiwrto l adimpl6~a ..:.n, o.~"?~

0133~,Doc.OI33207,Doe . OI33215).

195

trttp:/lsei:~lldá:goV.brrs~Jtcon~o~aaor;pnptac~!:F\JU\;WJJÇJnv.:.:_~lup•··,,·- 1

~
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.

.

,.

•

·

•

'

.
~o

,,

'

f.xERclàO DA &~P.E'ItNOA TRIBUTARiA

.

) ··

.

_

_'·· '

' ·;3. ~ndo
a cloeumcn~ .~pelo c~, entO.dcmos ~prido o plcno~..r~io ela ..;,petln.,~ lributiria, cou~ cxplioado.no ~o 11 .br. ~arecer.
.
. .
\
'.
.
.
.
'
:

.

.

•

.,
p~iioo (D.oc.

.'

~ GÀ.sros MINIMOSa>M SAÚDE E ~UCAÇÀO

~

•

.

.

. .

.

' •'

'

DESPESAS COM PESSOAL

/
J-t ••

. I

•

~.,

.

PARCERIAS P.ÚBLICO.PRIVA,DAS
.

'·' }..

t·;'-'.

,. '

_·.

•.

:

.

•

- .

éon-

· · ·~

•

'

-~

.

•

-

i

.

·~~

.

.•

;

:· . ,

~

,

...

lS ..A LcLn' 11.079/2004, altentcla'pcla Lei n• 12.766/2QI·2, que il~ulnonnú gentis pm licilaçio_e
de Pll'ceriJ, Público-Priv~dÚPPP) no'lmbito do, Poderet da Uiilo, Cios EIIOdos, ~[!i;.,;.., Federal<: dói' . ·
Municlpioo, cttatie1ecc, -em ICI&art. 28, q11< 1 UliJo nlo poclert oonoccler pJantia 1101 cletÜait enteo,caoo a...,. du.cleJi><.U de cartter continuado derivadu·do conjUI\to das pareerios por eles oontratadü tiver el.eedido, no ·
ano anterior, a 5%ela n>eeita <:<>m:ntt Ucjvicla do
ou,. ude~ .,...1s dos Co.uolós via<nlu noi lO (ele>)...,. IUbsoqueloíete)ICeder•Íu S% d.. ,....;ta eorrcntellqÜJda pn>jctada pm os rt:lfpectiYOS c.. relcioto.
''

•

•

•

.,..n:loio

...

•

••

•

...

:

• •

-

.. .

..

••

•

'

·

•

!lo -

~

•

o

I

•

:

•

•

•

••

•

- .. . <f-

'

26. A - "'speito, a.mpre csela..,\,crque o cnlÃ: ot<ttá:no SAD)PI!M, por me~ da O.claraçlo do ~fello PoclerE~\ooji cltada.(l)ac. Oll2S45, 111. 16/22), 'que ...inou OQntrlto.na ~de PPP, c que u. ·
c!cspcW·.scconenM, publicaclas no "llernomlrotivo d~ Parçoriu Pú\>lico-Privadu" do últlmo RREO exillfve~ oituam!oe ~ntto do li!itíte -idO no art. 21 da Léi 11 .079/2004, o que ~m>lioio 1 Íif~ do ente • ·'
CCIII\O•teemeeuRREO ,rclativoaõ4"bim<:ll!<~.~·erclcio'Doc.OI~4716)..
., : ,
•
'·
J
' •
'
•. . ·
·
·

..

~

·'·'',.

I'

. IV. CONCLUsA<!

'·

.,.
, •

o.

-

.

'

.

' •,

~

':

•

•

•

. •

' ,•

.

'

•

,

I

,

>,

.'•

,

•

. ~-

•

.

·•

•

.,

.

'

•

•

27.'Tonwido-oe por bue oo dados ela documeiltoçlo Çdnrtanlc dooau!O!i c c:onsiclenonllo a verificoçlt>~ lilnioq e eondiç!lco eonllanteada RSI' n• 43.12001, o En!< ~PRE.ot. rcquiV!oo JHÓVÍOI téon~ ~ operoçlo
de e~~.. c:onformc: !f;,p!lc O,art}2 ela LRF. . •
' " .
.
.
.
.,
.
f
.

~

'

~

I

'

'

' •

o·

••

_._

'

I

'

'

i •

;I_

'

-

,

,.

.

\'

•

Jf

\

21. '(;,onoiclaandoodiopotlo111 Portaria srn n' 9,de 0'101/2~17, o pouo de validade ela·~~ limiteoc ~~de 2?0~ ""'!' vetqUf o c6Jc:u!o dos'lirMea a que., ..
RSF n• 43/2(!01 n:o!ilt0<1 em j>eroentual de-oom~nto ir!l<riór aRO%.
'•
· • <•
•
r•

jJ

I.

.

·I

~-

.

.", _. .

\

_.-

.

,

r.n:m"' iocioos.J, lle.lll do 011.1" da
•

·

/

..,

· 29. &_...,..que de..Õ...,iler .o&oefvadoood~no·incioo VI do 'artJeo21 ela RSF,n" 43.12001' e. no. f4 do1niad IO.da.RSI'n" 41120,07,
1

.. ,

.

•

'

'

.

'

.

" .. . .

·•

. I ,'

,

.

•

.

~

.

·30. Em n:laçlo! ~tia ela Ulilo, !OinlnCIH.: por .bue 01 ~·da~~~ doi autda, ent.,...., que o ente CtlMPRE COft\.01 requisltoo.lõpis ~ no<matiYOI opÍ:.mados na~~ 111, ,.;,....,.,. pm ~·
Obll:nçlo ela pntntia ela Uljk). •
~
..
~
'i
.._

I

'

'

.

•

~-

,•

.

.

•.,

'-

o

f.

•

31. TendO em vistt; o dÍipollo nuoeq!lcollelll, nada temola'bpór •concess~o ela pránlia ela IJr)iJo, deOr,lc qoc: _(i) u oondiç!lcr·pn!l'iu ao prirnciró deoembollo, dÍ!j>Otlat n1 Cli-113.01 clao Dilporiç!lco E•pedoio, ..~
oubtlanelaknento aunpriclu, ·<m o Mini~ rio da Fuenda ..:HS,... a adi_mp2ncia do Ente com 1 U.ilo ~ ..,.. entidades tontn>ladas, 1>cm como a adimpiei)Cia em n:laçlo 1 prccoti>rios, c (iiJ) oeja fi:nmal~ .o rapc:c:tivó

oontnt<>de~

·. . ;

<. ,· . . .. ' ·. ·... .. ... .. . . ·: ... ' . . .· : . . .

' ..·

v

i'

32. E......,inhe-oe o preoentc pleito para manífCJtaçlo ooncluma da Sno.'Suboeci'CÜria do 'lbouro Noclona~,..... da oportuniclack: e cónvenienéia ela c:oncaoib ela Pt>ntla ela U>ilo, 'I'Ciativamcnte aotliocoo poro o Te""""
NaciOaal, iros termos do art; 6", I, "a~ ela Ponaria 1\!liFP n• 49119(1. ·
•
'
·
·
'
· •
·

.J..

.:
poe..--;..,.~ ·
Yota.. - ~ Zt- To:!"'lo

·"\; .
..... )"

..

,, ....

'

.....·.

.

...

.:

.

..

(

,. ~

. ;1.

~

.

\ ' .
(
Do 11<0nlo. Aoonoldoraçio do CoclnÍc:ftador110ral de Operoç<~ct de (;:réditJ> de Êltadóo é MuQiclpioc.

; .

.

... -

.~

~. ·

'

'

.

•

.

,. ·•

:•

.~

.

.....

.

.

J

)

,.:

Do~.

i · Oocuníento usinodo tlc:mlnicamente
·
· Renato da 111<>tta Andrade: Neto
.. .
Coo,denador11<tal de OpC~ de Crtd~o ~ Estadoi e M~"iofpioto ·
,
'
EnearnJ,~re ... o ~n"l7944 .()()()!mJ20I4..()U P~-Ootal ela fuonda Nociopal :- PGI'NJIOnlupn>l'iMnca. de ~alçada.
t'

r',

'' .

I'

Documento usillldo eJeuonicamentc
PricíUa Mana

Santana·

·

.

Su~ria. do&laçlleo Finanerirulntti)IO~tait ela STNIMP

.

'

•,

.;

, ..

·,

);

/ ..

.J

' .

.'

.

~~monto:,_. ~kamonto ~ -...~ :_ d~·,.,~, om,Wt;:/~11. h ~~~~ ho,.~ oft~t do~.~~: ro.'n fund~m~;:- no a<t ''· t tt,do a.:..:. •• •'" ·~ Ad• m·~~l. mJ~-.
t$;50,

f(;ifzJ

Doeumonto

~~· .

do

~nk>ad~·llt-Ícamonte por frio~~~~~:.......~.). om Í&/1~/201,7, .-: i7:45, molorrnth~rto..ft~t : ....:.. :L ~nd.:."!" 0.: ~"' ~:.• 1', do~~.~·'? di.,;, P''."~"'
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Nota no 134/2017/COREM/SURIN/STN/MF·DF
Em 04 de agosto de 2017.

Assunto: Estado do Espírito Santo. Análise da
Capacidade de Pagamento de Operações de
Crédito de Estados e Municípios - Portarias MF
n° 306, de 10 de setembro de 2012, STN n° 543,
de 18 de setembro de 2012, STN n° 763, de 21 de
dezembro de 2015 e STN n° 106, de 25 de
fevereiro de 2016.

1.
O Estado do Espírito Santo (Estado) solicitou concessão de garantia da União para
contratar as operações de crédito externas Programa de Desenvolvimento Regional do Turismo do
Espírito Santo- PRODETUR, no valor deU$ 48.000 mil, e Programa Estado Presente, no valor de
U$ 56.000 mil, ambas com o Banco Interamericano de Desenvolvimento.
2.
A Coordenação-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios (COPEM),
por meio dos Memorandos n. 0 235/2017/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, de 13 de junho de 2017, e ·
n. o 238/2017/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, de 13 de junho de 2017, solicitou a análise da
capacidade de pagamento do Estado para as operações em referência, a fim de subsidiar deliberação
do Comitê de Análise de Garantias da Secretaria do Tesouro Nacional acerca da concessão de aval
ou garantia da União à operações de crédito de interesse do Estado.

\

3.
Assim, foi realizada a análise para as operações de crédito pleiteadas, considerando
também, conforme item 7.1 do Anexo I da Portaria da STN n° 543/12, as demais operações de
crédito que foram objeto de pleito de verificação de limites e condições previstos ·nas Resoluções
nos 40 e 43 do Senado Federal, ambas de 2001 ou Decreto no 3.502, de 12 de jullho de 2000. O
quadro a seguirelenca todas as operações de crédito a contratar consideradas na presente análise:

Operações a Contratar com Pleito Protocolado
PROJETO ESTADO PRESENtE
PROGRAMA DE DES. REG.DOTURISMO DOES- PRODETUR
BB -RESOLUÇÃO N° 02/2015 SF
Total

R$ mil de 31/12/2016
Entidade
Total
Financeira
182.51 o
BID
156.437
BID
BB
250.000
588.946

I. DA METODOLOGIADE ANÁLISEE RESULTADOS DECORRENTES

,,

A análise da capacidade de pagamento segue a metodologia estabelecida na Portaria
4.
MF n° 306/12, com fundamento nos conceitos e procedimentos definidos na Portaria STN ~
.
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~...,D.o' 543112. De acordo com o art. 2° da Portaria MF n° 306/12, a metodologia de análise está
estruturada em duas etapas:
1a Etapa - classificação da situação fiscal associada ao risco de crédito, tendo como
parâmetros indicadores econômico-financeiros; e
2a Etapa - enquadramento da operação pleiteada em sua correspondente situação
fiscal, tendo como parâmetros o indicador de endividamento e o indicador de serviço
da dívida.
5.
Para a 1a Etapa foram utilizados dados referentes aos exercícios de 2014 a 2016 dos
balanços consolidados publicados, conforme a abrangência definida no art. 1o da Lei Complementar
n° 101/00. Como fonte subsidiária, foram consultados dados do Relatório Resumido da Execução
Orçamentária- RREO, relativo ao 6° bimestre do ano, do Relatório de Gestão Fiscal, relativo ao 3°
quadrimestre do ano, bem como as informações constantes do Sistema de Coleta de Dados
Contábeis de Estados e Municípios - SISTN e do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do
Setor Público Brasileiro- SICONFI. Para os exercícios de 2014 a 2016, foram utilizadas também as
informações dos balancetes consolidados de execução orçamentária encaminhados pelo Estado,
uma vez que os dados da execução orçamentária constantes do Balanço dos referidos exercícios não
possibilitam adequadamente a identificação das informações e a discriminação das rubricas
necessárias para os fins desta análise.
6.
A situação fiscal do Estado foi obtida pela pontuação resultante da média ponderada
dos indicadores Endividamento, Serviço da Dívida na Receita Corrente Líquida, Resultado Primário
Servindo a Dívida, Despesa com Pessoal e Encargos Sociais na Receita Corrente Líquida,
Capacidade de Geração de Poupança Própria, Participação dos Investimentos na Despesa Total,
Participação das Contribuições e Remunerações do RPPS nas Despesas Previdenciárias e Receitas
Tributárias nas Despesas de Custeio, conforme fórmulas e ponderações explicitadas no art. 3° da
Portaria MF n° 306/12.
7.
É oportuno ressaltar que a pontuação citada no parágrafo anterior corresponde ao
diagnóstico da situação fiscal do Estado tendo por base as informações .obtidas dos balanços dos
três últimos exercícios.
8.
A pontuação apurada na la Etapa foi de 2,05 e a classificação da capacidade de
pagamento correspondente a esta pontuação é "B", conforme o art. 4° da Portaria MF no 306/12.
Assim, o Fator de Ponderação (FP) a ser utilizado na 28 Etapa da análise de capacidade de
pagamento será 40%, conforme estabelece o parágrafo único do art. 6° da Portaria MF n° 306/12.
9.
A 2a Etapa busca verificar o enquadramento das operações nos indicadores de
endividamento e de serviço da dívida. O citado enquadramento deve atender ao previsto nos incisos
li e 111 do art. 8° da Portaria MF no 306/12, a saber:
Inciso II: EndividamentoA,JMENrorLEITEAno :S (1 - EndividamentoAruAL) x FP
Inciso III: Serviço da DívidaA,JMENTOPL[OITEAoo :S (1 0%- Serviço daDivida"ruAL) x FP '· .
Com base na metodologia definida na Portaria MF n° 306/12 e nos conceitos e
1O.
procedimentos estabelecidos na Portaria STN n° 543/12, foram utilizados os dados do
demonstrativo do cronograma de compromissos da dívida consolidada vincenda e das demais
condições contratuais para realizar projeções das relações: (i) serviço da dívida pública: consolidada
. ,
e receita corrente líquida; e (ii) saldo devedor da dívida pública consolidada e receita corrent~v{h
líquida.
'D;J
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11.
Foram utilizadas médias aritméticas das projeções desses dois indicadores para· os
próximos cinco exercícios financeiros, com o objetivo de determinar o enquadramento das
operações de crédito aos incisos II e III do art. 8° da Portaria MF n° 306/12.
12.
O detalhamento do cálculo do enquadramento-dos citados indicadores está no Anexo
desta nota. O quadro abaixo apresenta o resultado:
ENQUADRAMENTO
Inciso 11 - Endividamento

APURAÇÃO

RESULTADO

Endividamento AUMENTo PLEITEAPO :S (I - EndividamentoATuAL) x FP
0,03 :S (I - 0,59) X 40%

Enquadrada

0,03 < 0,16
Serviço da DívidaAUMENTO PLEJTEAPO :S (I 0% - Serviço da DívidaArui\t.) x FP

Inciso lli - Serviço da Divida

Enquadrada

0,27% :S (10%-7,67%) x40%
0,27%::: 0,93%

11- DA A VALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO

~

13.
Considerando o atendimento do requisito referente à P Etapa da análise, cuja
classificação da situação fiscal correspondeu a "B" e o atendimento do enquadramento referente à
2a Etapa da avaliação da . capacidade de pagamento, incisos II e III do art. go da Portaria MF
n° 306/12, as operações de crédito pleiteadas são elegíveis, relativamente aos riscos do Tesouro
Nacional, para a concessão de garantia da União, nos termos do art. 1Oda referida Portaria.
IH - DA FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA PARA SUBSIDIDAR AS DELIBERAÇÕES DO
CGR
14.
Compete ao Comitê de Análise de Garantias (CGR) as avaliações técnicas dos
pleitos de concessão de garantia conforme Portaria STN n° 763/15.
15.
Nos termos do regimento interno do Comitê de Análise de Garantias (CGR), art. 28
da Portaria STN n° 109, de 25 de fevereiro de 2016, cabe às coordenações-gerais "apresentar
fundamentação técnica, de acordo com suas atribuições, que subsidie as decisões".

\

16.
Nos termos do art. 6° da Portaria STN n° 109116, compete a COREM a "análise da
capacidade de pagamento e do risco de crédito dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios ".
17~
Além disso, conforme as atribuições válidas para todos os membros do COR, art. 17
da Portaria STN n° 109/16, compete também à COREM manifestar voto e posicionar-se em relação
aos itens da pauta do CGR.

18.
Visando subsidiar deliberação do CGR, o posicionamento (ou voto) da COREM é
que as operações de crédito pleiteadas são elegíveis, relativamente aos riscos do Tesouro Nacional,
para concessão de garantia da União, nos mesmos termos do disposto no art. 1O da Portaria MF
n° 306/12, desde que observados todos os demais requisitos legais para a concessão de garantia da

u~.

~
'l

I
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~2~72CAMINHAMENTO
19.
Diante do exposto, sugere-se o encaminhamento desta Nota à COPEM com vistas à
deliberação do Grupo Técnico do COR.

À consideração superior.
f7

"'

A

.-"'

,_,--~~:.~~DA
Auditora Federal de Finanças e Controle

Gerente da GERES IV

De acordo. Encaminhe-se à COPEM.

~

SARAH TARSILA ARAÚJO ANDREOZZI
Coordenadora da COREM
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Pg. 11° 5 de 42 da Nota n° 134/2017/COREM/SURIN/STN/MF-DF, de .04/08/2017.

li! Etapa - CLASSIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FISCAL
Cálculo dos Indicadores Fiscais
ESTADO: ES
Discriminação
I - Endil.1damento
- Dl\1da Pública Consolidada
- Receita Corrente Líquida
11 - Ser.Aço da Di\1da na Receita Corrente Líquida
- Ser.Aço da Di-.ida
- Receita Corrente Líquida
111 - Resultado Primário ser.Ando a Díl.1da
Resultado Primário
Sel'\1ço da Dí-.ida
IV - Despesa com Pessoal e Encargos Sociais na Receita
Corrente Líquida
- Despesas com Pessoal e Encargos Sociais
- Receita Corrente Líquida
V - Capacidade de Geração de Poupança Própria
- Receitas Correntes
- Despesas Correntes .
VI - Participação dos ln-..estimentos na Despesa Total
- ln-..estimentos
c Despesa Total
VIl- Participação das Contribuições e Remunerações do RPPS
nas Despesas Pre-.idenciárias
-Contribuições e Remunerações RPPS
- Despesas Pre-.idenciárias
VIII - Receitas Tributárias nas Despesas de Custeio

\

- Receitas Tributárias
-Despesas de Custeio

2014

2016

0,5
6.123.403.181,23
11.798.510.344,18

0,6
7.106.552.278,62
11.952.123.724,77

0,6
6.885.074.156,38
11.884.966.321,69

4,5%
532.606.202,22
11 .798.510.344,18

4,9%
582.928.865,63
11.952.123.724,77

5,1%
606.137.734,06
11.884.966.321,69

(1,4)
-745.597.111,42
532.606.202,22

0,8
477.473.283,45
582.928.865,63

0,6
358.416.782,98
606.137.734,06

52,4%

55,1%

55,0%

6.184.318.006,01
11 .798.510.344,18

6.580.756 .376,64
11 .952.123.724,77

6.538.023.905,10
11.884.966.321 ,69

9,0%
15.383.173.345,08
13.998.519.304,23

11,5%
15.719.602.173,90
. 13.906.277.004,08

10,9%
15.461 .807.046,94
13.779.292.237,76

11,7%
1.973.038.775,98
16.817.863.045,36

3;9%
594.303.901,07
15.329.443.129,06

3,5%
531 .392.115,98
15.029.860.061 ,52

50,1%

53,2%

55,00,{,

1.045.998.532,21
2.089.684.698,95

1.181.989.936,46
2.221.175.674,91

1.302.217.318,04
2.366.251 .655,51

75,3%
10.585.010.697,78
14.052.157.525,35

80,1%
11 .165.115.652,09
13.942.644.340,55

75,8%
10.499.028.251,18
13.844.662.312,26

20%
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1! Etapa- CLASSIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FISCAL
Classificação e Média dós Indicadores
ESTADO: ES

Esquerdo

Lado

Lado
Direito

2014

2015

2016

0,5

1,3

0,1

0,7

0,6

0,5

6,0%

15,0%

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

6,0

1,1

2,5

2,8

IV - Despesa com Pessoal e Encargos Sociais nas Receitas
Correntes Líquida Ajustadas

40,0%

70,0%

2,5

3,0

3,0

2,9

V - Capacidade de Geração de Poupança Própria

25,0%

. 5,0%

4,8

4,0

4,2

4,3

VI- Participação dos lniA:!stimentos na Despesa Total
Ajustada

20,0%

5,0%

3,3

6,0

6,0

5, 5

Vil - Participação das Contribuições e Remunerações do
RPPS nas Despesas PreiAdenciárias · ·

90,0%

40,0%

4,8

4,4

4,2

4,4

VIII - Receitas Tributárias nas Despesas de Custeio

80,0%

30,0%

0,6

0,0

0,5

0,4

Discriminação

I - EndiiAdamento

11 - Sen.iço da DíiAda nas Receitas Correntes Líquidas

111 - Resultado Primário sen.indo à DíiAda
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Pg. no 7 de 42 da Nota no 134/2017/COREM/SURIN/STN/MF-DF,de 04/08/2017 .

. 1! Etapa- CLASSIFICAÇÃO DASITUA'ÇÃO FISCAL

Cálculo dos Indicadores Fiscais
ESTADO: ES
Discriminação

Peso

Médià

Média*Peso

I - Endividamento

10

0,54

5,39

11 - Sennço da Dívida nas Receitas Correntes Líquidas

9

0,00

0,00

111- Resultado Primário sennndo à Di\nda

8

2,75

22,01

IV - Despesa com Pessoal e Encargos Sociais nas Receitas Correntes
Líquidas Ajustadas

7

2,90

20,31

V - Capacidade de. Geração de Poupança Própria

4

4,29

17,16

3

5,46.

'.
16,38

VIl .: Participação das Contribuições e Remunerações do RPPS nas
Despesas Pre\1denciárias

2.

4,38

8,76

VIII - Receitas· Tributárias nas Despesas de Custeio Ajustadas

1

0,36

0,36

. ·.

VI - Participação dos

ln~stiinentos

na Despesa Total Ajustada

90,38

44
Pontuação

2,os

.I

RESULTADO DA.CLASSIFICAÇÃO DA SITUAÇÃÓ FiSCAL

·Correspondente ao Item 'e' do Inciso I do Art. 82 da Portaria n2 306/2012
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2ª Etapa -ENQUADRAMENTO DA NOVA OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Cálculo do Enquadramento aos ·lndicadores

ESTADO: ES
ENQUADRAMENTO AO INDICADOR DO ENDIVIDAMENTO
0,59

Média da relação DB/RCL projetada= MédiaEndt

0,03

Impacto da Operação de Crédito na Média da relação DB/RCL projetada (Endoc)

40,00%

Fator de Ponderação (FP)

'
'

0,16

Indicador para Endividamento= (1- MédiaEndt) x FP

s

0,03

Operação de Crédito ENQUADRADA SE Endoct S (1-MédiaEndt)xFP

I

0,16

ENQUADRADA

ENQUADRAMENTO ao Indicador do Endividamento

!
!

Conforme disposto no Inciso 11 do Art. 8!! da Portaria n!! 306/2012

!

!

ENQUADRAMENTO AO INDICADOR DO SERVIÇO DA DfVIDA

;

Média da Relação SD/RCL projetada= MédiaSDt

7,67%

Impacto da Operação de Crédito na Média da Relação SD/RCL projetada= SDoc

027%
40,00%

Fator de Ponderação (FP)
Indicador para Servico da Dívida= (10%- MédiaSDt) x FP
Operação de Crédito ENQUADRADA SE SDoc S (1 - MédiaSDt) x FP

I

'
'

093%

o 27% 1

ENQUADRAMENTO ao Indicador do Serviço da Dívida

s

I o 93%

I

ENQUADRADA

T

ENQUADRADO

Conforme disposto no Inciso 111 do Art. 8!! da Portaria n!! 306/2012

RESULTADO DO ENQUADRAMENTO

COREM

. COMPETÊNCIA FINAL PARA PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL
Conforme disposto no Art. S!! da Portaria n!! 306/201i
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Pg. n° 9 de 42 da Nota no 13412017/COREM/SURIN/STN/MF~DF, de 04 !08/2017.

ANEXO À NOTAN° 134/2017/COREM/SURIN/STN/MF~DF
1. Este Anexo apresenta os procedimentos adotados no cálCulo da classificação da situação fiscal
associada ao risco de crédito (P Etapa) bem como no enquadramento das operações em sua
correspondente situação fiscal, tendo por base os indicadores de endividamento e de serviço da
dívida(28 Etapa), conforme dispõem a PortariaMFn° 306/12, e aPortariaSTN n° 543/12, e as
orientações, conceitos e procedimentos estabelecidos no Manual de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público (MCASP) e no Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), aplicado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.
·
·
.
.· ·

'\

2. O cálculo. da situação fiscal associada ao risco de crédito do Estado foi realizado tendo por base
os balanços consolidados publicados dos últimos três exercícios e, subsidiariamente, os
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO), os Relatórios de Gestão Fiscal
(RGF) e outras informações constantes do Sistema de Coleta de Dados Contábeis de Estados e
Municípios (SISTN) e do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público
Brasileiro(SICONFI). Para os exercícios de 2014, 2015 e 2016, foram utilizadas também as
informações dos balancetes de execução orçamentária encaminhados pelo Estado, uma vez que
os dados· da .• execução orçamentária constantes do Balanço ·dós· referidos exercícios. não
possibilitam adequadamente a identificação das informações e a discriminação .das rubricas
necessárias para fins desta· análise. Além disso,· foram utilizados os balancetes dos· Fundos
Financeiro e Previdenciário -:-- RPPS, para fins de conciliação dos valores das receitas e despesas
previdenciárias .com .os valores· do·· Anexo 4 do RREO do 66 • bimestre de cada. exercício do
triênio 2014-2016.
3. A apuração final dos valores que compõem .os indicadores estabelecidos na Portaria MF
n° 306/12, para fins da análise de capacidade de. pagamento, está sujeita a eventuais ajustes em
6bservâiicia às orientações, aos conceitos e aos procedimentos estabelecidos. nos manuais acima
referidos. Esses ajustes são aplicados nos dados obtidos dos balanços apresentados e podem
. gerar divergências em relação às informações publicadasnosRGFs e nos RREOsdecorrentes
· ·
·
·
·
· de interpretação conceituaL
4~ Cabe destacar que~ em 27 de janeirode2016, o Tribunal de Contas da lJniã()proferiu,nos autos
.. do processo no TC 025.203/2015-0, o Acórdão n° 128/2015 que determinou no item 9.1 que a
STN aprimore a metodologia de análise prevista na Portaria Mf n6 306/12, "de forma a
contemplar a adoção não apenas de indicadores fiscais para avaliação da capacidade de
pagamento dos entes, mas também de indicadores baseados na anâllsedos respectivos
· demonstrativos contábeis, . tendo em vista que foi constatado, no caso do Balanço Geral
. Consolidado de 2014 do Estado do Tocantins, passivo de mais de R$ 700 milhões, relativos a
· despesas.c~mfolha de pagamento e de fornecedores que.não haviam sido sÚJuer empenhadas,
·. podendàprovocar distorção em indicadoresfiscais do Estado, à exemplo do resultado primário
e do resultado nominal".
·
·
·

5... Nesse sentido,· a Secretaria do Tesouro Nacional iniciou um plano de. trabalho visando
.· mapeamento das· contas patrimoniais que ·. impactam a· análise· de capacidade de pagamento dos
entes da< federação, com apoio da Coordenação.:.Geral de Normas de Contabilidade •Aplicada à
. Federação ~ CCONF. O levantamento servirá de base para a proposta a ser encaminhada pela
· Secretaria •do Tesouro NacionaL Enquanto não concluídas as tratativas em curso; os
procedimentos da COREM irão considerar análises dos demonstrativos contábeis ·visando
identificação de eventuais despesas contraldas e não empenhadas. · Etu haVendo, as. despesas~ .
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. - ~erão consideradas segundo os respectivos elementos de despesas que as caracterizam, na forma
de ajustes, nos indicadores utilizados para fins da análise de capacidade de pagamento.

Aspectos Considerados na Apuração
Quanto à Dívida Pública Consolidada

6. A Dívida Pública Consolidada corresporide ao montante total, apurado sem duplicida:de, das
obrigações financeiras, assumidas em virtude de · leis, contratos, convênios ou tratados e da
realização de operações de· crédito, para ·amortização em prazo superior a doze meses,
incluindo-se os precatórios.
7. A Dívida Pública Consolidada informada no Balanço do Estado diverge daquela apresentada no
RGF do 3° quadrimestre para os exercícios de 2014,2015 e 2016, conforme quadro a seguir:
R$1 00
EXERCÍCIO

2014
2015
2016

DíVIDA PÚBLICA
CONSOLIDADA - BALANÇO

(A)
6.220.992.281;01
7.108.601 .703,58
6.885.074.156,38

'

DíVIDA PúBLICA
CONSOLIDADA- RGF

DIFERENÇA

(8)-(A)

' (8) '
6.062.992.062,56
7.034.527.965,75
6.809.779.959,80

158.000.218,45
74.073.737,83
. 75.294.196,58

8. As diferenças mostradas no quadro acima referem-se a: Em 2014: i) Precatórios a Pagar
anteriores a 05/05/2000, no total de R$ 97;640.690,18; íi) Parcelamento PASEP- IPAJM, no
valor de R$ 60.411.118;67 e iii) diferença de R$ 51.590,40 rio valor de Outras Dívidas (Outras
Obrigações a Pagar) entre o valor publicado no Balanço de 2014 e o informado no RGF do 3°
quadriniestre de 2014, que foi republicado, conforme infortnação do Estado: "4 - O valor da
"Dívida Consolidada- DC(I)" na coluna "Saldo do Exercício Anterior" diverge do constante
no Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida referente ao 3° quadrimestre de 2014 em R$
51.590,40 devido ao computo da conta contábil 213110200 - Fornecedores Nacionais de
Exercícios Anteriores (atributo de Superávit Financeiro = P) no presente demonstrativo
[referente ao 1 o quadriinestre de 2015] "; Em 2015: Precatórios a Pagar anteriores a 05/05/2000
. (R$ 782.447,20) e Precatórios a Pagar do IPAJM . (R$ 1.266.977,76), no total de
R$ 2.049.424,96; e ii) Parcelamento PASEP- IPAJM, no valor de R$ 72.024.312,87; e Em
2016: A diferença existente (R$ 75.294.196,58) refere-se ao parcelamento PASEP/IPAJM, que
não compõe a Dívida Consolidada no RGF mas foi considerado como Dívida Consolidada
Previdenciária, ·conforrile orientação do Memorando no 28/2014/CCONF/SUCON/STN/MF-DF,
de 27/06/2014. Importante registrar que no Balanço de 2016 do Estado, no demonstrativo da
dívida interna consta o valor de R$ 75.294.196,58 referente ao saldo do Parcelamento PASEP
do IP AJM. Porém, na dívida consolidada Previdenciária que consta no RGF do 3° quadrimestre
de 2016; no item "Demais dívidas" consta .o valor de R$ 79528.182,03. Conforme explicação
do Estado por correspondência eletrônica, a diferença de R$ 4.233.985,45 refere-se à conta
218911400- Compensação Previdenciária (UG 600210), que foi considerada somente no RGF.
Nos RGFs do 3o quadrimestre dos anos de 2014 e 2015, os Precatórios a Pagar anteriores a
05/05/2000 estão registrados como "Outros Valores não Integrantes da DC" e os Precatórios do
Fundo Financeiro e -do IPAJM estão contidos nas "Outras Dívidas" da Dívida -Consolidada
Previdenciária. No RGF do 3° quadrimestre de 2016, não há Precatórios a Pagai' anteriores a
05/05/2000. Além disso, nos referidos RGFs, os valores do Parcelamento PASEP do IPAJM

0;:

~
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. foram registrados na .Dívida Consdlidada Previdenciária, e não na Dívida Consolidada
Estado.
·· .. ··
·
··

do·

9. A Dívida Pública Consolidada .apurada para fins desta análise de capacidade de pagamento é
divergente daquela apresentada pelo Estado no RGF do 3° quadrimestre dos exercícios de 2014,
2015e 2016,collforme quadro a seguir:
. EXERCÍCIO

2014
2015
2016

DÍVIDA PÚBLICA
.. CONSOLIDADA- APURADA

DiVIDA PÚBLICA
CONSOLIDADA- RGF

A
6.123.403 .181,23
7.106.552.278,62
6.885.074,156,38

DIFERENÇA

(B);.(A) .

8
6.062.992.062,56
7.034.527.965,75
6.809.779.959,80

60.411.118,67
72.024.312,87
75.294.196,58

10. As diferenças enc~ntradas no quadro àcima referem~se a: Em 2014: i) Parcelamento PASEPIPAJM, no valor deR$ 60.411.118,67; Em 2015: Parcelamento PASEP: IPAJM, no valor de
R$ 72.024.312,87; e Em 2016: .Parcelamento PASEP IPAJM, no valor de R$ 75.294.196,58.
Os valores do Parcelamento PASEP do .IP AJM foram registrados nos RGFs dos respectivos
exercícios como Dívida Consolidada Previdenciária, e não como Dívida Consolidada do Estado.
Desse modo, optou~se por prudência, .considerar nesta análise o valor da Dívida Consolidada
publicado no Balanço Geral dos respectivos exercícios. P~ra o triênio 2014~2016, tais valores
consideram .o . ;parcelamento. PASEP·. do IP AJM e, . mediante ajuste . específico conf{)rme os
valores descritos no parágrafo 8, nãoconsideram os Precatórios Anteriores a 05/05/2000, que
não pertencem. à Dívida Cons()lidada. ·
-o-:

11.
Os
valores da Dívida Publica Consolidada
foram calculados confoime quadros
a seguir:
.
.
.
.
.
.

-

.

.

R$1,00

Discriminação

Dados publicados
A

Dados Finais
=A+B+C .
-97.589.099,78

-i88.566.sn,ao .
-188.566.877,80

·~',
R$1,00
Ajustes para compatibilização dos indicadores
Discriminação

Dados publicados
A

Gerais

Especlficos

Dados Finais

B

C

=A+B+C

. 7.108.601.703,58

·2.049.424,96

6.765.636.647,26

. . ·243.050.537,07

5. 715.326.554,58
1.050.310.092 68

·243.050.537,07
0,00
241.001.112,11

7.106.552.278,62
6.522.586.110,19
5.472.276.017, 51
1.050.310.092,68

241.001.112,11

.o.

342.965.056,32

0,00

0,00
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R$100

Dados publicados
A

Discriminação

2016
Ajustes para compatibilização dos Indicadores
Gerais
Específicos

Dados Finais
=A+B+C

c

8

=I Dívida Pública Consolidada

6.885.074.156,38

. o,oc

+I Obrlucões Exi!ivels a Longo Prazo
Divida Contratual Interna
Olvida Contratual Externa
:;) Pretatórlos a oartlr de 05/05/2000
+I Demais Olvidas
+) Olvida Mobiliária

6.599.148.392,46

-2.677.613,37

5.677.742.118,35
921.406.274,11
0,00
285.925.763,92
0,00

-2.677.613,37
0,00
2.677.613,37
0,00
0,0(

0,(1(
0,01:

6.885.074.156,3!1
6.596.470. 779,09

o,oc

5.675.064.504,98
921.406.274,11
2.677.613,37
285.925.763,92
0,00

Q,Q(

O,OC
O,OC

o,oc

12. Os ajustes gerais realizados nos exercícios de 2014 e 2015 correspondem a: i) exclusão do
montante de Precatórios a Pagar da Dívida do Balahço (Anexo 16) do item "Dívida Contratual
Interna", uma vez que não estão discriminados entre precatórios anteriores e posteriores a .
05/05/2000; e ii) inclusão dos Preéatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) -Vencidos e não
Pagos no item "Precatórios a partir de 05/05/2000", iriforinados nos RGF dos respectivos
exercícios. Em 2014 não há Precatórios a Pagar do Fundo Financeiro e do IPAJM. Em2015, há
apenas Precatórios a Pagar do IPAJM. Em 2016, há apenas Precatórios a Pagar da
Administração Geral. Além disso, foi feito o ajuste no valor das Demais Dívidas de 2014, pois
houve republicação deste valor no RGF do 1° quadrimestre de 2015, conforme explicação do
Estado: A aludida encontr(l-se justificada na nota explicativa no 4 do Demonstrativo da Dívida
Consolidada Liquida referente ao 1° quadrimestre de 2015, conforme abaixo: 4- O valor da
"Dívida Consolidada- DC (/)"na coluna "Saldo do Exercício Anterior" diverge do constante
no Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida referente ao 3° quadrimestre de 2014 em
R$ 51.590,40 devido ao computo da conta contábil 213110200- Fornecedores Nacionais de
Exercícios Anteriores (atributo de Superávit Financeiro = P) no presente ·demonstrativo
[referente ao r quadrimestre de 2015]."

0;;,>

13. Não foram realizados ajustes específicos nesse item.
Quanto à Receita Corrente Líquida - RCL
14. A Receita Corrente Líquida corresponde às receitas correntes (somatório das receitas
tributárias, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, transferências
correntes e outras receitas correntes) deduzidas das transferências Constitucionais e Legais a
Municípios, da Contribuição para Plano de Previdência do Servidor, da Contribuição para
Custeio das Pensões dos Militares, da Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários e
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB.

l.iJ·

15. Foram constatadas divergências entre as RCLs apuradas para fins desta análise de capacidade de
pagamento, com base nos valores apurados a partir dos Balanços Consolidados dós exercícios
de 2014, 2015 e 2016, e as apresentadas nos RREOs do 6° bimestre dos respectivos exercícios,
conforme o quadro a seguir:
R$1
EXERCÍCIO

2014
2015
2016

RECEITA CORRENTE
LiQUIDA-APURADA NESTA
CAPAG(A)

11.798.510.344,18
11.952.123.724,77
11.884.966.321 ,69

RECEITA CORRENTE
LíQUIDA- RREO

'

00

DIFERENÇA
{B)- (A)

(B)
11.798.288.649,28
11.951.594.613,26
11 .884.435.326,99

221.694,90
529.111,51
530.994,70

16. Essas divergências devem-se a que: nesta análise, no triênio 2014-2016, não foram
considerados, no item "Contribuição para o Plano de Previdencia do Servidor", os valores que
não correspondem a receitas do RPPS registrados nos balancetes consolidados nas rubricas
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121049, 121050 e 121099, por não estarem também contabilizadas nos balancetes dos Fundo"s·
Financeiro e Previdenciário, totalizando R$ 115.976,54 em 2014; R$ 528.686,74 em 2015 e
R$ 530.994,70 em 2016. Em 2014, o valor de R$ 105.743,29 refere-se à diferença entre o valor
registrado na conta 1.2.1.0.29.01 no BGE e o respectivo valor do balancete do RPPS e o valor
de R$ 24,93 relativo à Dedução de Fundeb Município IPV A não considerada ·pelo Estado no
total de deduções para oFUNDEB no RREO, porém considerada como tal nos valores apurados
a partir do Balanço. Em 2015, o valor de R$ 424,77 refere-se à diferença entre o valor registrado
na. conta 1.2.1~0.29.07 no BGE e o respectivo valor do balancete do RPPS. Essas diferenças
foram esclarecidas após questionamento enviado
Estado sobre as diferenças de receitas de
contribuições registradas nos balancetes consolidados e as contabilizadas nos balancetes dos
Fundos. Em resposta, o Estado enviou os demonstrativos discriminados por Uds, onde foi
possível identificar quais valores dos balancetes consolidados não correspondiam a receitas do
RPPS.

ao

17. Os valores apurados para a Receita Corrente Líquida nos anos de 2014, 2015 e 2016 estão
dispostos nos quadros apresentados a seguir:
"'\ J

R$1 00
2014
Ajustes para compatibilização dos Indicadores
. Dados publicados
A

Discriminação

(=)Receita corrente Uquida
+ l Receita Corrente
-)Transferências Constitucionais e l~a l s
- l Contríb. p/Piano de Prévidênda do Sêlvldor
Contribuicão Patronal Servidor Ativo Civil .

14.4n.oo7.44z,oz
16.511.953.543,14
0,00
354.559.642.41

ContribuiÇão ~atronal Servidor Ativo Militar
Contribuição Patronal inativo Civil
Contr'ibuição Patronal Inativo Militar
contribuição Patronal Pensionista Civil
Contribui cão Patronal Pensionista Militar
Contribuiéão do Servidor Ativo Civil
contribuicão do Servidor Ativo Militar
Contribuição dei Servidor Inativo Civil
Contribuicão do Servidor Inativo Militar
Ccintribuiçãô do Pensionista Cfvil ·
Contr. p/Custeio Pensões Militares
Outras Contribuições piua ·o RPP5
( ~ ) Compensação Financ. Entre Regimes
Previdenciários IRGPS
RPPSi
( ~ ) Dedução de Receita para Formação do
FUNDES

>

.

Específicos .
c

Gerais
8

Dados Finais
~A+B+C

0,()(

2 . 211.823.~

-2.678.497.097,84
-21.485.345,53
2. 664.182.726,95
-7.170.974,6<1
·119.856,83

(),_()(
0,()(
0,()(
0,0(

11.798.510.344,11
16.490.468.197,61
2.664.182. 726,95
· 347.388.667 n
2.091.967,11

0,()(

0,00

O,()(

0,00

0,00
o,oc

o, ex:
. o,oc

0,00
q()(

o, ex:
o. ex:

o.oc

@(

o, ex:

0,0<

220.133.181,31
60.475.757 iB
38.267.672,82
14.906.857,20
15.501.831,85
2.937.400 98
125.117 03

O,OC
O,OC
-6.745.792,93
0,00
-189.481,70
0,00
0,00
0,00
·115.843,18

0,00
213.387.388,38
60.475.757,28
38.078.191,12
14.906.857,20
15.501.831,85
2.937.400,98
9.273,85

7.2$8.042, 79

0,00

0,00

·7.258.042. 79

1.673.128.415,92

o.oc

0,0(

1.673.128.415,92

0,0(

. o.o.tx
0,01
O,O<

o,oc
o,oc .
O,OC ·

0,00

r/
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R$100
2015
Ajustes para compatibilização dos Indicadores
Dados publicados
A

Discriminação

Gerais

Específicos

8

c

Dados Finais
=A+B+C

[( = ) Receita Corrente Uquida

14.7S2.271.9S7,6E

-2.800.148.232,89

0,011

11.9S2.123.724,n

f/+) Receita Corrente

16.902.533.199,57
0,00

-29.820.919,91
2.771.501.014,41

O,OC
0,00

16.872.712.279,66

369.006.463,99

-1.173.701,43

O,OCI

367.832.762,5E

1.578. 705,90

-48.549,69

O,OC

1.530.156,21

Contribuição Patronal Servidor Ativo Militar

0,00

0,00

o,oc

0,00

Contribuição Patronal
Contribuição Patronal
Contribuição Patronal
Contribui cão Patronal

0,00

O,OC

o, ex
o, ex

~

0,00
O,OC
0,00

o, ex

OJ1!

o,oc

228.327.811,63

-922.159,31

0,()(

227.405.652,32

Contribuição do Servi dor Ativo Militar
Contribuicão do Servidor Inativo Civil

65.917.229,46
40.942.878,93

O,CX
-80.038,6

Contribuicão do Servidor Inativo Militar
Contribuição do Pensi onista Civil

14.310.011,30
15.164.627,29
2.620.320,15
144.879,33

0,00
0,00
O,OC
-122.953,80

1i.815.106,51
1. 768.439.671,41

(-)Transferências Constitucionais e LeRais
( - ) Contrib. p/Piano de Previdência do Servidor
Contribui cão Patronal Servidor Ativo Civil

Inativo Civil
Inativo Militar
Pensi oni sta Civil
Pensionista Militar

Contribuição do Servidor Ativo Ci vil

Contr. o/Custeio Pensões Militares
Outras Contribuições para o RPPS
( - )Compensação Financ. Entre Regimes
Previdenciários (RGPS ==> RPPS)
( - )Dedução de Receita para Formação do
FUNDES

2.n l .S01.014,41

O,OC

o,oc

0,00

O, O!

0,00

O,

65.917.229,46

o

40.862.840,3(

O,

14.310.011,30
15.164.627,29

o,
o,oc

2.620.320 15

OlJC

21.925,53

O,OC

O,OC

12.815.106,51

o,oc

o,oc

1. 768.439.671,41

R$1 00
2016
Ajustes para compatibilização dos Indicadores
Discriminação

=)Receita Corrente Uquida
+) Receita Corrente
- l Transferências Constitucionais e Legais
( - ) Contrtb. p/ Plano de Previdência do Servidor
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil

Dados publicados

Gerais

Especificas

Dados Finais

A

8

c

=A+B+C

14.495.886.227,55

. -2.610.919.905,114

0,01

11.884.966.321,69

16.590.749.648,70
0,00

-17.509.950,51
2.595.951.984,99

O,OC
0,0<

16.573.239.698,16
2.595.951.984 99

369.240.220,56

-2.542.029,6

0,01

366.698.190,8!

4.884.098,05

-1.096.814,8

0,()(

3. 787.283 18

Contribuição Patronal Servidor Ativo Militar

o;oo

0,00

O,OC

0,00

Contribuição Patronal Inativo Civil
Contribuição Patronal Inativo Militar

000
0,00
0,00

O,Q(;

0,00

o.oc
o,oc

0,00
0,00

41.352.440,92
13.497.282,63
14.152.929, 16
2.105.304,02
140.278,22

O,()(]
0,00
0,00
0,00
-1.187.873,43
0,00
-115.562,97
-1.500,18
0,00
0,00
-140.278,22

0,00

67 .727.452,45
41.236.8n,95
13.495.782,45
14.152.929, 1~
2.105.304,02
0,00

16.096.653,63

O,OC

O,OC

16.096.653,63

1.709.526.546,96

0,00

o,oc

1.709.526.546,96

Contribuição Patronal Pensionista Civil
Contribuição Patronal Pensionista Militar
Contribuição do Servidor Ativo Civil
Contribui cão do Servidor Ativo Militar
Contribuição do Servidor Inativo 'Civil
Contribuição do Servidor Inativo Militar
Contribuição do Pensionista Civil
Contr. p/Custeio Pensões Militares
Outras Contribuições para o RPPS
( - )Compensação Flnanc. Entre Regimes
Previdenciários (RGPS ==> RPPS)
( -) Dedução de Receita para Formação do
FUNDEB

O,OG
225.380.435,11
. 67.727.452,45

O,QC
O,()(
0, 10
0,10
0, 10
0, 10
o.~

o:oo
224.192.561,68

~:

18. Para os exercícios de 2014, 2015 e 2016, os ajustes gerais referem-se a: i) exclusão dos valores
de restituições e outras deduções das receitas correntes de suas respectivas ruJ:>ricas (inclusive de
receitas de contribuições), contabilizados nos anos 2014, 2015 e 2016 em colunas específicas
destinadas ao registro das Restituições e Outras Deduções nos balancetes consolidados da
Receita do Estado; e ii) inclusão do montante das Transferências Constitucionais a Municípios,
uma vez que o Estado passou a contabilizar esses valores a partir de 2012 como Dedução da
Receita Corrente (nos anos 2014, 2015 e 2016 em coluna própria para essas deduções), e deixou
de empenhar como despesa corrente na conta 3.3.4.0.81.00 -Distribuição Constitucional ou
Legal de Receitas. Além disso, no triênio 2014-2016, foram excluídas as receitas de\)@)
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contribuições registradas nos balancetes . consolidados na. conta ·121 049; consideradas .no item
"Outras Contribuições para o RPPS", que não foram contabilizadas nos balancetes dos Fundos
Financeiro PrevidenCiário. .. . .
. . ..
.

e

19. Não foram realizados·ajustes específicos nesse item,

Aspectos Considerados na Apuração
Quanto ao Serviço da Dívida .

20. O Serviço da Dívida correspoiide "ao somatório dos pagamentos de juros eet1catgos (despesas
com o pagamento de juros, comissões e outros encargos relativos à dívida) e amortizações
(despesas com o pagamento do principal eda atualização monetária ou cambia14adívida) . ..
2 L Os valores apurados para o cálculo do Serviço da I>ívida nos anos de 2014, 20l5 e 2016 estão
dispostos nos. quadros apresentados .a seguir: .
.
.
.
..
.
R$ 100
. 2014

li=) Serviço dà Dívida
+I Juros e Encantos da Olvida

1+}Amortizações da Olvidá

Aiustes para compatibilizacão dos lndicadore>
Gerais
Espedficos
8
c

Dados publicados

Discriminação

A

. .

.·. 478.974.797,33

0,00 .

· 53.&:n.404,s9
. ... :766.342 29
52.865.062,60

250.537.250 94 .
228:437.546,39

t>ados Finais
=A+8+C :

.. 0.00

o,oc

532.606.202,22
. 251.303.593 23
281.302.608,99
R$1 00

..

Discriminação

li") Serviço da Divida
(+I Juros e Encargos da Olvida
(+)AmortizaÇões da Dívida··

Dados publicados
.A . .:

2015

Ajustes para compatibilização dos Indicadores
Gerais
Espedficos
8
c

.0,0(

26.325.488,46
0,00
. 26.325.488,46

s56.603.3n,t
303.467.446,68
25"3.135.930.49 .•

Dados Finais
c=A+B+C

o:cx

o;oo ·

. 582.928.865,63
303.467.446,68
279.461:418,95
R$ 1. 00

2016

Oiscilminaçiio ·
= ) Se rviçó da Divida · ·
(+)Juros e Encargos da Olvida
( +) Amortizações da Olvida

Dados publi~dos
A.
. 578.490:388,82
314.595.539 4~
263.894.849,36

Ajustes para compatibllizacão dos Indicadores
Gerais
Específicos
c :
8

Dados Finais ·
=A+B .+C

o.oc

27.647.345,2i
0,()(

o,oc

606.137.734,0E
314.595.539,4E

27.647.345,24

0,00

291.542.194,60

22. Foram · realiiados ajustes gerais nesse item referentes à reclassificaÇão . de válores de juros e
. amortizações·de Outras Obrigações a Pagar das Demaísbívidas dosRGFs dos respectivos anos,
que · foram ·originalmente . contabilizados como ·despesas correntes, sendo: . Em 2014:
reclassificação dos valores de R$ 766.342,29, referente a encargos de Outras Obrigações a
Pagar do DETRAN, registrados · originalmente na conta 3.1.9.0.92.00, · para · a conta
32.0~0.00 ;00, e de R.$ 52.865.062,60, referente a amortizações de Outras Obrigàções a Pagar do
· TCEES e TJES, registrados originalmente na conta 3.1.9.0.92..00,para a conta4.6.0.0.00.00;
Em 2015 : reClassificação do valor de R$ 26.325.488,46, referente a amortizações de Outras
Obrigações a Pagar do TCEES, T1ES e DETRAN, registrados na conta 3.1.9.0.92.00, para a
· conta 4.6:0.0.00.00; Ern 2016: reClassificação do valor de R$ 27;647.345,24, referente a
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amortizações de Outras Obrigações a Pagar do TCEES, TJES e MPES, registrados na conta
3.1.9.0.92.00, para a conta 4.6.0.0.00.00. As contas em que os valores foratn originalmente
contabilizados foram indicadas pelo Estado.
23. Cabe destacar que os valores de amortizações de Outras Obrigações a Pagar dos outros órgãos
da Adm. Direta e Indireta não foram considerados no ajuste de reclassificação do serviço da
dívida, pois referem-se à regularização de valores de despesas sem prévio empenho da
competência de 2014, no montante de R$ 130.715.782,72, registrado no Demonstrativo da
Dívida Interna no Balanço de 2015, de R$18.250.758,26, registrado no Demonstrativo da
Dívida Interna no Balanço de 2016.

e

Quanto à Receita Corrente Líquida
24. Os procedimentos utilizados na apuração da Receita Corrente Líquida neste ·indicador são
idênticos aos adotados quando do cálculo dessa variável no indicador I.

Aspectos Considerados na Apuração
Quanto ao Resultado Primário
25. A apuração do Resultado Primário considerou a receita total, deduzida da parcela destinada à
formação do FUNDEB, excluídas asreceitas de valores mobiliários, as operações de crédito, a
amortização de empréstimos e a alienação de bens, menos as despesas correntes e de capital,
excluídos os juros e encargos da dívida, a concessão de empréstimos, a aquisição de títulos de
capital já integralizado, a amortização de dívidas, a reserva de contingência e a Reserva do
RPPS.
26. Segundo o art. 35 da Lei n° 4.320/64, foram consideradas as receitas arrecadadas e as despesas
legalmente empenhadas no exercício financeiro.
27. Para fins de apuração do Resultado Primário, foram computadas todas as receitas e despesas,

incluindo as intra-orçamentárias, visto que estas se anulam quando consideramos apenas as
despesas pagas, não influenciando no resultado.
28. As receitas de valores mobiliários (receitas financeiras) compreendem as receitas de juros de
títulos de renda, fundos de investimentos, remuneração de depósitos bancários, remuneração de
depósitos especiais, remuneração de saldos de recursos não desembolsados e outras receitas de
valores mobiliários.
29. As despesas realizadas sem prévio empenho de competência de exercícios anteriores devem ser
consideradas na execução orçamentária dos exercícios correspondentes, por determinação do
Acórdão TCU no 128/2016, conforme a seguir: "determinar - e não recomendar - à Secretaria
do Tesouro Nacional que aprimore a metodologia de análise prevista na Portaria MF n° 306,
de 10 de setembro de 2012, deforma a contemplar a adoção não apenas de indicadores fiscais
para a avaliação da capacidade de pagamento dos entes estatais, mas também de indicadores
baseados na análise dos respectivos demonstrativos contábeis"(p. 39/45), (...) tendo em vista
que no caso do Tocantins consta em seu Balanço Gera!Consolidado de 2014 um passivo de
mais de R$ 700 milhões relativos a despesas com folha de pagamento e de fornecedores, que
não. haviam sido sequer empenhadas o que provocou uma distorção em indicadores fiscais do
estado a exemplo do Resultado Primário e Resultado Nominal. (p. 34/45)
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30. Em cumprimento a essa determinação, nesta análise, foi considerado no resultado apurado de
2014 o montante de R$ 307milhões relativo a despesas sem prévio empenho da competência do
exercício de 2014, sendo R$ 207 milhões de despesas correntes e R$ 1O1 milhões de despesas
de capital. A existência de despesas a regularizar foi identificada a partir do Parecer do
Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo (MPC-ES), que, ao examinar as
contas do Estado relativas ao exercício de 2014, apontou aocorrência de despesas sem prévio
empenho no referido ano. O Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES) abordou a evidência
apontada pelo MPC-ES dentro de uma análise mais ampla sobre a disponibilidades de Caixa do
Estado para o exercício de 2014, concluindo que os Demonstrativos dos Restos a Pagar dos
Poderes/Órgãos relacionados no art. 20 da LRF evidenciam que as obrigações a serem
cumpridas no exercício seguinte (2015), inscritas em restos a pagar não processados do
exercício em análise, têm suficiente disponibilidade de caixa no exercício em análise (2014). O
Estado informou em demonstrativo específico anexo à Nota Técnica n° 004/2016/SUBSET que,
dentre as despesas que tiveram suas sindicâncias finalizadas, o montante de despesas sem prévio
empenho de 2014 que foram regularizadas em 2015 e 2016 totalizaram R$ 242.125.271,51 e
R$ 10.285.488,30, respectivamente. Assim, nesta análise, foi feita a exclusão dos referidos
montarttes regularizados do resultado primário dos exercícios de 2015 e 2016, a fim de evitar
duplicidade na apuração dessas despesas.
31. Foram constatadas divergências entre os resultados primários apurados a partir dos Balanços e
os·apresentadospelo Estado nos RREOs do 6°·bimestre, conforme quadro a·seguir:
R$1 ' 00
EXERCi CIO

2014
2015
2016

RESULTADO PRIMÁRIOBALANÇO(A)

-745.597.111,42
477.473.283,45
358.416.782,98

RESULTADO PRIMÁRIORREO 6• BIMESTRE (B)

-494.585.752,78
206.453.862,14
316.568.269,65

DIFERENÇA
(B)-(A)

251.011.358,64
-271.019.421,31
-41.848.513,33

32. As diferenças encontradas no quadro acima, para os exercícios 2014, 2015 e 2016, referem-se a:
Em 2014: A diferença apresentada no quadro, de R$ 251.011.358,64, refere-se a: i) diferença de
R$ -26.620,86 entre o valor repassado pelo Estado para a cobertura do déficit do RPPS,
empenhado naconta 319113 - Obrigações Patronais (apenas o item referente ao repasse: item
364 7 - Contribuição Previdenciária. para a Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS), de
R$ 1.309.651.371,06, e o valor registrado pelo Fundo como receita intraorçamentária na conta
72102913 -'- Contrib Prev Para Amort Deficit Atuarial, de R$ 1.309.624.750,20; ii) valor do
ajuste nas receitas do RPPS, de R$ -2.638.245,65, para se igualarem aos valores registrados nos
balancetes dos Fundos iii) valor total de R$ 53.631.404,89 referente a juros (R$ 766.342,29) e
amortizações (R$ 52.865.062,60) de Outras Obrigações a Pagar, originalmente registrados em
despesas correntes (conta 3.1.9.0.92.00), reclassificados para as contas 3.2.0.0.00.00 e
4.6.0.0.00.00, respectivamente; e iv) em atendimento ao Acórdão TCU n° 128/2016, foram
incluídas as despesas realizadas sem prévio empenho de competência do exercício de 2014, no
valor total de R$ 307.307.630,04, apontadas pela SECONT e pelo MPC/ES, as quais foram
reconhecidas pelo Estado e parcialmente regularizadas em 2015. Cabe destacar que o resultado
primário informado no Anexo 6 do RREO do 6° bimestre de 2014, no valor de
R$ -494.585.752,78, foi alterado no Anexo 6 do RREO do 6° bimestre de 2015, para
R$ -988.371.414,41, tendo em vista o esclarecimento feito pelo Estado nas notas explicativas do
referido demonstrativo, conforme a seguir:
"1 - O Resultado Primário foi apurado pelo critério constante da meta estabelecida na
Lei Estadual n° 10.257/2014 (Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO de 2015), em que
as receitas orçamentárias de leilões do FUNDAP são consideradas receitas primárias,

~
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e as despesas orçamentárias de concessão de financiamento a título do FUNDAP são
consideradas despesas primárias. Neste sentido, visando também obedecer ao formato
do Demonstrativo do Resultado Primário estabelecido pela 6° edição do Manual de
Demonstrativos Fiscais - MDF, as referidas despesas foram classificadas na linha
"Demais Inversões Financeiras". 2 - Devido ao· constante na nota explicativa I, os
valores das linhas ''Amortização de Empréstimos (IV)", "Outras Receitas de Capital",
"Concessão de Empréstimos(XII)" e "Demais Inversões Financeiras" informados na
coluna "Até o Bimestre/2014" diferem do Demonstrativo do Resultado Primário
publicado referente ao 6° Bimestre de 2014. "

Em 2015: A diferença apresentada no quadro, de R$ -271.019.421,31, refere-se a: i) diferença de
R$ -98.339,55 entre o valor repassado pelo Estado para a cobertura do déficit do RPPS, empenhado
rta conta 319113 - Obrigações Patronais (apenas o item referente ao repasse: item 3647 Contribuição Previdenciária para · ·a Cobertura .do Déficit Financeiro do RPPS), de
R$ 1.398.681.042,67, e o valor registrado pelo Fundo como receita intraorçamentária na conta
72102913- Contrib Prev Para Amort Deficit Atuarial, de R$ 1.398.582.703,12; ii) valor do ajuste
nas receitas do RPPS, de R$ -2.470.862;49, para se igualarem aos valores registrados nos balancetes
dos Fundos; iii) valor de R$ 26.325.488,46 referente a amortizações de Outras Obrigações aPagar,
originalmente registrado em despesas correntes na conta 3.1.9.0.92.00,reclassificado para a conta
4.6.0.0.00.00 - Amortização; iv) o Estado não · considerou como Receitas Finaceiras o valor de
R$ 540,70, contabilizado na conta 132999 - Outras Receitas de Valores Mobiliários; e v) foram
excluídos R$ 242.125.271,51 referentes avalores regularizados em 2015 de despesas sem prévio
empenho da competência de 2014, conforme apuração do Estado na Nota Técnica
n° 004/2016/SUBSET, para evitar duplicidade na apuração dessas despesas, uma vez que já foram
consideradas na competência de 2014.
Em 2016: A diferença apresentada no quadro, de R$ -41.848.513,33, refere-se a: i) diferença de
R$ -127.437,79 entre o valor repassado pelo Estado para a cobertura do déficit do RPPS empenhado
na conta 319113 - Obrigações Patronais (apenas o item referente ao repasse: item 3647 Contribuição Previdenciária para a Cobertura do · Déficit Financeiro do RPPS), de
R$ 1.571.091.711,73, e o valor registrado pelo Fundo como receita intraorçamentáriéi na conta
72102913 -' Contrib Prev Para Amorl Deficit Atuarial, de R$ 1.570.964.273,94; ii) valor de
R$ -27.647.345,24 referente a amortizações de Outras Obrigações a Pagar, originalmente registrado
em despesas correntes na conta · 3.1.9.0.92.00, reclassificado para a conta 4.6.0.0.00.00 Amortização~ iii) foram excluídos R$ 10.285.488,30 referentes a valores regularizados em 2016 de
despesas sem prévio empenho da competência de 2014, conforme apuração do Estado na Nota
Técnica n° 002/2017/GECOG, para evitar duplicidade na apuração dessas despesas; uma vez que já
foram consideradas na competência de 20 14; ·e iv) diferença de R$ - R$ 3. 788.242,00 entre o valor
das receitas patrimoniais informado no Anexo ·4 do RREO e o valor que consta: no Balanço de 2016.

~·

4tY

33. As diferenças encontradas estão demonstradas no quadro apresentado a seguir:

R$
DISCRIMINAÇÃO-RESULTADO
PRIMÁRIO
RESULTADO PRIMÁRIO- RREO 6•

BIMESTRE (I)
(11) DIFERENÇA INICIAL
(+)AJUSTES NAS CONTAS DE
CONTRIBUIÇÕES AO RPPS
(-) OUTRAS RECEITAS DE VALORES
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I

2014

2015

1,00

2016

-494.585.752,78

206.453.862,14

. 316.568.269,65

251.011.358,64

-271.019.421,31

-38.060.271,33

-2.638.245,65

-2.4 70.862,49

-3.788.242,00

0,00

540,70

0,00
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IMOBILIÁRIOS

(+) AJUSTE EXCLUSÃO DE DESPESAS
INTRAORÇAMENT ÁRIAS

RPPS

(-) AJUSTE EXCLUSÃO DE RECEITAS
INTRAORÇAMENTÁRIAS RPPS

(+) DESPESAS SEM PRÉVIO EMPENHO
REFERENTES AO EXERCÍCIO

...1.309.651.371 ,06

1.398.681 .042,67

1.309.624.750,20

1.398.582.703,12
-242.125.271,51

-10.285.488,30

53.631.404,89 .· .

26.325.488,46

27;647.345,24

0,00

0,00

0,00

-745.597.111,42

477.473.283~45

358.416.782,98

(-)RECLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇO DA

FINAL

RESULTADO PRIMÁRIO-BALANÇO

CONSOLIDADO I

==I-11

1.570.964.273,94

307.307.630,04 .

DÍVIDA

{111) DIFERENÇA

. 1.571.091.711,73

34. Para o triênio 2014-2016, optou-se por considerar os valoresdos resultados primários apurados
a partir dos Balanços Consolidados, devido à metodologia desta análise, que requer a realização
de ajustes gerais referentes à reClassificação do serviço dà dívida de Outras Obrigações a Pagar,
contabilizado originalmente em despesas correntes, para a conta de encargos (3.2.0.0.00.00) e
amortização (4.6.0.0.00.00), e de ajustes específicos de exclusão, da execução orçamentária, de
receitas e despesas intraorçamentárias relativas ao repasse para a cobertura do .déficit ·financeiro
do RPPS, para evitar duplidade desses valores nas receitas e despesas correntes. Além disso,
considerou-se a inclusão do montante de despesas sem: prévio empenho da competência de
2014, em ater1dirrielito ao Acórdão TCU n° 128/2016, e exclusão das referidasdespesas que
foram regularizadas em 2015 e 2016, para evitar dupla contagem desses valores.
35. Os valores apurados para o cálculo do Resultado Primário nos anos de 2014; 2015 e 2016 estão
. dispostos nos quadros apresentados a seguir:
.
.
R$100

•

Oadcis publicados
A

Discriminação ·

=1Resultado Primário .. ·
+ l Receitas Correntes .
~ )Receitas

Financeiras

Remuneracão dos Investimentos do RPPS
·. Juros de Títulos·de Renda
Remuneraeão de Depósitos 8~ntários
1\iimuner'acão de Dep6sltM Especiais . .
Remuneração de Saldos de .Rei:ursos não
oesembolsádos .
··
Outras Ré'i:eitas de Valores Mobiliários
+ 1Receitas de Capital
· ) Operações de Crédito
-1Amortizacão de Empréstimos ·
·) Alienaeão de Bens
- ) Despesas Correntes
(+)Juros e Encargos da Dívida
- ) Despesas de Capital
+ l Concessão.de Empréstimos
(+)Aquisição de Título de Capital já
Integralizado·
( - )Dedução de Receita Para Formação·do
FUNDEEi
( +) Receitas Correntes lntraorçamentárias ..
( +) Reeeitàs de Capital intraorçamentárias
+) Amortiza'ção de Dívidas
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o

Gerais

Dados Finais
"A+8+C

Específicos
. C

8

...

:: :

2014. ...·.•
. Ajustes para compatibilização dos Indicadores

2.250.022.987,63
16.511.953.543,14
468.359.995,83
. . 158.987.542,77
0,00
309:372.453,06
0,00

.. , z;939.240.868,?!!

. -56.379.230~

. ·21.485.345,53
-13.263.965,01
-13.198.318,42
0,00
-65.646,59
0,00

·. o,QQ

0,00

0,00

0,00

o:oc

0,00
975.275.315,69
855.352.694,27
0,00
2.125.865,59
12.490.164.001,44
250.537.250,94
2.665.860.057,99
550.191.513,2E

0,00
:39.647,56
0,00
000
· 39.647,S6
2.818.006.673,85
766.342,29
153.483.683,14
. Ci,(l(:

0,00

0,00
. 975.235.668,13

0,00

. 0,00

. · 0,00

o"ºº

. 0,00
0,00 . .
0.00

o,oc .
O,OC

..

o,oc

855.352.694.27
.. 56.405.851,63
2.086.218 03
13.998.519.304,23
:!51.303.593,23
2.819.343.741,13
550.191.513,26
..
0,00

56.405.851,63

O,QC
-1.309.651.371,CJ.E

O,()(

o,oc
..

-14s;s97.111,4.l
16.490.468.197,61
455.096.030,82
145.789.224,35
. 0,00
. 309.30i;:806,47
. 0,00

o,()(

1.673.128.415,92

0,00

. 0,00

1.673.128.415,92

1.888.618.849 25
0,00
228.437.546,39

-13.160.535,66
0,00
52.865.062,60

.. -1. 309.624 . 750,~

565.833.563,39

O,(J(J

o,oc

o,(j(J

281. 302.608,99
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R$100

Discriminação

fi= I Resultado Primário
+ l Receitas Correntes
( - l Receitas Financeiras
Remuneração dos Investimentos do RPPS
Juros de Tttulos de Renda
Remuneracão de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Especiais
· Remuneração de Saldos de Recursos não
Desembolsados
Outras Receitas de Valores Mobiliários
+)Receitas de Caoital
( - l Operações de Crédito
- 1Amortizacão de Empréstimos
-l Alienação de Bens
( -l Desoesas Correntes
+ l Juros e Encargos da Dívida
· I Despesas de Capital
(+)Concessão de Empréstimos
(+)Aquisição de Título de Capital já
Integralizado
(-I Dedução de Receita Para formação do
FUNDES
+ l Receitas Correntes lntraorçamentárias
+ l Receitas de Capitallntraorçamentárias
(+)Amortização de Dívidas

2015
Aiustes para compatibilização dos Indicadores
Específicos
Gerais
c
B

Dados publicados
A
3.488.083.527,89
16.902.533.199,57
600.574.971,52
238.815.324,83
0,1)(
361.759.105,99
. 0,00

Dados finais
=A+B+C

-3.010.708.583,99
-29.820.919,91
-27.036.561,2(
-26.687.297,15
0,00
-349.264,05
O,OC

98.339 5!
0,0(
O,()(
0,()(
O, I)(
0,()(
O,()(

0,00

o,oc

o,oc

540,70
469.678.629,72
391.423.121,23
0,00
52.921,14
12.775.738.395,91
303.467.446,68
1.423.010.032,92
504.527.895,15

0,00
-278.804,05
0,00
0,00
2.529.219.650,84
0,00
156.092,06
-504.527.895,15

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.398.681.042,6
0,00

O,OC

0,00

o~

477.473.283,45
16.872.712.279,66
573.538.410,32
212.128.027,68
0,00
361.409.841,9<
O,OC

o,oc

o.oc
o,oc

540,7(
469.399.825,67
391.423,121,23
0,00
52.921,14
13.906.277.004,08
303.467.446-:Gi
1.423.166. 124,98
0,00

O,OC

0,00

1.768.439.671,41

0,00

o.oc

1. 768.439.671,41

2.013.979.540,41

-67.271,64
0,00
26.325.488,4E

-1.398.582.703 12
0,()(
0,()(

615.329.565,65
0,00
279.461.418,9'

a. ex
253.135.930,49

R$1 00
2016
Ajustes para compatibilização dos Indicadores
Discriminação

( = l Resultado Primário
+) Receitas Correntes
-)Receitas Financeiras
Remuneração dos Investimentos do RPPS
Juros de Títulos de Renda
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneracão de Depósitos Especiais
. Remuneração de Saldos de Recursos não
Desembolsados
Outras Receitas de Valores Mobiliários
( + l Receitas de Capital
Operações de Crédito
Amortização de Empréstimos
Alienação de Bens
Despesas Correntes
+ Juros e Encargos da Dívida
( • ) Desoesas de Caoital
+)Concessão de Empréstimos
( +)Aquisição de Título de Capital já
lnteeralizado
(-)Dedução de Receita Para Formação do
FUNDEB
li+) Receitas Correntes lntraorçamentárias
I!+ l Receitas de Capitallntraorçamentárias
( +) Amortizacão de Dividas

Dados publicados
A

Gerais
B

Dados Finais
=A+B+C

Específicos

c

3.308.462.484--;71
16.590.749.648,70
751.674.902,55
347.426.217,38
0,00
404.248.685,17
. 0,00

·2.950.173.139,59
-17.509.950,54
-12.374.126,61
-11.867.201,29
0,()(
-506.925,32
0,00

127.437 7!

0,00

0,00

o.oc

0,00

0,00
361.268.629,66
299.083.624,42
0,00
2.552.165,80
. 12.782.660.769,33
314.595.539,46
1.232.624.507,23
387.006.164,21

0,00
-258.011,6!

17.943. 316,53
.. -387.006.164,21

0,_(1(:
0,0(
0,()(
0,0(
0,0(
-1.571.091.71173
O,CX
O,()(
0,()(

0,00
361.010.617,98
299.083.624,4
0,00
2. 294.154,12
. u.n9.292.237 76
314.595.539-:;16
1.250.567.823,76
000

0,00

0,()(

O,()(

0,00

O,Oc
0,00
-258.011,68
2.567.723. 180, 1E

o. ex

o,_Q(
0,()(
0,()(

o.oc
o.oc
0,00

358.416.782,91
16.573.239.698,16
739. 3()(), 775,91
335.559.016,09
0,00
403.741.759,85
0,00

1.709.526.546,96

0,00

o,oc

1. 709.526.546,96

2.169.070.169,68
0,00
263.894.849,36

-12,000,00
0,00
27.647.345,24

-1.570.964.273,94

598.093.895,74

o.oc:
o,oc

291.542.194-:60

o.oc

36. Para os exerciClOS de 2014, 2015 e 2016, os ajustes gerais referem~se a: i) exclusão de
restituições e outras deduções de receitas correntes de suas respectivas rubricas, contabilizadas
em colunas específicas destinadas ao registro das Restituições e Outras Deduções rios balancetes
consolidados da Receita Orçamentária; e ii) inclusão do montante de Transferências
Constitucionais a Municípios, sendo R$ 2.664.182.726,95 em 2014, R$ 2.771.501.014,41 em
2015 e R$2.595.951.984,99 em 2016, uma vez que o Estado contabilizou esses valores como
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dedução da Receita Corrente (em colunas específicas para o registro dessas deduções) e nãô
empenhou tais montantes como despesa corrente na conta 3.3.4.0.81.00 - Distribuição
Constitucional ou Legal de Receitas. Além disso, em 2014, foi feito o ajuste geral de inclusão
do montante de despesas sem prévio empenho de R$ 307.307.630,04 relativas a esse exercício,
conforme exigência do Acórdão TCU n° 128/2016. Como contrapartida, foi feita a exclusão do
montante referente à regularização das referidas despesas, no total de R$ 242.125.271,51, em
2015, e R$ 10.285.488,30, em 2016, para evitar duplicidade, conforme Nota Técnica do Estado.
37. Houve ajuste específico correspondente à inclusão das receitas de leilão FUNDAP no item
Amortização de Empréstimos, no valor R$ 56.405.851,63 em 2014. Tal receita foi
originalmente contabilizada pelo Estado como Outras Receitas de Capital, na conta 259901 Receita de Leilao Fundap, segundo o plano de contas de 2014. Tal ajuste decorre do fato de o
Estado ter considerado tais receitas como amortizações de empréstimos no RREO, ainda que
não contabilizadas com tal discriminação de receita em seus balancetes consolidados. No
entanto, em 2015 e 2016, não foi necessário fazer tal ajuste, pois houve alteração do
preenchimento do RGF por parte do Estado. Adicionalmente, por causa dessa alteração, foi
necessário fazer o ajuste específico de exclusão de R$ 504.527.895,15 no exercício de 2015, e
R$ 387.006.164,21, no exercício de 2016, referentes a Concessão de Empréstimos registrados
na conta 4.5.9.0.66.00, pois, de acordo com o esclarecimento do Contador-Geral do Estado, esse
valor deve ser ·considerado como despesa primária, a fim de impactar o resultado primário
apurado, conforme explicado por correspondência eletrônica:

"Em relação ao anexo 6 do RREO relativo ao 6° bimestre de 2015 do Governo do
Estado do ES, . os valores concedidos a título de financiamento FUNDAP foram
class~ficados na linha "Demais Inversões Financeiras" com o objetivo de que tais
operações impactem o resultado primário, tendo por base o entendimento de que os
referidos financiamentos não têm retorno garantido e, por isso, devem ser considerados
como "despesas primárias" para fins da apuração do resultado primário. A linha de
entendimento adotada encontra-se justificada na nota explicativa I do correspondente
demonstrativo. Com efeito, por prudência fiscal, faz-se necessário considerar o impacto
de tais beneficios no cálculo do resultado primário, de modo a não superestimar o
montante apurado para fins de controle do endividamento do Estado. Ademais, a
mudança promovida na apuração visou uniformizar o critério de apuração da meta do
resultado primário da LDO e do resultado divulgado no âmbito do RREO pelo Estado,
por meio do Demonstrativo do Resultado Primário. "
38. Além disso, foram realizados ajustes específicos nesse item relativo à exClusão do efeito do
repasse intraorçamentário complementar de recursos para cobertura do déficit financeiro do
RPPS, tanto ·na receita corrente intraorçamentária como na despesa corrente correspondente,
contabilizada na modalidade de aplicação 91 (Aplicação Direta Decorrente de Operação entre
Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social), nos
valores indicados a seguir:
a. Em 2014, exclusão, da execução orçamentária, de R$ 1.309.624.750,20 das receitas
correntes intraorçamentárias (rubrica 72102913 - Contrib Previd Para Amort Deficit
Atuarial) e de R$ 1.309.651.371,06 das despesas correntes intraorçamentárias (rubrica
319113 - Obrigações Patronais, item 3647 - Contribuição Previdenciária para a
Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS). O Estado forneceu a explicação sobre as
diferençasencontradas entre as receitas e despesas intraorçamentárias em Nota Técnica
n° 05/2015/GECOG, de 18 de junho de 2015, sendo devidas, principalmente, a despesas
inscritas em restos a pagar não consideradas, a forma de registro da arrecadação das

·;J

w
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receitas intraorçamentárias pelo Estado e valores registrados indevidamente como
dedução da receita intra nos Fundos Financeiro e Previdenciário e registrado como
receita orçamentária indevidamente na SEDU.
b. Em 2015, exclusão, da execução orçamentária, de R$ 1.398.582.703,12 das receitas
correntes intraorçamentárias (rubrica. 72102913 - Contrib Previd Para Amort Deficit
Atuarial) e de R$ 1.398.681.042,67 das despesas correntes intraorçamentárias (rubrica
319113 - Obrigações Patronais, item 3647 - Contribuição Previdenciária para a
Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS). O Estado forneceu a ·explicação sobre as
diferenças encontradas entre as receitas e despesas iiltraorçamentárias em Nota Técnica
n° 03/2016/GECOG, de 03 de maio de 2016, sendo devidas, principalmente, a: i)
despesas inscritas em restos a pagar não consideradas nas operações
intragovernamentais; ii) a ·forma ·de registro da arrecadação das receitas
·intraorçamentárias pelo Estado; e iii) despesa orçamentária referente a ressarcimento de
despesas com pessoal registrada indevidamente com() despesa intraorçamentária.
c. Em 2016, exclusão, da execução orçamentária, de R$ 1.570.964.273,94 das receitas
correntes intraorçamentárias (rubrica -72102913 - Contrib Previd Para Amort Deficit
Atuarial) e de R$ 1.571.091.711,73 das despesascorrentes intraorçamentárias (rubrica
319113 - Obrigações Patronais, item 4 780 - Contribuição Previdenciária para a
. Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS). O Estado forneceu a explicação sobre as
diferenças encontradas entre as receitas e despesas intraorçamentárias em Nota Técnica
n° 03/2017/GECOG, de 28 de junho de 2017, sendo devidas, principalmente, a: i)
despesas inscritas em · restos a pagar não · consideradas nas operações
intragovemamentais; ii) restos a pagar pagos de exercícios anteriores; e iii) despesa
orçamentária referente a ressarcimento de despesas com pessoal registrada
indevidamente como despesa intraorçamentária.
Quanto Ao Serviço da Dívida
39. Os procedimentos utilizados na apuração do Serviço da Dívida neste indicador são idênticos aos
adotados quando do cálculo dessa variável no indicador li.

Aspectos Considerados na Apuração
Quanto às Despesas com Pessoal e Encargos Sociais
40. A Despesa com Pessoal e Encargos Sociais compreende o somatório dos gastos com ativos,
inativos e pensionistas, deduzidos os seguintes itens, desde que tenham sido inicialmente
considerados (MDF, 6a edição, págs. 501 a 510):
a) indenizações por Demissão e com Programas de Incentivos à Demissão Voluntária,
elemento de despesa 94 - Indenizações Trabalhistas;
b) decorrentes de decisão judicial da competência de período anterior ao da apuração, elemento
de despesa 91 -Sentenças Judiciais;
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c) demais despesas da competência de período anterior ao da apuração, elemento de despesa 92
- Despesas de Exercícios Anteriores; e
d) com· inativos, considerando-se também os pensionistas, ainda que por intermédio de fundo
específico, custeadas com recursos vinculados, ou seja, provenientes da arrecadação de
contribuições .. dos segurados·· e das demais receitas diretamente· arrecadadas por fundo
vinculado a tal finalidade, inclusive o produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem
como seu superávit financeiro.
41. Foram constatadas divergências entre as despesas com pessoal e encargos sociais apuradas a
partir dos Balanços e os apresentados pelo Estado nos RGFs do 3° quadrimestre, conforme
quadro a seguir:

EXERCÍCIO

2014
2015
2016

DESPESA COM PESSOALBALANÇO(A)

5.983.069.304,90
6.160.320.651,83
6.105.344.744,15

DESPESA COM PESSOAL-'
RGF 3• QUADRIMESTRE (B)

6.184.318.006,01
6.580.756.376,64
6.53 8.023.905,1 o

DIFERENÇA
(B)-(A)

R$ I 00
'

20L248.701,11
420.435.724,81
432.679.160,95

42. Instado a se manifestar sobre as divergências apontadas no quadro acima encaminhadas por email, o Estado enviou as memórias de cálculo dos demonstrativos das despesas com pessoal
publicados nos RGFs consolidados dos respectivos exercícios. Tendo em vista que a forma de
cálculo utilizada pelo Estado envolve a exclusão de itens patrimoniais referentes a despesas de
caráter indenizatório da despesa bruta com pessoal,· isso dificultou a conciliação com os itens da
apuração· feita nesta análise, que· se baseia nos· valores da execução orçamentária. Assim, optouse, prudencialmente, por considerar na presente análise, os valores publicados nos respectivos
RGFs consolidados do 3° quadrimestre de cada exercício.
43. Os valores apurados para o cálculo da Despesa com Pessoal e Encargos Sociais nos anos de
2014, 2015 e 2016 estão dispostos nos quadros apresentados a seguir:

,}

I

!
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R$1 00

Dados publicados
A

Discriminação

.., )Despesas com Pessoal e Encal!lOS Sociais
+)Pessoal e Encargos Sociais
+)Contratação por tempo determinado (ODC)
(+)Outras Despesas de Pessoal decorrentes de
Contratos de Terceirização (ODC)
(+)Aposentadorias e Reformas (ODC)
+)Pensões (ODC)
+)Outros Beneficios Previdenciários (ODC)
- )Sentenças Judiciais
d/q Sentenças Judiciais (relativo a pessoal)
( - )Despesas de Exercícios Anteriores
d/q Despesas de Exerdcios Anteriores
(relativo a pessoal)
· )Indenizações e restituições Trabalhistas
( - )Inativos e pensionistas custeados com
recurSos viOculados

Contribulçlio Patronal Servidor Ativo Civil
Contribuição Patronal Servidor Ativo Militar
Contribuição Patronal Inativo Civil
Contribuição Patronal Inativo Militar
Contribuição Patronal Pensionista Civil
Contribuição Patronal Pensionista Militar
Contribuição do Servidor Ativo Civil
Contribuição do Servidor Ativo Militar
Contribuição do Servidor Inativo Civil
Contribuição do Servidor Inativo Militar
Contribuição do Pensionista Civil
Contribuição do Pensionista Militar
Contribuições Patronais (lntra)
Outras Contribuições para o RPPS
Outras Rece itas Patrimoniais do RPPS
Outras Receitas Correntes RPPS
Compensação Fi nane. Entre Regimes
Previdenciários (RGPS => RPPS)
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2014
Ajustes para compatibilização dos Indicadores
Especificas
Gerais
c
8

7.258.599.927 27
8.557.670.618,53

-1.275.530.622,3

Dados Finais
:A+B+C

201.248.701,1
201.248.701,11
O, !X

6.184.318.006,01
7.409.857.419,12
0,00

O,OC

-1.349.061.900,52
O, !X

199.199.511,57

0,00

0,00

199.199.511,57

0,00
O, !X

0,00
0,00

o,oc

o,oc

o.oc

0,00

O,CX:

O,OC

227.664.387,87
227.664.387,87
344.260.742,()(

o,oc

o,oc
o,oc

0,00
227.664.387,87

0,00
-53.631.404 89

o,oc

290.629.337,11

333.484.450,3(

-53.631.404,89

6.235.891,8<1

0,00

O,OC

6.235.891,84

920.109.181, 12

-19.899.873,26

o,oc

91XÍ.209.307,8E

2.211.823.911

-119.856,83

o~

2.091.967,11

0,00

o,oc
o,oc
o,oc

o,oc

0,00

o:CC
o, ex

0,00

O,OC
O,OC

0,00
0,00
0,00
0,00
220.133.18131
60.47S. 757 28
31!.267.672 82
14.906.857 20
15.501.831 85
2.937.4oo,98
558.291.495 92
125.117 03
0,00
0,00
7.258.042, 79

O,OC

419.836,58

o,oc

O,OC
0,00
213.387.388,38
60.475.757,28
38.078.191,12
-14.906.857,20
15.501.831,85
2.937.400,98
. 54S.142.760,72
9.273 BS
0,00
419.836,58

0,00

O;OC

7.258.042, 79

0,00

o,oc

o~

-6.745.792,93
0,00
-189.481,70
0,00
0,00

o,oc

O,OC

o,i)

· 13.148.73S 2C
-115.843,18

0,()(
O,OC

o,oc
o~
0,()(

o~

o.oc

·~
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R$1 00
. 2015

AJustes para compatibilização dos Indicadores
Especlficos
Gerais

Dados p~blicad. os

Discriminação

A

= }Despesas com Pessoal e Encaii!DS Sociais
+}Pessoal e Encare:os Sociais
+)Contratação por tempo detenninado IODCl
(+)Outras Despesas de Pessoal decorrentes de
Contratos de Terceirizacão IOóCi .
+ lAposentádorias e Refoimas (ODC) ·
+)Pensões (ODC)
+)Outros Beneficios Previdenciários (ODC)
( - )Sentenças Judiciais
d/q Sentlmças Judiciais (relativo a pessoal)
-)Despesas de Exercidos Anteriores
d/q Despesas de ExercidOS Anteriores
relativo a pessoal)
-)Indenizações e rêstituicões Trabalhistas
(.) Inativos e pensionistas custeados tom ·
recu·rsos vineulados
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil

7.573.112.637,67
8. 745.605.341,41 .
O,OC

Dados Finais
ioA+B+C

c

8
·1.412.791.985,84
-1.439.467.738,81

420.435.724,8
4i0.435.724,81

6.580.756.376,64
7.726.573.327,41

o,oc

o.oc

o,oc

240.974.234,88

0,00

O,OC

. 240.974.234,88

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

O,OC
0,00
0,00
243.094.082,48

o,oc

167.922.463,96

0,00
0,00
243.094.082,48
243.094.082,4!1
194.247.952,42

0,00
-26.325.488,46

188.094.389,39

·26.325.488,46

o,oc
. o,oc

5.912. 730,43

0,()(

0.00

5.912. 730,43

970.212.173,29

-350.264,51

0,00

. 969. 861.908,7~

1.578.705,9(

-48.549.69

o,oc

. 1.530. 156,21

Contribuição Patronal Servidor Ativo Militar

O,()(

0,()(

0,00

0,00

Contribuição· Patronallnàtivo Civil
Contribuicão Patronal Inativo Militar
· . Contribuicão Patronal Pénsionista Civil
. Contribuição Patro'n·al Pensionista Militar ·
Contribuição do Servidor Ativo Civil ·
Contribuição do ServidórAtivo Militar · ·
ContribUição do servidor Inativo Civil ·
. Coritribuicão dó Servidor lriatívo Militar ··
Contribuição do Pensionista Civil
Conhibuicão do Pensionista Militar' ·
Contribuições Patronais (liitral
outras contribuições para o RPI's·
outras Receitas Patrimoniais do RPPS
Outras Receitas Correntes RPPS
Cóinpensaçãó Flnanc. Entre ·Regimes
Previdenciários (RGPS =-> RPPS)

O,()(

0,()(
O,()(

0,00
O,óc
0.00
0,00

0,00
000
0,00
228.327.811 63
65.917.229,46
40.942.878,!i3
14.310.011)0
15.164.627,29
2.620.320,15
588.390.602,79
144.879,33
0,00
0,00
12.815.106,51

0,00
0,00
-922.159,31
0,00
-80.038,63
0,00
0,00

o~

0,00
O,OC
227.405.652,32
65.917.229,46
40.862.840,3C
14.310.011,30
15.164.627,29
2.620.320,15
. 588.367.377,32
21.925,53
O,ÓC
846.66i ,39

0,00

12~ 815.106,51

ri,oc
0,00

0,00

o,oc
O~Oc

o.oc
o,oc ..
o,oc

o;oo
. ; 23.225,47 .
-122. 9S3, BC
0,00
846.66i,39

0,00

0,00

0,00

o;oo

·<
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R$1 00
2016
Ajustes para compatibilização dos Indicadores

Dados publicados
A

Discriminação

Gerais

Especificas

8

c

Dados finais
=A+B+C

-:LS73.344.91S,02

432.679.160,9!

6.538.023.905,1(

-1.598.739.056,97
0,00

432. 679. 160, 9~

7 .699.396.763,59

O,OC

o,oc

170.300.776,44

O,OC

O,OC

170.300.776,44

0,00

0,()(

0,()(

O,OC

o,oc
o,oc

0,()(

O,OC

o,<.i:

0,00

226.172.120,1(

o,oc

0-'ºf
0,()(

226.172.120,10

o,oc

132. 731. 327, 2~

= lOesoesas com Pessoal e Encargos Sociais
+}Pessoal e EncarROS Sociais
+)Contratação por tempo determinado (ODC)
(+)Outras Despesas de Pessoal decorrentes de
Contratos de Terceirização (ODC)
(+)Aposentadorias e Reformas (ODC)
r;·;)Pensões IODCl
(->)Outros Benefícios Previdenciários (ODC)
(-)Sentenças Judiciais
d/q Sentenças Judiciais (relativo a pessoal)
__-)Despesas de Exercícios Anteriores
d/q Despesas de Exercidos Anteriores
(relativo a pessoal)
~ Undenizacões e restituições Trabalhistas
( - )Inativos e pensionistas custeados com
recursos vinculados
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil

7.678.689.659 1
8.865.456.659, 61
0,00

Contribuição Patronal Servidor Ativo Militar

0,()(

0,00

O,iX

0,00

000

O,OC

O,OC

o,oc

0,00
0,00

0,()(

0,()(
0,00
-1.187.873 43

O,OC
O, (X
O,OC
0,()(

0,()(

0,()(
0,0(
0,()(

224.192.561,68
67.727.452,45
41.236.877,95
13.495.782,45
14.152.929,lE
2.105. 304,02
579.068.224,47

Contribuicão Patronal Inativo Civil
Contribuição Patronal inativo Militar
Contribuicão Patronal Pensionista Civil
· Contribuicão Patronal Pensionista Militar
Contribuição do Servidor Ativo Civil
Contribuição do Servidor Ativo Militar
Contribuicão do Servidor Inativo Civil
Contribuição do Servidor Inativo Militar
Contribuicão do Pensionista Civil
Contribui cão do Pensionista Militar
Contribuições Patronais (lntra)
Outras Contribuições para o RPPS
Outras Receitas Patrimoniais do RPPS
Outras Receitas Correntes RPPS
Compensação Fi nane. Entre Regimes
Previdenciários (RGPS ==> RPPS)

226.172.120, 1C

O,OC

160.378.672,48

-27.647.345,24

154.274:337,96

-27.647.345,21

O,OC

6.111.885 64

0,00

0_,1)(:

6.111.885,61

964.4o5.098,6E

2.253.203,29

o,oc
o,oc

966.658.301,95

4.884 .098,0~

O,OC
225.380.435,11
67.727.452,45
41.352.440,92
13.497.282,63
14.152.929, 16
2.105.304,0
579.068.224 47
140.278, 22

-1.096.814,8

O,OC
-115.562,9
. -1.50018

o,oc

O,OC

0,()(

o,oc
o,oc

o,oc

O,()(

3.787.283,18

o,oc

o.oc
o,oc

· 140. 278,22

CJ,Cl!

O,OC

o,oc

o,oc

0,00

4.795.232,9E

0,()(

4. 795.232,96

16.096.653,63

o,oc

o,oc

16.096.653,63

44. Os ajustes gerais realizados no triênio 2014-2016 correspondem às restituições e outras
deduções de receitas correntes, registradas nas contas 9. 2. O. O. 00.00- Restituição e 9. 9. 9. O.00.00
-Outras Deduções no plano de contas estadual de 2013, e em colunas específicas destinadas ao
registro de Restituições e Outras Deduções nos balancetes consolidados da Receita do Estado
dos exercícios de 2014, 2015 e 2016.

~

;"' '·

_._,,.........,.j,

0j;;(

45. Foram realizados ajustes gerais no triênio 2014-2016 referentes à exclusão, das despesas com
pessoal e encargos sociais, dos valores do serviço da dívida de Outras Obrigações a Pagar
(TCEES, TJES, DETRAN e MPES), registrados na conta 3.1.9.0.92.00, confomie informação
do Estado, sendo tais valores reclassificados para as contas de juros (3.2.0.0.00.00) e
amortização (4.6.0.0.00.00). Estes mesmos ajustes também foram realizados no item "Despesas
de Exercícios Anteriores", devido à mesma justificativa.
46. Foram realizados ajustes gerais nesse item relativos à exclusão, do total das despesas com
Pessoal e Encargos Sociais, do valor de despesa intraorçamentária registrada na conta 319113Obrigações Patronais (item 3647 - Contribuição Previdenciária para a cobertura do Déficit
Financeiro do RPPS em 2014 e 2015 e item 4780 - Contribuição Previdenciária para a
Cobertura do Déficit Financeiro RPPS em 20 16), referente ao repasse para a cobertura do déficit
financeiro do RPPS, para evitar a duplicidade dessas despesas, nos valores indicados a seguir:
a. Em 2014, exclusão de R$ 1.309.651.371,06; e
b. Em 2015, exclusão de R$ 1.398.681.042,67; e
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c. Em2016, exclusão de R$1.571.091.711,73.
47. Foram realizados ajustes espeCíficos de inclUsão dos valores das divergências apuradas em cada
exercício entre os valores apurados a partir dos Balanços Consolidados e os valores publicados
nos respectivosRGFs do 3° quadrimestre de cada exercício, sendo R$ 201.248.701,11 em 2014,
R$ 420.435.724,81em 2015 e R$ 432.679.160,95 em 2016, conforme apresentado no quadro
. do parágrafo 41. .
·
·
48. Após os ajustes específicos realizados, os saldos das despesas com pessoal e . encargos sociais
para fins desta análise de capacidade de pagamento ficaram idênticos àqueles apresentados pelo
Estado nos RGFs dos 3os quadrimestres dos exercícios de 2014, 2015 e 2016 conforme
demonstrado a seguír: •
R$1 ,00
DiSCRIMINAÇÃO .
DESPESAS COM PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS

(I) RGF 3• QUADRIMESTRE
(II)CAPAG
(III) DIFERENÇA= (I)-,- (11)

2014
6.184.318.006,0 l
6.184.318.006,01
0,00

2015

2016

. 6.580.756.376,64
6.580.756.376,64
. 0,00

....

6.538.023.905, lo .
..... 6.538.023 .905,1 o
0,00

Quanto à Receita Corrente Líquida
49. Os . procedimentos ·. utilizados . na apuração da .Receita .· Corrente Líquida neste indicádor . são
. •idênticos aos adotados quando do cálculo dessa variável no indicador I.

Aspectos Considerados na Apuração
Quanto àsRet~itas Corrente~ e às Despesas Correntes ·
50. O item Receitas Correntes, conforme especificado no indicador I, registra ''os ingressos de
recursos ·. financeiros oriundos das seguintes .subcategorias econômicas: .receitas tributárias, de
.. contribuições, patrimoniais, agropecuárias, .industriais, de . serviços, .transferências correntes e
··
·
outras receitas correntes." (MDF, 6a edição, págs. 128 a 133). ·
5 L O iterll Despesas Correntes . refet'e~se às despesas que não contribuem diretamente para a
formação ou aquisição de ui:n beni de capital, como as despesas de pessoal e encargos sociais,
juros e encargos da dívidae outras despesas correntes. (ver MDF, 6a edição, pág: 145)
52; Para firis de apuração deste indicador~ foram também consideradas as receitas e despesas intraorçamentárias e as deduções correspo11~entes a restituições da receita C()rrente:
53; Os valores ·apurados para o cálculo das Receitas Correntes nos an:os de 2014, 2015 e 2016
estão dispostos nos quadros apresentados à seguir:

·f'+\
f
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R$1 00
2014
Ajustes para compatibilização dos Indicadores
Discriminação

1=)Receitas Correntes
t }Receitas Correntes

+}Receitas Correntes lntraorÇ<~mentárias
I · } Dedução de Receita Para Formação do
FUNDEB

Dados publicados
A

Gerais

Específicos

8

c

Dados Finais
=A+B+C

16.127.443.976,4

-34.645.881,15

-1.309.624.750,20

15.383.173.345,08

16.511.953.543,14
1.888.618.849, 25

·21.485.345,53
-13.160. 535,6€

0,00
-1.309.624.750,20

16.490.468.197 61

1.673.128.415,92

0,00

0,00

1.673.128.415,92

565 .833 . 563. ~g

R$100
2015
Ajustes para compatibilização dos Indicadores
Discriminação

I =)Receitas Correntes
I+ )Receitas Correntes
+l Receitas Correntes lntraorçamentárias

I- ) Dedução de Receita Para Formação do
FUNDES

Dados publicados
A

Gerais
8

Dados Finais
=A+B+C

Específicos

c

17.148.073.068,57
16.902.533.199,57
2.013.979.540,41

-29.888.191,55
-29.820.919,91
-67.271,64

1. 768.439.671,41

0,00

-1.398.582.703,1

o,oc
-1.398.582.703,1
O,OC

15.719.602.173,90
16.872.712.279,66
615.329.565,65
1. 768.439.671,4

R$100

~·

2016'
Ajustes para compatibilização dos Indicadores
Discriminação

I= )Receitas Correntes
+)Receitas Correntes
lt +}Receitas Correntes lntraorr;;~mentárias
I-) Dedução de Receita Para Fonnação do
FUNDES

Dados publicados
A

Gerais

Específicos

s

c

Dados Finais
;,A+8+C

17;050.293.271,4
16.590.749.648,70
2.169.070.169,68

-17.521.950,54
-17.509.950,54
-12.000,()(

-1.570.964.273,94
0,00
-1.570.964.273,94

15.461.807.046,94
16.573.239.698,16
598.093.895,74

1. 709.526.546,96

0,00

0,00

1. 709.526.546,96

54. Os ajustes gerais realizados no triênio 2014~2016 cortesporidem às restituições de receitas,
registradas na conta 4. 9. 2. O. O. 00. 00 ~ Restituição em 2013 e em colunà específica de registro
das Restituições no balancete consolidado da Receita Orçamentária do Estado nos anos 2014 e
2015, e às outras deduções de receitas, registradas na conta 4.9.9.0.0.00.00- Outras Deduções
de Receitas em 2013 e em colunas específicas ao registro ·de outras deduções no balancete
consolidado da Receita Orçamentária.
.

.

.

55. Os valores apurados para o cálculo da.S Despesas Correntes nos anos de 2014, 2015 e 2016
estão dispostos rios quadros apresentados a seguir:

.;~~

..

~i

R$1 00

Discriminação

( +) Despesas Correntes

Dados publicados
A
. 12.490.164.001,44

2014
Ajustes para compatibilização dos Indicadores
Gerais
Específicos
B
c
2.818.006.673,85

-1.309.651.371,06

Dados Finais
= A+S+C
13.998.519.304,23
R$100

2015
Ajustes para compatibilização dos Indicadores
Discriminação

+)Despesas Correntes

Dados publicados
A
12.775.738.395,91

Gerais

Espe cifi cos

Dados Finais

s

c

~A+B+C

2.529.219.650,84

- 1.398.681.042,67

13.906.277.004,08
R$100

2016
Ajustes para compatibilização dos Indicadores
Discriminação

I+) Despesas Correntes
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Dados publicados
A
12.782.660.769,33

Gerais
B
2.567.723.180,16

Especificas

c
-1.571.091.711,73

Dados Finais
=A+B+C
13.779.292.237,76
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56. Foram realizados os seguintes ajustes gerais nesse item nos exercícios de 2014,2015 e 2016: i)
inclusão do montante .de Transferências Constitucionais a Municípios, registradas como
deduções de Receita Corrente peio Estado (em coluna específica de registro dessas deduções
nos anos 2014, 2015 e 2016) e não como despesa empenhada na conta 3.3.4.0.81.00 · Disttibtüção Constitucional ou Legal de Receitas; ii) foram excluídos· das despesas correntes os
valores de amortização da dívida de Outras Obrigações a Pagar (TCEES, TJES, DETRAN e
MPES), registrados na conta 3.1.9.0.92.00, conforme informação do Estado, sendo tais valores
reclassificados para a conta de amortização (4.6.0.0.00.00); iii) em 2014, foi feito o ajuste geral
de inclusão do montante de despesas correntes · sem prévio empenho, no valor de
R$ 206.689.009,50, de competência desse exercício, conforme exigência do Acórdão TCU n°
128/2016; iv) forarn excluídos os montantes de R$ 215.955.875,11 em 2015 e R$ 581.459,59
em 2016, referente à regularização· das despesas correntes sem prévio empenho de 2014 pagas
em 2015 e 2016, respectivamente, para evitarduplicidade, conforme Nota Técnica do Estado.
57. Foram realizados ajustes específicos nesse item relativo à exclusão do efeito do repasse
intraorçamentário complementar de recursos para cobertura do déficit financeiro·do RPPS, tanto
na receita corrente intraorçamentária como ria despesa corrente correspondente, contabiiizada na
modalidade de aplicação 91 ·(Aplicação Direta Decorrente· de Operação entre Órgãos, Fundos e
Entidades·· Integrantes dos ·Orçamentos. Fiscal. e da Seguridade Social), nos· valores indicados a
.
.
seguir:
.

a; Em 2014, exclusão, da execução orçamentária, de R$ 1.309.624.750,20 das receitas
. correntes itltraorçamentárias (rubrica 72102913 - Contrib Previd para Amort Deficit
>Atuarial) e de R$ 1.309.651.371,06 das despesas correntes intraorçarrientárias (rubrica
319113 - Obrigações Patronais - item 3647.- Contribuição Previdenciária para a
Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS).
b. Em 2015, exclusão, da. execução orçamentária, de R$ .1.398.582.703,12 das receitas
correntes intraorçamentádas (rubrica 72102913 - Contrib Previd para Alliort Deficit
Atuarial) e de R$ L398.681.042,67.da8 despesas correntes intraorçarnentárias (rubrica
.319113 - . Obrigações Patronais .- . item. 364 7 - Contribuição Previdenciária. para a
Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS). . · · ·
· ·
·
·· · · · ·
c. Em 2016, exclusão, da execução orçamentária, de R$ 1.570.964.273,94 das receitas
... correntes intráorçamentárias (rubrica •72102913 - .Contrib. Previd para Amort Déficit
Atuarial) e de R$ L571.091.711,73 das despesas correntes intraorçamentátias (rubrica
319113 - Obrigações Patronais - item . 4780 - Contribuição Previdenciária para a
Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS). ·

Aspectos Considerados na Apuração ·
Quanto aoslnvestimentos

58: Oitem lnvestiment~s registra as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive
· com a aquisição de imóveis considerados necessários á realização destas últimas, e com a

t

aquisição de instalações, equipamentos e material permanente. (MDF, 6a edição, pág. 146)
59. Os valores apurados relativos a Investimentos nos anos de 2014, 2015 e 2016 estão dispostos
nos quadros apresentados a seguir:
~
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R$100
2014

Dados publicados
A

Discriminação

Ajustes para compatibilização dos Indicadores
Especificas
Gerais

0,00

100.618.620,54

1.872.420.155,44

( + ) Investimentos

Dados Finais
=A+B+C

c

B

1.973.038. ns.9-ª
. R$1 00

2015

Dados publicados
A ·

Discriminação

Ajustes para compatibilizacão dos Indicadores
Específicos
Gerais
c
8
0,00

-26.169.396.40

620.473.297,47

(+)investimentos

Dados Finais
=A+B+C
594.303.901,07
R$100

2016

Dados publicados
A

Discriminação

Ajustes para compatibilização dos Indicadores
Especificas
Gerais
c
8

o,oc

-9:704.028,71 .

541.096.144,69

(+)Investimentos

Dados Finais
=A+8+C
531.392.115,98

60. No ano de 2014, foi realizado ajuste geral nesse item referente à inclusão de R$ 100.618.620,54
de despesas de investimento sem prévio empenho de competência de 2014, em atendimento à
exigência do Acórdão TCU n° 128/2016. Em 2015, foi excluído o montante de
R$ 26.169.396,40 referente à despesas de investimentos . sem prévio empenho de 2014
regularizadas em 2015, para evitar duplicidade, conforme Nota Técnica no 004/2016/SUBSET
e, em 2016, foi excluídoo montante de R$9.704.028,71 referente à despesas de investimentos
sem prev10 empenho de 2014 regularizadas em · 2016, conforme Nota Técnica n°
002/2017/GECOG para evitar duplicidade.

~;

Quanto às Despesas Totais
61. As Despesas Totais correspondem à soma entre as Despesas Corrente e de Capital.
62. As despesas intra-orçamentárias estão incluídas nas DespesasTotais.
63. Os valores apurados para o cálculo da Despesa Total nos anos de 2014, 2015 e 2016 estão
dispostos nos quadros apresentados a seguir:
R$1 00
2014

Discriminação

( =)Despesa Total
+) Despesa Corrente
( +) Despesa de Capital

Dados pub!ícados
A

Ajustes para compatibilização dos Indicadores
Específicos
Gerais
c
8

15.156.024.059,43
12.490.164.001,44

2.971.490.356,99
2.818.006.673,85
153.483.683,14

2 . 665 .860. 057.~

Dados Finais
;A+8+C

-1.309.651.371,06
-1.309.651.371,06
0,00

16.817.863.045 36
13.998.519.304,23
2.819.343. 741,13

R$ 1, 00
20i5 .

Discriminação

li= }Despesa Total
+) Despesa Corrente
( + l Despesa de Capital
I

(
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Dados publicados
A
14.198.748.428,83
12.775.738.395,91
1.423.010.032,92

Ajustes para'compiitibilização dos Indicadores
Gerais
Especificas
B

2.529.375. 742,90
2.529.219.650,84
156.092,06

Dados Firiáis
= A+B+C

c
·1.398.681.042,6
-1.398.681.042,67

0,00

15.329.443.129 06
13.906.277.004,08
1.423.166.124,9E
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R$1,00 .,

'

2016
Ajustes para compatibilização dos Indicadores
Dados publicados

Discriminação

A·

= )Despes·a Total

14.015.285.275,56
12.782.660.769,33
1.232.624.507,23

+ l Desoesa Corrente

+ ) Despesa de Capital

Gerais
B· .

Espedficos

Dados Finais

c

;A+B+C

2.585.656.495,69
2.567.723.180,16
17.943.316,53

-1.571.091.711,73
-1.571.091.711,73

15.029.860.061,52
. 13.779.292.237,76

0,00

1.250.567.823, 76

64. Foralil realizados ajustes gerais nesse item em 2014, 2015 e 2016, relativos a: i) inclusão do
montante ·de Transferências Cosntitucionais ··a Municípios, · registradas como deduções da
Receita Corrente pelo Estado e não como despesa empenhada na conta 3.3.4.0.81.00 Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas; · ii) exclusão, das despesas correntes, dos
valores de amortização da dívida de Outras Obrigações a Pagar (TCEES, TJES e DETRAN e
MPES), registrados na conta 3.1.9.0.92.00, conforme informação do Estado, sendo tais valores
reclassificados para a conta de amortização (4.6.0.0.00.00) 7 Despesa de Capital; iii) em 2014,
foi incluído o montante ,de R$307.307.630,04 referente a despesas sem prévio empenho de
competência de 2014, sendo R$ 206.689.009,50 de despesas correntes e R$ 100.618.620,54 de
. despesas de capital; em atendimento aoAcóidãoTCU n° 128/2016; iv) eni 2015; foi excluído d
montante referente á regularizaÇão das.referidas despesas, no .total de R$ 242.125.271 ~51, sendo
R$ 215.955.875,11 de despesas correntes e R$ 26.169.396,40 de despesas de capital, para evitar
. duplicidade, co.nfom1e Nota Técnican°004/2016/SUBSET e, em 2016; foi excluído o montante
referente à regularização das referidas . despesas, no total de R$ . 10.285A88,30, . sendo
R$ 581.459,59 .cie despesas correntes e R$ 9.704.028,71 de despesas de capital para evitar
duplicidade, confO:rme Nota Técnica n° 002/2017/GECOG do Estado . .
.

.

.

.

. . .

. .

.

.

. ..

.

65. Foram realizados ajustes específicos riesse 'item relativo à exclusão do . efeito do repasse .·
.·ititraorçamentário complementar de recursos para cobertura do déficit financeiro dÓ RPPS
. desp(!Sa cortentecontabilizada na modalidade 91, nos ~alares indicaclosasegÚit: .· . . . .
..

na .

.

.

_}

. a. Em 2014, exclusão, da exec;ução orçarrientáda, de R$ ·1.309.651 .371,06 das despesas
·correntes intraorçarnentárias (rubrica 319113 - Obrigações Patronais '-'-.item 3647 ~
·· · Contiibuição Previdenciária para aCobertura. do Déficit Financeiro d() RPPS); . . . ..... · ·
b. Em 2015, exclusão, qa .execução orçal11entária, . ~e R$ 1 .398 ~681 ~042,67 das despesas
correntes intraorçarnéntárias (rubrica 319113 .:. . Obrigações Patronais-: item 3647 -:
Contribuiçãó Previd~ndária pat:a a Cobertura do.])éfidt financeiro do RPPS)~ ' . ·. ·
c. Em 2016, exclusão, d~ ex~cução orçamentária, de R$ .1.571.091.711 ,73das despesas ·.
correntes intraorçamentárias (rubrica 319113 ....: .Obrigações Patronais - item 4780 -:. Contribuição Previdenciária para a Cobertura do Déficit Financeir() do RPPS). ·

. Quanto às ColltribuiÇões e Remuner~ções do RPPS

· ··
··
. 66. As Córitrib~ições e as Remunerações do .RPPS correspondern à . s~rna das contribuições
patronal e do servidor para o RPPS, acrescida das remuneraçÕes e •das compensações
previdenciárias entre regimes. Não devem ser considerados corno contribuições os recursos

.
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aportados pelo Tesouro do Estado a título de cobertura de déficit financeiro ou atuarial do
RPPS.
67. Após os ajustes efetuados, não foram constatadas divergências entre as contribuições e
remunerações apuradas a partir dos Balanços e as apresentadas pelo. Estado nos RREOs do 6°
bimestre, conforme quadro a seguir:
R$1 ,00
EXERCÍCIO
2014
2015
2016

CONTRIB. E REMUNERAÇÕES
RPPS- APURADAS A PARTIR
DO BALANÇO (A)
1.045.998.532,21
1.181.989.936,46
1.302.217.318,04

CONTRIB. E REMUNERAÇÕES
RPPS- RREO 6• BIMESTRE
(_B)
1.045.998.532,21
1.181.989.936,46
1.302.217.318,04

DIFERENÇA
(B)- (A)
0,00
0,00
0,00

68. Instado a se manifestar conforme e-mail, o Estado enviou as memonas de cálculo dos
indicadores com abertura detalhada por UG's parapermitir a conciliação dos valores.
69. Desse modo, optou-se, prudencialmente, os resultados obtidos com a aplicação da metodologia
de cálculo sobre as informações do Balanço Consolidado para os exercícios de 2014, 2015 e
2016.

\J1

70. A título de conciliação, cabe destacar que os itens de receitas de contribuições registrados no
Balanço Orçamentário do Estado não correspondem aos mesmos itens de receita que compõem
os balancetes dos Fundos Financeiro e Previdenciário e o demonstrativo do RREO- Anexo 4,
conforme quadro a seguir:
Receitas Previdenciárias
2014
2015
2016
Discriminação
Contribuições e Remunerações do RPPS - Balànço
1.184.143.248;07
1.301.740.742,85
Orçamentário do Estado (I)
1.048.442.592,83
Receitas dos balancetes Fundo Financeiro (FF) + Fundo
Previdenciário (FP) (11) (*)
1.045.998.532,2 t
1.181.989.936,46
1.302.217.318,04
(III) Diferença (I) - (11)
2.444.060,62 '
-476.575,19
2.153.311~6i
2.444~060,62
2.153.311,61 '
(IV) TOTAL (V) - (VI) + (VII)
-476.575,19
total diferenças explicadas entre os valores balancetes
(FF) + (FP) X Balancete consolidado do Estado (V) = (a)
+ (b) +(c)+ (d) +(e)
2.747.920,66
2.471.287,26
3. 788.242,00 ,::.:
diferença a maior balancete consolidado - conta 12102901 .
(a)
105.743,29
0,00
0,00
diferença a· maior balancete consolidado - conta 12102907
(b)
424,77
0,00
diferença a maior balancete consolidado - conta 1328 (d)
2 .638.245,65
2.470.862,49
3.788.242,00
diferença a maior balancete consolidado - conta 72102901
{e)
3.931 ,72
0,00
0,00
Receitas consideradas no Balanço Orçamentário mas
não contabilizadas no RPPS {VI)
·._· 115.976,54
528.686,74
530.415,77
121049- Contrib.p/Assist.Med.Serv.Vinc.Reg.Pre
115.843,18
.. 140.278,22
122.953,80
121050- Contr.ex deputados pensionistas do extinto IPDEALES Lei 4 ..541/91
404.269,09
390.137,55
121 099 - Outras Contribuições SoCiais
133,36
1.463,85
0,00
outras receitas contabilizadas nos balancetes do RPPS e
não discriminadas no Balanço Orçamentário {VII)
419.836,58
846.662,39
. 4.795.232,96
(VIII) Diferença não explicada = (111) - (IV)
0,00
0,00
0,00
(*)Não mclm o valor da rubnca 72102913 - CONTRIB PREVID PARA AMORT DEFlClT ATUARIAL do
balancete RPPS do Fundo Financeiro.

lw

-
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71 . Os yalores .ap~ados para o_ cálculo _das .Contribuições e_das.Remunerações do RPPS nos.anos de
2014, 2015 e 2016 estão dispostos nos quadros apresentados a seguir:
R$100
2014
Ajustes para compatibilização dos Indicadores ·

Dados publicados
A

Dist:riminação

li =) Contribuições e Remunerações do RPPS

.

I +I Contribuições para o Regime Próprio de
Previdência do Servidor
Contribuicão Patronal Servfdor Ativo Civil

Contribuição Patr(inal Servidor Ativo Militar
Contribuição Patronal Inativo Civil
ContribUição Patronal Inativo Militar
Contribuicão Patronal Pensionista Civil
Contribuição Patronal Pensio"riísta Militar ..
Contribuição do Servidor Ativo Civil
Contribuição do Servidor Ativo Militar .
Contribuição do Servidor Inativo Civil
Contribuição do Servidor h\àtlvo Militar
Contribuição do Pensionista Civil
Contribuição do Pensionista Militar
Outras Contribuições para RPPS
+)Contribuições lntraorçamentárlas
·Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil

o

Contribulção .Patronai .Sérv:i dor Ativó Militar'
.. Contribuição Patronal inativo Civil
Contribuição Patronallnatfvo Militar
Contribuição Patronal Pensionista Civil
Contribu ição Patronal Pensionista Militar
óütràs Contribuições Patronais
tntraorçameritarias para o RPPS · ·
Multas_e Juros de Mora das Contribuições
para o RPPS
+ l Outras Receitas Patrimoniais do RPPS
+) Outras Receitas Correntes RPPS ·
+ l Remuneracão dos lnve~lmentos do RPPS
I+ I Compensação Flnantelra do RGPS para o
RPPS

· Gerais
B

Dados Finàis
=A+B+C

Espedficos

c

1.1179.096.723,89

-33.098.191,68

0,00

1.045.998.532,21

354.559~642,41

-7.170.974,64

0,00

:347.388.667, n

2.211.823 94

-119.856 83

2.091.9671

0,00

o.oo

0,00
0,00
0,00
0,00
220.133.181,31
60.475.757,28
38.267.672,82
. . 14.906.857,20
. 15.501.831,85
2.937.400,98
125.117,03
558.291.495,92
. 437.385.871 81

0,00
0,00
0,00
0,00
'6.745.792,93
0,00
-189.481,70
0,00
0,00
0,00
-115.843, 18
-13.148.735,20
-13.148.735 20

o.oc
o,oc
o,oc

120:905.624,11

o;oo

O,Oc

. 120.905.624,11

0,00
0,00
000
0,00

. o,oc
o,bc
o,oc
O,OC

0,00
0,00
0,00
0,00

o,oc

Ó,OO

.. _o,oc
0,00
0,00 .
O,OC

0,00

.·

0,00
0,00
0,00
0,00

o;()(:
o,oc
o,oc
o,oc
o,oc
o,oc .

60.475.757,28
38:G78.191, 12
. 14.906.857,20

o,Oii

ooc

O_,QO
0,00
0,00
0,00
213.387.388,38

.·.

. 15.501.831,85
2.937.400,98
9.273,85
· .· 545.142.760, n
424.237.136 61

0,00

. 0,00

0,00

0,00

0.00
0,00
158.987.54:z.n

000
419.836,511
-13.198.318 42

o,óc
o.oc
o,oc
ooc

0,00
419.836,511
145.789.224 35

1.258.042, 7!1

0,00

O,OC

7.258.042,79

0,00

ti
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__

.·
· R$1,00

_

201S
Ajustes para compatibilização dos Indicadores
Discriminação

•(=I Contribuições e Remunerações do RPPS
(+)Contribuições para o Regime Próprio de
Previdência do Servidor
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil
Contribuição Patronal Servidor Ativo Militar
Contribuição Patronal Inativo Civil
Contribuição Patronal Inativo Militar
Contribuição Patronal Pensionista Civil
Contribuição Patronal Pensionista Militar
Contribuição do Servidor Ativo Civil
Contribuição do Servidor Ativo Militar
Contribuição do Servidor Inativo Civil
Contribuição do Servidor Inativo Militar
Contribuição do Pensionista Civil
Contribuição do Pensionista Militar
Outras Contribuições para o RPPS
(+)Contribuições lntraorsa_mentárias
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil
Contribuição Patronal Servidor Ativo Mi litar
Contribuição Patronal Inativo Civil
Contribuição Patronal Inativo Militar
Contribuição Patronal Pensionista Civil
Contribuição Patronal Pensionista Militar
Outras Contribuições Patronais
lntraorçamentárias p_ara o RPPS
Multas e Juros de Mora das Contribuições
Ipara o RPPS
+) Outras Receitas Patrimoniais do RPPS
+I Outras Receitas Correntes RPPs
+ 1Remuneraç3o dos Investimentos do RPPS
( +) Compensação Financeira do RG PS para o
RPPS

Página 67 de 323

Dados publicados

Gerais

Específicos

Dados Finais

A

B

c

=A+B+C

1.209.027.498,11

-27.037.561,66

0,00

1.181.989.936,41;

369.006.463,99

-1.173.101,43

0,00

367.832.762,56

1.578.705,90

-48.549,69

0,00

1.S30.156, 21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
228.327.811,63
65.917.229,46
40.942.878,93
14.310.011,30
15.164.627,29
2.620.320,15
144.879,33
588.390.602 79
456.SS6.003,4C

0,00
0,00
0,00
0,00
-922.159,31
0,00
-80.038,63

0,00
O,OC

O,(J(J
0,00
0,00
0,00
227.405.652,32
65.917.229,46
40.862.840,30
14.310.011,30
1S.164.627,29
2.620.320,15
21.92S,S3
ssa367.3n,32
456.S34.077,8

131.834.S99,39

-1.299,94

0,00

o,oc

o~

. 0,00

0,00
0,00

o, ex:
o, ex:

0,00

0,00

o,oc

0,00

0,00
0,00
238.815.324,83
U.815.106,51

o,oc
o, ex:
O,OC
0,00
O,OC
O,OC

O,OC
0,00
O,OC
-122.953,!W
-23.225,47
-21.925,S3

o,oc
o,oc
o,oc
0,00

o, ex:
o,oc
o,oc
o,oc

131.833.299,4S

O)X:

0,00
0,00
O,OC

o,oc
o,oc

o,oc
o,oc

0,00
846.662,35
-26.687.2!17,15

o,oc
o,oc
o.oc
o,oc

0,00
846.662,39
212.128.027,611

o,oc

O,OC

U .BlS.106,51

o,oc
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R$1,00
2016
Ajustes para compatibilização dos Indicadores
Gerais
Especificas
B
c

Dados publicados
A

Discriminação

I (=I

Contribuições e Remuneracões do RPPS
( +) Contrlbuiç6es para o Re1ime Próprio de
Previdência do Servidor
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil

1.311.831.316,04

-9.613.998,()(
•2.542.029,67

o,oc
o,oc

1.302.217.318,04

369.240.220,56
4.884.098,05

-1.096.814,87

o~

3. 787.283,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
225.380.435,11
67.727.452 45
41.352.440,92
13.497.282,63
14.152.929,16
2.105.304,02
140.278,22
579.068.224,47
443.428.243,91

0,00
0,00
0,00
0,00
-1.187.873,43
0,00
-115.562,9
•1.S00,1!
0,00
0,00
-140.278 2

135.473.947,39
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Contribuição Patronal Servidor Ativo Militar
Contribuição Patronal inativo Civil
Contribuição Patronal Inativo Militar
Contribuição Patronal Pensionista Civil
Contribuição Patronal Pensionista Militar
Contribuição do Servidor Ativo Civil ·
Contribuição do Servidor Ativo Militar
Contribuição do Servidor Inativo Civil
Contribuição do Servidor Inativo Militar
Contribuição do Pensionista Civil
Contribuição dei Pensionista Militar
Outras Contribuições para o RPP5
+I Contribuições lntraoncamentárias
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil
Contribuição Patronal Servidor Ativo Militar
Contribuição Patronalinalivo Civil
Contribui cão Patroriallnativo Militar
Contribuição Patronal Pensionista Civil
Contribuicão Patronal Pensionista Militar
Outras Contribuições Patronais
lntraorçamentárias cara o fíPPS
Multas e Juros de Mora das Contribúlções
parao RPPS
+I Outras Receitas Patrimoniais do RPPS
+I Outras Receitas Correntes RPPS
+I Remuneracão dos Investimentos do RPPS
( +) Compensação Financeira do RGPS para o
RPPS

Dados Finais
=A+B+C

o~
0,00
0,00

~
0,()(

o,oc
o~

o,oc
o,oc
o,oc
o~

366.698.190,89

0,00
0,00
0,00
0,00
224.192.561,68
67.727.452,45
41.23G.8n.95
13.495.782,45
14.152.929,1€
2.105.304,02

o,oc

o:oo

0,()(

0,00

OLOC
579.068.224,4
443.428.243,91

0,00

0,00

135.473.947,39

o~

o,oc

0,00

0,00

o~

o,oc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166.033,17

0,00

0,00

166.033,17

0,00
0,00
347.426.217,38

0,00
4.795.232,96
·11.867.201,29

0,00
0,00
0,00

0,00
4. 795.232,96
335.559.016,09

16.096.653,63

0,00

0,00

16.096.653,63

72. Os ajustes gerais realizados no triênio 2014-2016 correspondem a: i) restituições de receitas,
registradas em colunas específicas de Deduções da Receita em 2014, 2015 e 2016, e às outras
deduções, registradas em colunas específicas de Deduções da Receita em 2014, 2015 e 2016; e
ii) valor do ajuste nas receitas do RPPS, pai-a se igualarem aos valores registrados nos
balancetes dos Fundos Financeiro e Previdenciário.
Quanto Às Despesas Previdenciárias

. 73. Para fins de análise da capacidade de pagamento, as Despesas Previdenciárias corresponderil
às despesas de aposentadorias erefonnas, de pensões, de outros benefícios previdenciários e de
compensação finariceira do RPPS para o RGPS.
74. Foram constatadas ·· divergências entre as despesas previdenciárias apuradas a partir dos
· Balanços e as apresentadas pelo Estado nos RREOs do 6° bimestre, conforme quadro •a seguir:
R$ 1,00
DESPESAS

EXERCÍCIO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
BALANÇO

(A)

2014
2015
2016
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2.057.829.862,10
2.221.175.674,91
2.366.251.655,51

.
PREVIDENCIÁRIAS~ RREO
6•BIMESTRE

DIFERENÇA

(B)

(B)-(A)

2.089.684.698,95
2.202.901.809,28
2.338.255 .276,97

3 1.854.836,85
-18.273.865,63
-27 .996.378,54
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75. Instado a se manifestar sobre as diferenças apresentadas no quadro acima (parágrafo 74)
conforme e-mail de 15 de junho de 2016, o Estado enviou as memórias de cálculo dos
indicadores com abertura detalhada por UG's para permitir a conciliação dos valores. Desse
modo, optou-se, prudencialmente, por considerar o valor do RREO em 2014 e os resultados
obtidos com a aplicação da metodologia de cálculo sobre as informações do ·Balanço para os
exercícios de 2015 e 2016.
76. Os valores das despesas previdenciárias informadas no Anexo 4 do RREO do 6° bimestre dos
anos 2014, 2015 e 2016 estão conciliados com os valores dos balancetes do RPPS, conforme
quadro a seguir:

2.086.585. 774,09
2.198.563 .076,16
2.332.231.862,84
3.098.924,86
4.338.733,12
6.023.414,13
2.202.901.809,28
. 2.338.255.276,97
2.089.684.698,95
Diferen a (I - (II)
0,00
0,00
0,00
(*) Os valores de 2014, 2015 e 2016 consideram apenas as despesas dos Fundos Financeiro e Previdenciário, porém
não incluem as despesas (correntes e de capital) do IPAJM.
(**)Os valores de Despesas de Administração do quadro acima referem-se a Sentenças Judiciais (corita 3;} .9.0.91)
do Fundo Financeiro em 2014,2015 e 2016.

77. Os .valores apurados para fins · dessa ·análise com base nos valores registrados daS despesas
previdenciárias no Balanço não coriespondem aos valores contabilizados nos Balancetes do
RPPS (Fundos Financeiro e Previdenciário), por não serem consideradas exatamente as mesmas
contas de despesas no item Despesas Previdenciárias deste indicador. A conciliação dos valores
está apresentada no quadro a seguir:
Despesas Previdenciárias
2014
Discriminação
Despesas Previdenciárias - Capa2 (I)
2.057.829.862,10
d/q despesas aposentadorias, reformas e pensões- órgãos
77.976.163,62
estaduais que não constam nos balancetes do RPPS (li)
Despesas Correntes balancetes FF + FP (111)
2.089.684.698,95
d/q outras despesas previdenciárias não consideradas
neste indicador da capag (IV)= (i) + (ii) + (iii)
. 109.831;000,47
(i) 319091 - Sentenças Judiciais
22.558,86
(i i) 3 I 9092 - Despesas de Exercícios Anteriores
109.808.441,61
(iii) 319192 - Despesas de Exercícios Anteriores
0,00
Diferença Total --(li I)- (I)
31.854.836,85
.Diferença não explicada ((I)- (11)1- ((lll)- (IV)]
0,00

2015
2.221.175.674,91

2016
2.366.25L655,51

. 78.034.913,71
2.202.901.809,28

69.357.213,56
2.338.255.276t97

. 59.761.048,08
119.613,57
55.959.015,47
3.682.419,04
-18.273.865,63
0,00

41.360.835,02
347.099,10
41.013.735,92
0,00
-27.996;378,54
0,00

78. Os valores apurados para o cálculo das Despesas Previdenciárias nos anos de 2014, 2015 e 2016
estão dispostos nos quadros apresentados a seguir:
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R 1,00
2014
Ajustes par~ co·m patibilitação dos Indicadores
Gerais
Específicos
B
c

Dados publicados
A

Discriminação
I

li= I Despesas Previdéndárias
Reformas ·.·

li + l Aposentadorias e
lt +)Pensões . ·

+I Outros Beneficios Previdenciários
li+ l Aposentadorias e Reformas IODCl ·
I+) Pensões (ODC)
+l Outros Beneficios Previdenciários IODCl ·
(+)Compensação Financeira do RPPS para o
RGPS

Dados Finais
=A+B+C

2.057.829.862,10
1.656.203.155 41
401.620.625 29
6.081,40
000
0,00
0.00

0,00
000
. 0,00
0,00
000
0,00
000

31.854.836,85
31.854.836 85
0,00
0,00
0.00

o.oo

2.089.684.698,95
. 1.688.057.992 26
401. 620.625,29
6.081,40
000
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O.oo

R 1,00
2015
Ajustes para compatibilização dos Indicadores
Gerais
Especlficos ·
B
c

Dadós publicados
A.

Discriminação .

( =I Despesas Previdendárias
+)Aposentadorias e Reformas ·· ·
(+)Pensões
+)Outros Beneficios Previdendários
+)Aposentadorias e Reformas (ODC)
+)Pensões (ODC) ·
+)Outros Benefídos Previdenciários IODCl . ·
(+)Compensação Financeira do RPPS para ·o ·
RGPS

2.221.175.674,91
1. 796.264.990,06
. 424.904.661,71
6.02314
0,00
0,00
0,00

0,00
. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Dados Finais
=A+B+C

O,()(

2.221.175.674,91
1.796.264.990,06
424.904:661,71
6.023,14
0,00
0,00
0,00

0,00
O,OC
O,OC

o,oc
o-;oc
o,oc
o,oc :

0,00
R$ 1,00

I

..

Discriminação ·

..

2016 .
Ajustes pa·ra i:om·patibil ização dos. indicadores
Gerais ·
Específicos
B
c

Dados publicados ·
A

(=I Oesoesas Previdenciárias ·
+ l Aposentadorias e Reformas
+ l Pensões
+) Outros Benefldos Previdenciaricis
(+)Aposentadorias e Reformas (ODC)
+)Pensões IODCl
+ l Outros Benefídos Pr~videnciários IODC)
(+)Compensação Finanéei~ do RPPS para o
RGPS

· 2.366.ZSL655,51

I

2.366.25t6SS,S1

0,00

o.oc

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

O,bo

o,oc

0,00

0,()(

0,00

0,00

a.ix

1.938.045.471,69
428~ 200. 781,83
. :·.. 5.401 99 ..

..

oA!:
o,oà ··
O,()( . .

.. 1.938.045.471,69
428.200.781,83
. 5.401,99
0,00
0,00
0,00

O,Q(

o,Ol

0,00

.

/
\

·Dados Finai s
=A+B+C .

.

79. Não foram realizados ajustes nesse item.

Aspectos Considerados na Apuração
Quanto às Receitas Tributárias
80. As ·. Receitas Tributárias compreendem as receitas com impostos, taxas, · contribuição de

c~

melhoria, receitas .de dívida ativa tributária .e de multas e juros de mora desses .tributos e da
dfvida ~tiva tributária.·
·
8L0svalores apurados para o cálculodas Receitas Tributárias nos anos de 2014, 2015 e 2016
,, ·estão 4ispostosnos quàdros apresentados a seguir:
·
·
· · ··
·
~.~:.\

' ·y\ '·:·\ ·.... •. . .. . .. . .
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R$1 00
2014
Ajustes para compatibilização dos Indicadores
Discriminação

Dados publicados

Gerais

Especificas

Dados Finais

A

B

c

=A+B+C

= )Receitas Tributárias

10.586.770.478,53

+) Receita Tributária

10.285.973.537,13
104.996.980,08
135.449.990,88

-1.7S9. 780,75
-1.757.575,5C
-432,84
-1.772,41

60.349.970,44

0,00

+)Multas e Juros de Mora dos Tributos
( + l Receita da Dívida Ativa Tributária
( +) Multas e Juros de Mora da Olvida Ativa
Tributária

0,011

O,OC

10.585.010.697,78
10.284.215.961,63
104.996.547,24
135.448.218,47

0,00

~.349.970,44

O,OC

o,oc

R$1 00

2015
Ajustes para compatibilização dos Indicadores
Discriminação

Dados publicados

Gerais

éspecfficos

A

B

c

=)Receitas Tributárias
(+)Receita Tributária
+) Multas e Juros de Mora dos Tributos
( + l Receita da Olvida Ativa Tributária
(+)Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa

Dados Finais
=A+.B+C

11.166.423.296,35
. 10.698.575.724,49
. 115.089.986,42
283.078.782,48

·1.307.644,26
-961.340,31
0,00
-346.303,95

0,011
0,00

o,oc
o,oc

11.165.115.652,09
10.697.614.384,18
115.089.986.42
282.732.478,53

69.678.802,96

O;OC

0,00

69.678.802,96

Tributária

R$1 00

Dados publicados

Discriminação

A

( =)Receitas Tributãrias
li+) Receita Tributária
(+)Multas e Juros de Mora dos Tributos
li + 1Receita da Dívida Ativa Tributária
( +)Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
Tributária

2016
Ajustes para compatibilização dos Indicadores
Especfficos
Gerais
c
8

i:lados Finais
=A+8+C

10.499.892.590,04
10.294.627.012,63
80.734.196,25
104.831.301,57

·864.338,86
-698.000,00
0,()(
-166.338, SE

o,oc
o,oc
o,oc
o,oc

10.499.028.251,18
i0.293.929.0l2,63
80.734.196,25
104.664.962,71

19.700.079,59

O,OC

0,()(

19.700.079,59

82.0s ajustes gerais realizados nesse item no triênio 2014.:.2016 correspondem às restituições de
receitas, registradas em coluna específica para o registro das Restituições nos balancetes
consolidados da Receita Orçamentária.
Quanto às Despesas de Custeio

83. Para efeito da apuração deste indicador, consideraram-se como Despesas de Custeio as
despesas correntes, excluídas as sentenças judiciais e adicionadas as amortizações de dívidas. A
perda líquida do FUNDEB não foi considerada na despesa de custeio.

~/

84. Incluem-se nas Despesas de Custeio as transferências constitucionais e legais aos Municípios,
ainda que contabilizadas como dedução de receitas.
85. Os valores apurados para o cálculo das Despesas de Custeio nos anos de 2014, 2015 e 2016
estão dispostos nos quadros apresentados a seguir:
· · ·
R$100

Discriminação

li=) Despesas de Custeio
I+) Despesas Correntes
1-) Sentenças Judiciais
Sentencas Judiciais !relativo a pessoal)
Sentenças Judiciais
Sentencas Judiciais

I+) Amortizações de Olvidas

Página 71 de 323

Dados publicados
A

12.490.937.159,96
12.490.164.00144
227.664.387,87
227.664.387 87
O,OC
O,OC
228.437.546,39

2014
Ajustes para compatibilização dos Indicadores
Gerais
Específicos
8
c
2.870.871.736,45
2.818.006.673,85
0,00
000
0,00

o,oc
52.865.062,6(]

-1.309.651.371,06
-1.309.651.371,06
0,00
0,00
0,00
0,00
O,OC

Dados finais
=·A+B+C

14.052.157.525,35
13.998.519.304,23
. 227.664.387,87
227.664.387 87
0,00
0,00
281.302.608,99
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R$ 1,00
2015
Ajustes para compatiblliza ão dos Indicadores
Discriminação

· Dados publicados
A

Gerais

Específicos

Dados Finai s

8

c

=A+B+C

12.785.780.243,92
12.775.738.395,91
243.094.082,48
243.094.082 48

13.942.644.340,55
13.906.277.004,08
243.094.082,48
243.094.082,48

o

0,00

O,

0,00
279.461.418,95

253.135.930,49

R$ 1,00
2016
Ajustes para compatibilização dos Indicadores
Discriminação

Dados publicados

Gerais

Espedficos

Dados Finais

A

8

c

=A+B+C
13.844.662.3U,26
13.779.292.237,76

263.894.849,36

86. Foram realizados ajustes gerais nesse item em 2014, 2015 e 2016, relativos a: i) inclusão do
montante de Transferências Constitucionais a Municípios, registradas como deduções da
Receita Corrente pelo Estado e não como despesa empenhada na conta 3.3.4.0.81.00 Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas; ii) exclusão, das despesas correntes, dos
valores de amortização da dívida de Outras Obrigações a Pagar (TCEES, TJES ,DETRAN e
MPES), registrados na conta 3.1.9.0.92.00, conforme informação do Estado, sendo tais valores
reclassificados para a conta de amortização (4.6.0.0.00.00); iii) Em 2014, foi incluído o
montante de R$ 206 . 689 ~ 009,50 referente a despesas correntes sem prévio empenho da
competência do exercício de 2014, em atendimento ao Acórdão TCU n° 128/2016; e iv) em
2015 e 2016, foram excluídos os montantes de R$ 215.955.875,11 · e R$ 581.459,59,
respectivamente, referente à regularização das referidas despesas, para evitar duplicidade,
conforme Notas Técnicas n° 004/2016/SUBSET e n° 002/2017/GECOG.
87. Foram realizados ajustes específicos nesse item relativos à exclusão do -efeito do repasse
intraorçamentário complementar de recursos para cobertura do déficit financeiro do RPPS na
despesacorrente contabilizada na modalidade 91, nos valores indicados a seguir:
a. Em 2014, exclusão, da execução orçamentária, de R$ 1.309.651.371,06 das despesas
correntes intraorçamentárias (rubrica 319113 - Obrigações Patronais - item 3647 Contribuição Previdenciária para a Cobertura do Déficit Financeiro doRPPS);
b. Em 2015, exclusão, da execução orçamentária, de R$ 1.398.681.042,67 das despesas
correntes intraorçamentárias (rubrica 319113 ·~ Obrigações Patronais ~ item 3647 Contribuição Previdenciária para a Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS).

/

c. Em 2016, exclusão, da execução orçamentária, de R$ 1.571.091.711,73das despesas
correntes intraorçamentárias (rubrica 319113 - Obrigações Patronais - item 4780
Contribuição Previdenciária para a Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS).

-~
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Quanto à Classificação Fiscal do Estado

88. Com os dados coletados e os ajustes realizados nas variáveis que compõem cada um dos
indicadores econômico-financeiros, procedeu-se ao cálculo da situação fiscal do Estado,
conforme dispõem os artigos 3°,4° e 5°, da Portaria MF n°306112. Ao final do cálculo, o Estado
obteve a pontuação 2,05, que corresponde à classificação B.

Aspectos Considerados na Apuração

89. A verificação do enquadramento das operações de crédito a contratar do Programa foi feita em
razão de o Estado ter obtido classificação B na 1a Etapa da análise, e teve por base as
informações fornecidas nos quadros demonstrativos do Anexo li da Portaria STN no 543, de
18/09/2012, e os procedimentos definidos nos artigos 6° e 7° da Portaria MF n° 306, de
10/09/2012.
90. A projeção do cronograma de desembolso e de serviço dá dívida teve como· base a Dívida
Pública Consolidada acrescida dos efeitos das operações de crédito já contratadas e· a contratar
que foram objeto de pleito de verificação de limites e condições previstos nas Resoluções n°5 40
e 43 do Senado Federal, ambas de 2001 ou Decreto no 3.502, de 12 de junho de 2000.
91. A projeção dos saldos devedores e do serviço da Dívida Pública Consolidada foi realizada de
acordo com as condições contratuais informadas pelo Estado no Demonstrativo Anual do
.Cronograma de Compromisso da Dívida Consolidada Vincenda e das Demais Condições
Contratuais (lia), do Demonstrativo do. Cronograma de Compromissos da Dívida Cmisolidada
Vincenda e das Demais Condições Contratuais - Cronograma de Liberações. (IIb), e do
Demonstrativo do Estoque e Pagamento dePreca:tói-ios (Ilc), todos da Portaria S1N n° 543, de
18/09/2012, que são correspondentes, respectivamente, aos Quadro 1.17 na posição de
dezembro de 2015, Quadro 1.2l.a e Quadro 1.10.c no âmbito do Programa.
Quanto ao Indicador de Endividamento
92. Para realizar o enquadramento das operações de crédito pleiteadas no Indicador de
Endividamento, foram considerados:
a) média· aritmética, dos primeiros cinco exercícios, da relação saldo devedor da operação de
crédito pleiteada e a Receita Corrente Líquida projetados, posicionados no mês de dezembro
de cada ano (Endoc = 0,03); ,
b)média aritmética, dos primeiros cinco exercícios,· da relação saldo· devedor da Dívida Pública
Consolidada e a Receita Corrente Líquida projetados, posicionados no mês de dezembro de
cada ano (MédiaEndt = 0,59); e
c) fator de ponderação (FP) de 40%, em razão da classificação fiscal obtida ter sido B.
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Pg. n° 41 de 42 da Nota no 13412017/COREM/SURIN/STN/MF-DF, de 04/08/2017.

Apuração:
Memória d~ Cálculo do Indicador de F.ndi"\'idamento

Exercício
2017 .·
2018
2019
2020
2021

-

Endividamento
Endividamento AUMENTO
RCL projetada
ATUAL
DIRCL
PLEITEADO
D/RCL
12.241.515.311,34
7.723.118.652,71
0,63
2.68.116.685,08
0,02
.·
0,64
. 294.781.573,37
"12.608.760.770,68
8.114.926.830,54
0,02
. 12.987.023.593,80 .8.008.527. 709,20
0,62
343.803.887,65
0,03
. 13.376.634.301,62 . 7.494.890.122,17
0,56
407.394.3 78,94
0,03
446.089.257,14
0,03
13.777.933.330,66
6.933.733.657;75
0,50
MediaEndt = Media(DIRCL) .
0,59 . EndOC = Media( d/RCL)
0,03
0,16

. Margem Máxima= (1-MédiaFndt)xFP

Indicador de Endividamento
Indicador de Endividamento= (1 ~ MediaEndt)x FP ·

I

I

=(I -0,59) X 40%

=0,16

Condição de enquadramento ao requisito do Indicador de Endividamento
Endoe

0,03

I

::;

0,16

J

(I -MediaEndt) x FP

I

Enquadrado

93. Dianteda constatação de que a média da relação saldo devedor da operação de crédito pleiteada
. e a Receita. Corrente Líquida projetados (Endoc;: 0,03) foi menor que (1 ~ MédiaEndt) x FP, ou
seja, menor que 0,16, a operação atende ao disposto no art. 6° da Portaria MF n° 306, de
10/09/2012. .
.

Quanio ao Indicador de Seriiço
c

.

· 94. Para realizar o enquadramento da operação de crédito pleiteada no Indicador de Serviço da
dívida, foram considerados:
a) média aritmética, dos primeiros cinco exercícios, da relação serviço da dívida da operação de
crédito pleiteada e a Receita Corrente Líquida, posicionados no mês de dezembro de cada
ano (SDoc 0,27%);

=

I

\

b)média aritmética, dos primeiros cinco exercícios, da relação serviço da Dívida Pública
Consolidada e a Receita Corrente Líquida projetados, posicionados no mês de dezembro de
cada ano (MédiaSDt = 7,67%); e
·
c)fator de ponderação (FP) de 40%, em razão de a classificação fiscal obtida ter sido B.

I~
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de 42 da Nota n° 134/2017/COREM/SURIN/STN/MF-DF, de 04 /08/2017.

Apuração:
Memória de Cálculo do Indicador de Serviço da Dívida

Exercício
2017
2018
2019
2020
2021

·'"· ..•.:..

Serviço da Dívida
Serviço da Dívida
RCL projetada
ATUAL
SD/RC_!. AUMENTO PLEITEADO SD/RCL
0,02%
12.241.515.311,34
2.611.044,25
788.770.428,35 6,44%
40.964.268,73 .
0,32%
12.608.760.770,68
948.398.790,61
7,52%
0,33%
12.987.023.593,80
l. 032.841.904,32 7,95%
43.233.395,86
13.376.634.301,62
1.208.902.493,89 . 9,04%
46.196.136,09
0,35%
13.777.933.330,66
1.019.119.448,63 7,40%
47.835.852,07
0,35%
MediaSDt = Media(SD/RCL)
7,67% SDoc "=Media (SD/RCL)
0,27%
0,93%
Margem Máxirria = (1 0% - MédiaSDt) x FP

Indicador de Serviço da Dívida
Indicador de Serviço da Dívida= (10%- MediaSDt) x FP

= (10%-7,67%) X 40%

=0,93%

Condição de enquadramento ao requisito do Indicador de Serviço da Dívida
SDoc

0,27%

0,93%

(10%- MediaSDt) x FP

· Enquadrado

95. Diante da constatação de que a média da relação serviço da dívida da operação de crédito
pleiteada e a receita corrente líquida projetados (SDoc = 0,27%) foi menor que (10% MédiaSDt) x FP, ou seja, menor que 0,93%, a operação atende ao disposto no art. 7° da Portaria
MF n° 306, de 10/09/2012.

\\6Q ,
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Ministério da Fazenda
Secretaria do Tesouro Nacional
Subsecretaria de Relações Financeiras lntergovernamentais
Coordenação-Geral de Haveres Financeiros

Nota Técnica n° 83/20 17/COAFI/SURIN/STN/MF-DF

Assunto: STN Operações Financeiras de Crédito 312- Operação de Crédito- Espírito
Santos- ES
Senhor Coordenador-Geral
Referimo-nos ao Memorando n° 23 7/2017/COPEM/SURIN/STN/MF -DF, de
13/06/2017, que trata de solicitação quanto à análise da suficiência de contragarantias, nos termos
da Portaria MF no 306, de 10/09/2012, relativa à operação de crédito pleiteada pelo Estado
do Espírito. Santo (ES), a ser contratada com o Banco Interamericano de Desenvolvimento,
no valor de US$ 56.000.000,00 (cinquenta e seis milhões de dólares americanos), destinados à
execução das Ações integradas de prevenção e combate à criminal idade e acesso da população aos
serviços de infraestrutura urbana, equipamentos públicos e serviços socioassistenciais para áreas
de vulnerabilidade social de atuação do programa Estado Presente.
2.
Informamos que a Lei Estadual n° 10.186 de 28/03/2014, no seu Art. 4°, concedeu
ao Estado autorização para oferecer, como contragarantia à garantia da União, as receitas previstas
nos arts. 157 e 159, bem como as receitas estabelecidas pelo art. 155 da Constituição Federal.
3.
A propósito, de acordo com o estudo elaborado por esta Coordenação-Geral acerca
do comprometimento das transferências federais e receitas próprias do Estado do Espírito Santo
(ES), e tendo em vista a manifestação da Senhora Secretária do Tesouro Nacional contida na NotaConjunta no 24/2017/COPEM/COAFIICODIV/STN/MF-DF, de 28.03.2017, informamos que as
garantias oferecidas por aquela entidade federativa são consideradas suficientes para ressarcir a
União, conforme demonstrativo anexo, caso esta venha a honrar compromisso na condição de
garantidora da operação de que se trata.
4.
Ademais, cabe salientar que a atual análise está posicionada nesta data, sendo
subsidiada por dados de receitas pertencentes ao Demonstrativo da Receita Corrente Líquida,
constante do Balanço Anual, referente ao ano de 2016, extra fdo do Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI e de despesas pertencentes ao
Cronograma Financeiro da Operação e demais Operações Contratadas retiradas do Sistema de
Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e MunicípiosSADIPEM.
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5.
Por fim, registramos que, para fins de nova avaliação de suficiência de
contragarantias, esta Coordenação-Geral deverá ser comunicada caso os demonstrativos de receitas
e despesas utilizados na presente análise sejam atualizados.

À consideração superior.

Brasília, 14 ~unho de 2017.

fl!tx~~·~

.

' Alexandre Luiz de Castro Ruas
Auditor Federal de Finanças e Controle

De acordo. Encaminhe-se ao Coordenador de Haveres Financeiros.

Brasília, 14 de junho de 2017.

~~~alho
Gerente da COAFI
De acordo. Encaminhe-se à COPEM, conforme sugerido.

Brasília, 14 de junho de 2017.

~~;ro

Dem o rado Netto
Coordenador-Gera de Haveres Financeiros

Documento elaborado no COMPROT.
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Ministério da Fazenda- MF
Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Coordenação-Geral de Haveres Financeiros - COAF!

ANÁLISE DE CONTRAGARANTIAS
Ente:

Pará (Estado}

Ref.:

236 de 13/06/2017

Resultado da Anãlise:

Atende ao critério de suficiência de garantias.

Margem Média:

10.471

Hipóteses Consideradas (conforme previsto na Portaria NF n• 306, de 1 0/09/2012):

a. taxa média de crescimento anual das receitas igual a O% a.a;
b. valores constantes.

Receitas Consideradas:

Próprias
IPVA
ITCD
ICMS
de Terceiros
IRRF
FPE
IPI
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. BRASIL

Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo
(Projeto Estado Presente~ autorizado pela Lei 10.186 de 28 de março de 2014)
(BR-L1387)
Ata de Negociação
29 de julho de 2014
I.

Objetivo e Participantes

1.
Objetivo. O objetivo da negociação do Projeto Estado Presente foi acordar os termos e
condições das minutas do Contrato de Empréstimo e do Contrato de Garantia previamente
enviados pela equipe do Banco às autoridades do Estado do Espírito Santo e do Governo Federal.
2.
Participantes. A reunião de negociação foi realizada na sede do Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), em Brasília. Participaram:
Por parte da Delegação Brasileira: Pelo Estado do Espírito Santo (Mutuário): Leonardo Nunes
Barreto (SEAEIES); Kátia Cesconeto. de Paula (SEAEIES); Regina Curitiba da Silva (SEPAM);
Roger Pereira Ferreira (SEF AZ/ES),. Erfen Ribeiro (PGEIES); Pela República Federativa do
Brasil (Fiador): Lilia Maya Cavalcante e Camila Medina Chagas (SEAIN/MP); Tiago da Fonte
Didier Sousa e Arthur Batista de Sousa{STN/MF); e Ana Rachei Freitas (PGFNIMF).
Pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento: Dino Caprirolo, chefe de equipe (ICS/CBR),
Tiago Cordeiro (ICS/CBR), Kátia Sousa (CSC/CBR), Santiago Schneider (FMP/CBR) e Cristina
Celeste Marzo, advogada (LEG/SGO).
ll.

Pontos Acordados

1.
Contrato de Empréstimo e Contrato de Garantia. Durante a negoctaçao foram
revisadàs as minutas· dos documentos mencionados neste parágrafo e as partes acordaram as
modificações pertinentes. Os textos revisados dos referidos documentos encontram-se anexados à
presente, em versão limpa.
2.
Amortização e Juros. ·As partes acordaram, conforme a proposta do Mutuário, que a
Data ·Final de Amortização será ·correspondente ·a 24 anos, a contar da data de assinatura do
Contrato de Empréstimo, e que o pagamento da amortização do principal do Empréstimo deverá
ser efetuado pelo Mutuário em 30 (trinta) prestações semestrais e consecutivas nos meses de maio
e novembro de cada ano. Os juros também deverão ser pagos nos meses de maio e novembro de
cada ano. A primeira data de pagamento de juros e de principal dependerá da data de assinatura
do Contrato de Empréstimo. O número de parcelas de amortização e a VMP do Empréstimo
foram calculadas durante· a reunião de negociação pelo· Mutuário, considerando uma data
estimada de assinatura do Contrato em 31 de dezembro de 2014 e os termos acordados nas
Disposições Especiais deste Contrato.
~

·-z
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3.
Objetivo do Projeto. O Banco informou à Delegação Brasileira que não obstante o
objetivo específico do componente 2 do Projeto ter como foco incrementar as oportunidades de
inclusão social de jovens de 15 a 24 anos, o Projeto não restringirá qualquer ação do componente
2 a outros jovens de faixa etária diferente desta. Neste sentido, o Projeto também contempla o
atendimento a jovens de outras faixas etárias em situação de vulnerabilidade social e risco à
violência e criminalidade, nos oito municípios do Estado atendidos pelo Projeto.
4.
Uso de sistemas de pais. A pedido da PGFN, o BID, através de seu setor fiduciário e do
departamento legal, acordou com as contrapartes sobre a exclusão da cláusula de uso de sistemas
de país de sua minuta de Disposições Especiais. Com a exclusão da referida cláusula, fica claro
que o Mutuário terá a opção de utilizar o sistema de país, assim que este tenha sido
completamente validado pelo Banco, de acordo com os termos da validação do Banco e a
legislação aplicável validada, conforme disposto no Artigo 7.02(b) das Normas Gerais. As partes
acordam, ainda, que caso o uso de sistema de país seja validado, estas deverão, caso aplicável,
firmar aditivo contratual para fazer constar os termos da validação do sistema de país, conforme
autorizado pelo Banco. Na data de hoje, não se prevê o uso de sistemas de país.
Assinatura sujeita ao cumprimento de Condições Prévias Especiais. O cumprimento
5.
substancial das condições especiais prévias ao primeiro desembolso constitui exigência para a
assinatura do Contrato de Empréstimo.
6.
Solicitação de Manifestação Prévia a Respeito do Cumprimento de Condições
Prévias Especiais. A pedido da Delegação Brasileira, antes da assinatura do Contrato de
Empréstimo, o Banco manifestar-se-á de forma preliminar, por meio de sua representação no
Brasil, quanto ao cumprimento das condições especiais prévias ao primeiro desembolso.
7.
Necessidade de Aprovação da COFIEX. Foi reiterado pela SEAIN que qualquer
modificação nos prazos de desembolso e outras modificações contratuais que houver deverão ser
previamente apresentadas ao GTEC/COFIEX para aprovação.
8.
Aprovação e Modificações. O Banco informou às autoridades brasileiras que os termos e
condições da operação proposta ficam sujeitos à aprovação pelas instâncias superiores do Banco e
às modificações que estas possam efetuar nos mesmos. Caso seja necessário efetuar modificações
nos documentos revisados que afetem os textos acordados, o Banco informará oportunamente às
autoridades do Mutuário e da República Federativa do Brasil, por intermédio daProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional do Ministério da Fazenda, com o objetivo de receber suas
observações e autorizações a respeito. Da mesma forma, os representantes do Governo Federal
informaram ao Banco que os termos e condições da operação proposta ficam sujeitos à aprovação
pelas instâncias superiores do Governo Federal Brasileiro.
9.
Disponibilidade de Informação. Em conformidade com o estabelecido na Política de
Acesso à Informação do Banco (documento GN-1831-28), o Mutuário manifestou não ter
identificado na Proposta de Empréstimo (com seus anexos, apêndices e links) nem no Contrato de
Empréstimo informação que possa ser qualificada como uma exceção ao princípio de divulgação
de informação previsto nessa política. Portanto, o Banco informou ao Mutuário que procederá a
colocar à disposição do público,. através do site do Banco, a Proposta de Empréstimo (com seus
anexos, apêndices e links) uma vez que esta tenha sido distribuída à Diretoria Executiva do Banco
para sua consideração, e o Contrato de Empréstimo, uma vez que tenha sido assinado pelas partes
e entrado em vigor. Além disso, o Banco informou ao Mutuário que procederá a colocar à
disposição do público, através do site do Banco, as Demonstrações Financeiras Anuais Auditadas
("DFA") do projeto que receber do Mutuário, de acordo com as disposições estabelecidas no

~
p~/
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Contrato de Empréstimo. O Fiador informou ao Banco que não tem objeção à divulgação do .· ·\,.. libijÇ;-"J;~·
Contrato de Garantia. Portanto, de acordo com o estabelecido na Política de Acesso à Informação
-~ l?f.r,:;,.~.n;.
do Banco, o Banco informou ao Fiador que colocará à disposição do público, mediante inclusão
na sua página web, tal Contrato de Garantia, assim que o mesmo for assinado pelas partes e tiver
entrado em vigor.
Esta Ata foi elaborad e assinada em Brasília, em 29 de julho de 2014, e revisada pelos membros
das respectivas D

"'.

Lili ~ avaíCalltê
SEAINIMP

';?,:ªVd . Cw+c ./J,.oJ,·<"'"/

;?). JJs-.,
Tiago da Fonte Didier Sousa
STN/MF
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Negociação

BR-Ll387
Programa de Segurança Cidadã no Espírito Santo: Estado Seguro
·
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CONTRATO DE EMPRÉSTIMO No.[ .... ] OC-BR

entre b

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

eo

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo
(Projeto Estado Presente- autorizado pela Lei 10.186 de 28 de março de 2014)

[....]de[.... ] de 2014

LEG/SGO/CSC/IDBOOCS#38821163

/OC-BR
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CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
INTRODUÇÃO
Partes, Objeto, Elementos Integrantes, Órgão Executor, Garantia
e Definições Específicas
1.

PARTES E OBJETO DO CONTRATO

CONTRATO celebrado no dia [... ] de [.... ] de 2014 entre o ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, a seguir denominado "Mutuário", e o BANCO INTERAMERICANO DE
DESENVOLVIMENTO, a seguir denominado "Banco", para cooperar na execução de um
projeto, a seguir denominado "Projeto", que consiste no financiamento de atividades destinadas
ao Projeto Estado Presente no Espírito Santo. O Anexo Único apresenta os aspectos mais
relevantes do Projeto.
2.

3.

ELEMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO E REFERÊNCIA ÀS NORMAS
GERAIS

(a)

Integram este Contrato as Disposições Especiais, as Normas Gerais de abril de
2014 e o Anexo Único, que se juntam ao presente. Se alguma estipulação das
Disposições Especiais, do Anexo Único ou do Contrato de Garantia não
concordar ou estiver em contradição com as Normas Gerais, prevalecerá o
disposto nas Disposições Especiais, no Anexo Único ou no Contrato de Garantia,,
conforme o caso. Quando existir discrepância ou contradição entre estipulações
das Disposições Especiais. do Anexo Único ou do Contrato de Garantia, será
aplicado o princípio de que a disposição específica prevalece sobre a geral.

(b)

As Normas Gerais estabelecem pormenorizadamente as disposições de .
procedimento relativas à aplicação das cláusulas sobre amortização, juros,
comissão de crédito, inspeção e supervisão, conversões, desembolsos, bem como
outras disposições relacionadas· com a execução do Projeto. As Normas Gerais
incluem também definições de caráter geral.

ÓRGÃO EXECUTOR

A execução do Projeto e a utilização dos recursos do empréstimo outorgado pelo Banco
serão efetuadas totalmente pelo Mutuário, por intermédio da Secretaria de Estado de Governo
(SEG), a seguir denominada "Órgão Executor".
·
· .
.
·
4.

GARANTIA

Este Contrato fica sujeito a que a República Federativa do Brasil, a seguir denominada
"Fiador", assine o Contrato de Garantia e assuma as obrigações nele estipuladas.

~/
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CAPÍTULO I
O Empréstimo
CLÁUSULA 1.01. Valor e. Moeda de. Aprovação do Empréstimo. Nos tennos deste
Contrato, o Banco se compromete a conceder ao Mutuário, e este aceita, um empréstimo no
montante de até US$ 56.000.000,00 (cinquenta e seis milhões de Dólares), a seguir denominado
o "Empréstimo", para contribuir para o financiamento do Projeto.
CLÁUSULA 1.02. Solicitacão de desembolsos e moeda dos desembolsos. (a) O Mutuário
poderá solicitar ao Banco desembolsos do Empréstimo de acordo com o disposto no Artigo 4.03
das Normas Gerais.
(b)
Todos os desembolsos serão denominados e efetuados em Dólares, salvo nos
casos em que o Mutuário opte por um desembolso denominado em moeda distinta do Dólar, de
acordo com o disposto no Artigo 5.01 das Normas Gerais.
·
CLÁUSULA 1.03. Disponibilidade de moeda. Se o Banco não tiver acesso à moeda
solicitada pelo Mutuário, o Banco, de comum acordo com o Mutuário e com a não-objeção do
Fiador, poderá desembolsar o Empréstimo em outra moeda de sua escolha.
CLÁUSULA 1.04. Prazo para desembolsos. O Prazo Original de Desembolsos será de
5 (cinco) anos, contados a partir da data de entrada em vigor deste Contrato. Qualquer extensão
do Prazo Original de Desembolsos deverá contar com a anuência do Fiador e estará sujeita ao
previsto no Artigo 3.02(f) das Normas Gerais.
CLÁUSULA 1.05. Cronograma de Amortização. (a) A Data Final de Amortização é a data
correspondente a 15 de novembro de 2038. A VMP Original do Empréstimo é de[ ... ]) anos 1•
.,

(b)
O Mutuário deverá amortizar o Empréstimo de acordo com o Cronograma de
Amortização, o qual se apresenta a seguir2 • O Mutuário deverá pagar a primeira prestação de
amortização em 15 de maio de 2024, e a última, em 15 de novembro de 2038, a qual será a Data
Final de Amortização. 34
.

1

Favor notar que a VMP deverá ser calculada no momento da assinatura do Coritrato de Empréstimo e nunca poderá
ser maior que 15,25 anos.
2
Esse cronograma de amortização customizado fói solicitado pelo M.utuário. e já foi valid.ado pelo Departamento . c\:~
Financeiro do BID.
~=---.
3
A primeira data de amortização ~erá no mês de ma~o ou novembro, após transcorridos at~~no~}a assinatura do
Contrato de Empréstimo, dependendo da data de assmatura deste.
·
-' A últimadata de pagamento devenl se< no mê_s de maio ou novembro, con~o':"'e seja o caso, antes de transcorri/ "Z.

24 (v:e e ci~co~anos, contados da data de "'smatura do Contrato de Empr~
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Data de
Pagamento
5/15/2024
11/15/2024
5/15/2025
1 1/15/2025
5/15/2026
11/15/2026
5115/2027
11115/2027
5/15/2028
11/15/2028
5/15/2029
11/15/2029
5115/2030
1 1/15/2030
5115/2031
11/15/2031
5/15/2032
11/15/2032
5/1512033
11/15/2033
5115/2034
11/15/2034
5/15/2035
11/15/2035
5/15/2036
1 1115/2036 .
5/15/2037
11 /15/2037'
5/15/2038
11/15/2038

Número da
Prestação de
Amortização
I

%da
Amortização
3.23%
3.23%
3.23%
3.23%
3.23%
3.23%
3.23%
3.23%
4.22%
4.22%
5.85%
5.85%
5.85%
. 5.85%
5.85%
5.85%
5.85%
5.85%
5.85%
5.85%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 -

0.11%

0.11%
0.12%
0.10%
100.00%

(c)
As Partes poderão acordar a modificação do Cronograma de Amortização do
Empréstimo de acordo com o disposto no Artigo 3.02 das Normas Gerais.
CLÁUSULA 1.06. Juros. (a) O Mutuário deverá pagar juros· sobre os Saldos Devedores
diários a uma taxa que será determinada de acordo com o estipulado no Artigo 3.03 das Normas
Gerais.
·

(b)

O Mutuário deverá pagar juros ao Banco semestralmente, nos dias 15 de maio e

15 de novembro de cada ano, a partir de 15 de [... ] de [.... ].

A

5

5

A data de· pagamento dos juros dependerá da data de assinatura do. Contrato de Empréstimo, devendo o primeiro

<f pag;>men7ealiu.do até 6 m"'' da data de .,,;natum do Contrato de Empre.t;mo.

p
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·CLÁUSULA 1.07; Comissão de Crédito. O Mutuário deverá pagar uma comissão de
de acordo com o disposto nos Artigos 3.04, 3.05 e 3.07 das Normas Gerais.

créd\t~.::~~~;>

CLÁUSULA 1.08. Recursos para Inspeção e Supervisão. Exceto se o Banco estabelecer o
contrário de acordo com o disposto no Atiigo 3.06 das Normas Gerais, o Mutuário não estará
obrigado a cobrir os gastos do Banco a título de inspeção e supervisão gerais.
CLÁUSULA 1.09. Conversão. O Mutuário poderá solicitar ao Banco uma Conversão de
Moeda ou uma Conversão de Taxa de Juros em qualquer momento durante a vigência do
Contrato, de acordo com o disposto no Capítulo V das Normas Gerais.
(a)
Conversão de Moeda. O Mutuário poderá solicitar que um desembolso ou a
totalidade ou uma parte do Saldo Devedor sejam convertidos a uma Moeda de País Não
Mutuário ou a uma Moeda Local, que o Banco possa intermediar eficientemente, com as devidas
considerações operacionais e de gestão de risco. Entender-se-á que qualquer desembolso
denominado em· Moeda Local constituirá uma Conversão de Moeda, ainda que a Moeda de
Aprovação seja tal Moeda Local.
(b)
Conversão de Taxa deJuros. Q·Mutuário poderá solicit.arem relação a parte ou
à totalidade do Saldo Devedor que a Taxa de Juros Baseada na LIBOR seja convetiida a uma
taxa fixa de juros ou qualquer outra opção de Conversão de Taxa de Juros solicitada pelo
Mutuário e aceita pelo Banco.

CAPÍTULO 11
Custo do Projeto e Recursos Adicionais
CLÁUSULA2.01. ·Custo· do Projeto. O custo total do Projeto é estimado em quantia
equivalente a US$ 70.000.000,00 (setenta milhões de Dólares).
CLÁUSULA 2.02. Recursos adicionais. O valor dos recursos adicionais ao Empréstimo que,
de acordo com o Artigo 7.04 das Nmmas Gerais, o Mutuário se compromete a fornecer
opmiunamente para a completa e ininterrupta execução do Projeto, é estimado em quantia
equivalente a US$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de Dólares), sem que esta estimativa
implique limitação ou redução da obrigação do Mutuário de acordo com o referido Artigo. Para
calcular a equivalência em Dólares, será adotada a regra selecionada pelo Mutuário na
Cláusula 3.05 destas Disposições Especiais.

CAPÍTULO 111
Uso dos Recursos do Empréstimo

7m f'
Jil€

CLÁUSULA 3.01. · Utilizacão dos recursos do Empréstimo. (a) O Mutuário poderá uti "zar

os recursos do Empréstimo para pagar bens, obras e serviços. adquiridos de

~
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"~Capítulo IV destas Disposições Especiais e para os outros propósitos que se indicam neste
Contrato.
(b)
Os recursos do Empréstimo serão utilizados somente para o pagamento de bens,
obras e serviços originários dos países membros do Banco.
CLÁUSULA 3.02. Condições especiais prévias ao primeiro desembolso. O primeiro·
desembolso dos recursos do Empréstimo está condicionado a que se cumpram, de forma que o
Banco considere satisfatória, além das condições prévias estipuladas no Artigo 4.01 das Nom1as
Gerais, os seguintes requisitos:
(a) O Mutuário deverá comprovar a criação: (i) da Unidade de Gestão do Projeto (UGP)
no âmbito da estrutura da SEG, com a designação dos seus especialistas; e (ii) da Comissão
Especial de Licitações do Projeto;
(b) A entrada em vigor do Manual Operacional do Projeto (MOP) aprovado pelo Banco;
(c) A celebração e publicação no Diário Oficialdos termos de cooperação entre o Órgão
Executor e as entidades estaduais participantes do Projeto, conforme referidas na Seção JV do
Anexo Único.
CLÁUSULA 3.03. Reembolso de · despesas a ·débito do Empréstimo.
(a) Com a
concordância do Banco, dos recursos do Empréstimo poderá ser utilizada até uma quantia
equivalente a US$ 5:000.000,00 (cinco milhões de Dólares) para reembolsar despesas efetuadas
com o Projeto para a contratação de serviços de consultoria referentes à elaboração dos. projetos
executivos das obras e o desenvolvimento de sistemas. Essas despesas devem ter sido efetuadas .
antes de
[data de aprovação da·Proposta de Empréstimo pela Diretoria Executiva
do Banco], mas após 1 de novembro de 2013 [data não poderá anteceder em mais de 18 meses à
data da aprovação da Proposta de Empréstimo pela Diretoria Executiva do Banco], desde que
se tenham cumprido requisitos substancialmente análogos aos estabelecidos neste Contrato. Com
a concordância do Banco, os recursos do Empréstimo também poderão ser utilizados para ·
reembolsar despesas efetuadas ou .financiar as que se efetuem· com o Projeto a partir de
______ [data de aprovação do Empréstimo pela Diretoria Executiva do Banco] e até a
data da entrada em vigor do presente Contrato, desde que se tenham cumprido os mencionados
requisitos.
CLÁUSULA 3.04. Taxa de câmbio .. Para. efeito do estabelecido nó Artigo 4.09(a) das.
Normas Gerais deste Contrato, as partes acordam que a taxa de câmbio aplicável será a indicada ·
no inciso (a)(i) do referido Artigo.
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CAPÍTULO IV
Execução do Projeto
CLÁUSULA 4.01. Contratacão de obras e servicos difetentes de consultoria e aquisição ·
de bens. (a) Para efeitos do disposto no Artigo 2.01(49) das Normas Gerais, ·as partes fazem
constar que as Políticas de Aquisições são as datadas de março de 2011, contidas rio documento
GN..2349·9, aprovado pelo Banco em ·19 de abril de 2011. Se as Políticas de Aquisições forem
modificadas pelo Banco, a aquisição de bens e a contratação de obras e serviços diferentes de
consultoria serão realizadas de acordo com as disposições das Políticas de Aquisições
modificadas, uma vez que estas sejam levadas ao conhecimento do Mutuário e o Mutuário aceite
por escrito sua aplicação.
Para a contratação de obras e serviços diferentes de consultoria e a aquisição de
(b)
bens, poderá ser utilizado qualquer um dos métodos descritos nas Políticas de Aquisições, desde
que tal método tenha sido identificado para a respectiva aquisição ou contratação no Plano de
Aquisições aprovado pelo Banco .
. (c)
A concorrência pública intemacionaJ será utilizada para aquisições e contratações
estimadas em valor superior a US$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de Dólares) para a
contratação de obras e a US$ 5.000.000,00 (cinco milhões de Dólares) para a aquisição de bens e
a contratação de_ serviços diferentes de consultoria. Caso o Banco aumente o limite que
determina o uso da concorrência pública internacional conforme estabelecido pelo Banco na
página www.iadb.org/procurement, o Mutuário poderá optar pela adoção do novo limite. Abaixo
deste limite, o método de seleção será determinado · de acordo com a complexidade e
características da aquisição ou contratação, o qual deverá estar refletido no Plano de Aquisições
aprovado pelo Banco.

~

(d)
No que se refere ao método de licitação pública nacional, os respectivos
· procedimentos de licitação pública nacional poderão ser utilizados sempre que, à critério do
Banco, tais procedimentos garantam economia, eficiência, transparência e compatibilidade geral
com a Seção I das Políticas de Aquisições e levando em conta, entre outros, o disposto no
parágrafo 3.4 de tais Políticas.
CLÁUSULA 4.02. Manutenção. O Mutuário se compromete a: (a) conservar adequadamente
as obras e equipan1entos compreendidos no Projeto, de acordo com normas técnicas geralmente
aceitas; e (b) apresentar ao Banco, até 3 (três) anos após o vencimento do Prazo Original de
Desembolsos ou suas extensões e dentro do primeiro trimestre de cada ano, um relatório sobre o
estado dessas obras e equipamentos eo plano anual de manutenção, conforme disposto na Seção
V do Anexo Único. Se ficar comprovado, com base nas inspeções feitas pelo Banco ou nos
. relatórios recebidos, que a manutenção efetuada encontra-se abaixo dos níveis acordados, o
Mutuário deverá adotar as medidas necessárias para que as deficiências sejam corrigidas à
satisfação do Banco.
CLÁUSULA 4.03. ReconheCimento de despesas a débito da contrapartida local. O Banco
poderá reconhecer, como parte dos recursos da contrapartida local, as de~pesas efetuadas para {fa,~

.· .
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contratação de serviços de consultoria referentes à elabotação dos projetos executivos das obras
e o desenvolvimento de sistemas, até quantia equivalente a US$ 2.800.000,00 (dois milhões e
·oitocentos mil Dólares), que tenham sido efetuadas antes de
[data de aprovação do
Empréstimo pela Diretoria Executiva do Banco] mas após 1 de novembro de 2013 [favor notar
que o Banco não poderá reconhecer gastos de contrapartida realizados há mais de 18 meses
anteriores à data da aprovação da Proposta de Empréstimo pela Diretoria Executiva do Banco],
desde que se tenham cumprido requisitos substancialmente análogos aos estabelecidos neste
Contrato. O Banco também poderá reconhecer, como parte da contrapartida local, as despesas
efetuadas ou que venham. a ser efetuadas com o Projeto a partir de
[data de aprovação .
do Empréstimo pela Diretoria Executiva do Banco] e até a data da entrada em vigor do presente
Contrato; desde que se tenham cumprido os mencionados requisitos.
CLÁUSULA 4.04. Seleção e contratação de serviços de consultoria. (a) Para efeitos do
disposto no Artigo 2.01(50) das Normas Gerais, as partes fazem constar que as Políticas de
Consultores são as datadas de março de 2011, contidas no documento GN-2350-9, aprovado pelo
Banco em· 19 de abril de 2011. Se as Políticas de Consultores fotem modificadas pelo Banco, a
seleção e contratação de serviços de consultoria serão realizadas de acordo com as disposições
das Políticas de Consultores modificadas, uma vez que estas sejam levadas ao conhecimento do
Mutuário e. o Mutuário aceite por escrito sua aplicação .
.(b)
Para a seleção e contratação de setviços de consultoria, poderá ser· utilizado
qualquet um dos métodos descritos nas Políticas de Consultores, desde que tal método tenha sido
identificado para a respectiva contratação no Plano de Aquisições aprovado pelo Banco .
O limite que determina a composição da lista curta com consultores internacionais .
. (c)_
será deUS$ 1.000.000,00 (um milhão de Dólares). Abaixo deste limite, a lista curta poderá ser
composta integralmente por consultores nacionais do país do Mutuário.
CLÁUSULA 4.05. Atualização do Plano de Aquisições. Para a atualização do Plano de
Aquisições conforme o disposto no Artigo 7.02(c) das Normas Gerais, o Mutuário deverá utilizar ·
ou, se for o caso, fazer com que o Órgão Executor utilize o sistema de execução .e
·
acompanhamento de planos de aquisições que o Banco determine.
CLÁUSULA 4.06.
Sistema de_- Gestão . e Monitoramento · do Projeto. Durante toda a ·
execução do Projeto, o Mutuário deverá contar com um sistema informatizado de gestão e
monitoramento de projetos, em confoimidade com os termos de referência previamente
acordados com o Banco, e que será operado pelo Órgão Executor do Projeto. Este sistema deverá
integrar: (i) a programação de atividades específicas; (ii) o acompanhamento do avanço físico e
financeiro dos componentes do Projeto; e (iii) o monitoramento e o controle. periódico dos
produtos e os avanços da operação.
CLÁUSULA 4.07. Monitoramento e Avaliação. O Mutuário apresentará ao Banco, para sua,
aprovação, utilizando a Matriz de Resultados e conforme o estabelecido no Plano de .
Monitoramento e Avaliação do Projeto, :os seguintes relatórios de avaliação:
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(b)

impacto dos componentes de prevenção;

(c)

resultados antes e depois da efetividade da polícia comunitária; e

(d)

duas pesquisas de vitimização, uma no primeiro ano e a outra no último
ano do Prazo Original de Desembolsos.

CLÁUSULA4.08. Relatórios de avaliação "expost". (a) O Mutuário apresentará ao Banco,
no prazo de até 60 (sessenta) dias anteriores ao término do Prazo Original de Desembolsos ou
suas extensões, um relatório de avaliação econômica ex post do Projeto, com base na
metodologia utilizada para a avaliação ex ante e de acordo com as diretrizes ajustadas com o
·Banco.
(b)
O Mutuário deverá ainda compilar, arquivar e manter atualizados, por 3 (três)
anos contados do .final da execução do Projeto, a documentação e a informação de suporte do
Projeto que permita ao Banco realizar a avaliação ex post, caso o Banco considere conveniente.

CLÁUSULA 4.09. Condicões especiais de execução. (a) O Mutuário deverá apresentar
previamente ao início de cada processo licitatório das obras (Centro Integrado de Perícia Técnico
Científica; Centro de Cidadania e Centros de Atendimento para os Dependentes de Álcool e
Drogas - CAPS-AD) do Projeto: (i) evidência da posse legal dos terrenos e apresentação ao
Banco dos Planos de Gestão Ambiental e Social (PGAS); e (ii) a celebração e entrada em vigor
dos tennos de cooperação entre o Órgão Executor e os Municípios de Vila Velha, Cariacica e
Guarapari, confmme os tennos acordados com o Banco.

·"'-"i

(b)
O Mutuário deverá disponibilizar 565 (quinhentos e sessenta e cinco) efetivos
policiais que operarão nos 14 (quatorze) Núcleos de Polícia Comunitária previamente à aquisição .
dos equipamentos de apoio logístico para a implementação destes núcleos.
(c)
O Mutuário deverá implantar o sistema financeiro do Projeto no prazo de 6 (seis)
meses a partir da data de assinatura deste Contrato.

CAPÍTULO V
Supervisão
CLÁUSULA 5.01. Registros, inspeções e relatórios. (a) O Mutuário se compromete a
manter registros, permitir inspeções, apresentar relatórios, manter um sistema de informação
financeira e uma estrutura de controle interno aceitáveis ao Banco e fazer auditar e apresentar ao
Banco as demonstrações financeiras e outros relatórios auditados, de acordo com as disposições

/~/
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(b) O Mutuário deverá apresentar ao Banco para sua aprovação:
(i)

Os relatórios semestrais de progresso deverão ser apresentados dentro do prazo de
60 (sessenta) dias seguintes ao término de cada semestre e refletirão o
monitoramento dos indicadores da Matriz de Resultados constantes do Manual
Operacional do Projeto- MOP;

(ii)

O relatório de avaliação intermediária, o qual deverá ser apresentado após dois
anos e meio da entrada em vigor deste Contrato ou dentro dos 90 (noventa) dias
posteriores a. data de desembolso de 50% (cinquenta por cento)· dos recursos do
Empréstimo, o que ocorrer primeiro; e

(iii)

O relatório .de ·avaliação final, o qual deverá ser apresentado dentro dos 90
(noventa) dias posteriores à data de desembolso de 95% (noventa por cento) dos·
recursos do Empréstimo, o qual deverá conter uma avaliação econômica ex post e .
serviráde insumo para a preparação do relatório de Término do Projeto (PCR)
·. pelo Banco.

CLÁUSULA 5.02. Supervisão da execução do Projeto. (a) O Banco utilizará o plano de.
execução do Projeto a que se refere o Artigo 4.01(d)(i) das Normas Gerais como um instrumento
para a supervisão da execução do Projeto. Tal plano deverá compreender o planejamento
completo do Projeto, com a rota crítica de ações que deverão ser executadas para que os recursos
do Empréstimo sejam desembolsados no Prazo Original de Desembolsos.
(b)
O plano de execução do Projeto deverá ser atualizado quando seja necessário, em .
especial quando se produzam modificações significativas que impliquem ou possam implicar
atrasos na execução do Projeto. O Mutuário deverá informar ao Banco sobre as atualizações do
plano de execução do Projeto, no mais tardar por ocasião da apresentação do relatório semestral
de progresso correspondente.

CLÁUSULA 5.03. Demonstrações financeiras. O Mutuário se compromete a que se
apresentem os seguintes relatórios:
(a)
Dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias do encerramento de cada exercício
fiscal do Órgão Executor e durante o Prazo Original de Desembolso· ou suas extensões, as
demonstrações financeiras auditadas do Projeto, devidamente auditados ·por uma empresa de
auditoria independente aceitável ao Banco ou pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo. O último desses infmmes será apresentado dentro dos 120 (cento e vinte) dias seguintes
ao vencimento do Prazo Original de Desembolso ou suas extensões.

/
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CAPÍTULO VI·
Disposições Diversas
CLÁUSULA6.01.
assinatura.

Vigência do Contrato. Este Contrato começa a vigorar na data de sua

CLÁUSULA 6~02. :Extinção. O pagamento total do Eni.préstirno e dos juros e com1ssoes,
assim como dos demais gastos, prêmios e custos originados em virtude deste Contrato, dará por
extinto o Contrato e todas as obrigações dele derivadas.
CLÁUSULA 6.03. Validade. Os direitos e obrigações estabelecidos neste Contrato são
válidos e exigíveis, de acordo com os termos nele estabelecidos, sem referência à legislação de
qualquer país.
CLÁUSULA 6.04. Comunicações. Salvo acordo escrito em que se estabeleça outro
procedimento, todo aviso, solicitação ou comunicação que as partes devam enviar uma à outra
em vütude deste contrato será feito por escrito e considerar-se-á efetuado no momento em que o
documento correspondente for entregue ao destinatário no respectivo endereço, abaixo indicado:
Do Mutuário:
Endereço postal paraassl1htos.relacionados com a execução do Projeto:
Secretaria de Estado de Governo
Gabinete do Secretário
Rua Sete de Setembro..,..: Palácio Fonte Grande~ 6° andar~ 362
Centro - Vitória - ES
CEP: 29105-000
Fax: +55 27 3636-1186
EndereÇo postal para assuntos relacionados com o serviço do Empréstimo:
Secretaria deEstado da.Fazenda
Gabinete do Secretário da Fazenda
Av. Jerônimo Monteiro,.96, Ed. AurelianoHoffmann
Centro ~Vitória- ES
CEP: 29010-002
·Fax: +55 27 3636-8888

Do Banco:
Endereço postal:
Banco Interamericano de Desenvolvimento

.

.

. . . . ..
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1300 New York Ave., N.W.
Washington, D.C. 20577
Estados Unidos da América
Fax: (202) 623-3096

CLÁUSULA 6.05. Correspondência. O Banco e o Mutuário comprometem-se a encaminhar
à Secretaria de Assuntos Internacionais - SEAIN do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, no endereço abaixo indicado, cópia das correspondências relativas ao Projeto.
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Assuntos Internacionais - SEAIN
Esplanada dos Ministérios, Bloco K, 5° andar
70040-906, Brasília, DF, Brasil
Fax: +55 (61) 2020-5006

CAPÍTULO .VII ·
Arbitragem
CLÁUSULA 7.01. Cláusula compromissória. Para a solução de qualquer controvérsia
oriunda do presente Contrato que não seja dirimida por acordo entre as partes, estas se submetem
· incondicional e irrevogavelmente ao processo e sentença do Tribunal de Arbitragem a que se
refere o Capítulo X das Normas Gerais.
EM TESTEMUNHO DO QUE, o Mutuário e o Banco, atuando cada qual por intermédio
de seu representante autorizado, firmam o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor em
Brasília, DF, Brasil, no dia acima indicado.

ESTADO DO ESPÍRITO SANtO

BANCO INTERAMERICANO
DE DESENVOLVIMENTO

/AI

/AI

[ ....... ]
Governador

Daniela Carrera-Marquis
Representante do Banco no· Brasil

j'/
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. ANEXQÚNICO
.

. .

.

·.

.

.

.

·O PROJETO

. . ··.·.·· .P~ojt!to Êstado•Presente:.Segu:rança.Cidadi~Ó-Espírit() $afit~·-~· ...
· (Projeto Estado Presente:"" autorizado pelaLeil0.186 de 28 de março de·

-

I.

-~

,.

ww

.

Objetivo

1.01 · Ó Projeto te.m como.objetivo.geral contribuir.píll·~·á.n:dução .Jos eleyadosíndices de·
crimesviol~ntos .(homicídios . e rou1Jos) . em 8 (oito) .municípios do--f:~tado.do Espírito
Santo. Os objetiv9s espe.cíficos do Projeto são:._(i) ~Ul11entar a efetividade da Pol!cia Civil
e da P,olícia .Militar no controle e investigação de crimes violentos; (ii) -increm~ntar as
oportunidades de inclusão social com foco nos jovens de 15 (quinze) a 24 (vinte e quatro)
anos em,condições deJisco àyiolência; e (iii) reduZir areincidência da populaçãojovem ··
em conflito com a lei. ·
·
· · · ·· · · · ·
·
· ··

li.

.Descrição . . · .

2.Ól .. ·.

b}rojeto~stáestrutur~do e.~113 (três}~ol111;~nentesd~scritosa seguir:
C~mpoÍl~nt~ •I:> - }v1elhoria da. -<aetividacie policial . para . a prevencão; . controle e
~:

2.02

.

O objetivo •. •deste <conip()riehte tti~Ihotar. ~ >~áp~cid~cle operacional e i11stitucional <las
entidades responsáveis pela . área cie <segurança pública no· Estado do •. Espírito Santo
(Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Polícia Militar; Polícia Civil
e Perícia Técnico Científica), por ineio de: (i) implementação de um modelo de
planejamento e gestão integrada orientada para resultados da segurança pública;
incluindo a modernização das tecnologias de informação. sobre< o crime, apoio .para a:
análise e investigação criminal;.· (ii).formação e sensibillzação de efetivos policiais para
administrar e .• prevenir. conflitos. e r~lacionar-:se com as comunidades, pririci palmente com .· ..
a populaçâojovem; (iii) constituição de)4.(quatorze) Núcleos. de Polícia Comunitária
(NPC), incluindo a aquislção.de bens; (iv) construção de um centroqueintegl'e a Perícia .
Técnico Científica do Estado d(): Espírito Santo; (v) criação e fortalecimento de 14
(quatorze) . Fóruns Comunitários .Interativos <de Segurança; e (vi) verificação do . .
adequàdo funcionamento .dos controles·. internos e sociais·. ·das polícias nas áreas . dOs ·.. · ..

é

· ·.···~=:ç::~::~o.~os .recmsos~::nos. dos• órgãos ·.correcionffis das.Jnsti~Içõesi: ..

. /Ot>BR
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Componente li: Prevenção social da violência para a população jovem.
Este componente tem por objetivo prevenir a atividade delitiva dos jovens e melhorar
suas oportunidades de integração social, por meio de: (i) estabelecimento de uma rede de
serviços de prevenção da violência juvenil, coh1 a construção, aquisição de equipamentos
e operação do Centro de Cidadania Terra Vermelha e. implementação de outros 14
(quatorze) Centros de Cidadania. Estes Centros de Cidadania serão operados por
Organizações da Sociedade Civil e oferecerão serviços de esporte; cultura, recreação,
métodos de resolução de conflitos, promoção de uma cultura de paz, formação
profissional e socioeducativa; (ii) ampliação da cobertura de serviços dos Centros de
Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-AD); (iii) aumento da oferta e
oportunidades para a formação e integração de jovens com o mercado de trabalho em
colaboração com o setor privado e tomando em conta o contexto de gênetó e raça; e (iv)
implementação de ações voltadas ao sistema educativo que promovam a permanência dos
jovens na escola e a conclusão do ensino fundamental e ensino médio.

Componente III: Modemizacão do processo de ressocializacão.

2.04

O objetivo deste componente é reduzir a reincidência delitiva dos jovens, por meio de: (i)
melhoria da oferta de serviços a adolescentes intemados, incluindo: (a) modernização do ·
. sistema de gestão, monitoramento e avaliação de desempenho dos centros do Instituto de
Atendimento Socioeducativodo Estado do Espírito Santo (!ASES); (b) implementação de
um sistema de vídeo-monitoramento; (c) implementação de um plano de formação
contínua para servidores do IASES; (d)implementação de um modelo de atendimento
adequado às características da transgressão cometida e a capacidade física e cognitiva do
jovem, com os seguintes serviços: atividades escolares de aceleração e alfabetização;
formação para o trabalho; esportes, cultura, recreação, métodos de resolução de conflitos
· e promoção de uma cultura de paz; e (ii) implantação de um sistema de apoio à
reintegração de jovens egressos dos centros do IASES, por meio da implementação de
um Centro de Atendimento e Inclusão Social.

2.05

O Projeto também financiará atividades de gestão e administração, as quais incluirão.: (i)
consultoria de apoio aos especialistas da UGP; (ii) semináriOs de melhores práticas de
gestão; (iii) implantação de sistema de monitotamerito e avaliação; e (iv) elaboração de
uma estratégia de comunicação e divulg~ção.

111.

Custo do Projeto e Plano de Financiamento

3.01

O custo total do Projeto é estimado no equivalente a US$ 70.000.000,00 (setenta :milhões
de Dólares). O Banco financiará US$ 56.000.000,00 (cinquenta e seis milhões de
Dólares) com recursos do Capital Ordinário. A contrapartida local, equivalente a
US$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de Dólares), será apertada pelo Estado do Espírito

~
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Santó: s:gue, ab~ixo, o desmembramento dos recursos, por componente e contribuiçã -;;,'.:;/r:.~r;:;-J
'• · em tmlhoes âe Do lares:
·'~
·. ;. ·~

..

_Custo e Financiamento dó:.Projeto
(em lttilhões de l;!S$) <;

)

'IV.

Execução
O Órgão Executor do Projeto será o Mutuário, por meio da Secretaria de Governo de
Estado (SEG). A .Secretaria de Estado Extraordinária de Ações Estratégicas (SEAE), que
integra a .estrutura administrativa da SEG, será responsável pela coordenação
institucional.e técnica do Projeto. AUGP será constituída por meio de um ato normativo
próprio e :estará integrada por uma equipe multidisciplinar~ sob a coordeúação da _SEAE. ·•
A UGP serátesponsável junto ao ~anco pela preparação, gestão e acompanhamento das
ações do Projeto. Além disso, será estabelecida no âmbito da estrutura administrativa da.
SEGuma Comissão Especial deLieitaÇões para o Projeto.
·
·
..
.· ......... :. . :.
.. : ·.
:·
·...
_:
.·
,····.· ·.
-'::.':: ....
....... ·

4.01

. . :

,'

.

. ·.

.

.·.·

.. ·

:.

.

4.02 .· . JJado_o caráter' ti:ansversal do Projeto; a u GP-~~ntctrá com .O apoio técnico e ~c()tkpl;Orriisso ..
dos ófgãàs participantes do <Projeto (tais ~omo: . Secretarias de Estado da Saúde,
· Eduéação, SegurançaPública:e Defesa·Social, o Institutode Obras Públicas do Espírito.··
·__- Santo e o IASES) para a sustentabilidade dos investimentos, gastos de manutenção e
_operação das obras. Essas entidadesfomecerão apoio técnico ao Órgão Executor em suas - ·
áreas de competência para: (i) a elaboração de estudos, projetos e processos de licitação;
(ii) a supervisão técnico-ambiental de obras; e (iii) operação e manutenção. O Órgão
Executor.contatá com o apoio.darespectiva entidade, o qual será formalizado por meio
·
de um termo de cooperação: ·
4.03 ·_- O Manuaidperaéiot1~1 do Pi;o]eto (MOP) conte~á osd~talhesrelativos ao mecanismo de
execução do Projeto e os Iilecanismos de_ coordenação inteiinstitucional com as
respectivas funções e responsabilidades ..· .
.

.

.

.

.

V.· .· . Manutenção·.

-~.~.

.

.

'Z

·:
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O propósito da manutenção é o de conservar as obras compreendidas no Projeto nas
condições de operação em que se encontravam no momento da conclusão das mesmas,
dentro de um nível compatível com os serviços que devem prestar. .
·
5.02

O primeiro plano anual de manutenção deverá corresponder ao exercício fiscal seguinte
ao da entrada em operação da primeira das obras do Projeto.

5.03

O plano anual de manutenção deverá incluir: (i) os detalhes da organização responsável
pela manutenção, o pessoal encarregado e o número, tipo e estado dos equipamentos
destinados à manutenção; (Íi) a informação relativa aos recursos que serão investidos em
manutenção durante o ano corrente e o montante dos que serão incluídos no orçamento
do ano seguinte; e (iii) um relatório sobre as condições da manutenção, baseado no
sistema de avaliaçãode suficiência estabelecido pelo Mutuário.

/OC-BR
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Empréstimo No. [... ) OC-BR~·,..
Resolução DE

CONTRATO DE GARANTIA

entre a

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
eo
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

Empréstimo ao Estado do Espírito Santo
Projeto Estado Presente: SegtÍrança Cidadã no Espírito Santo
(Projeto Estado Presente- autorizado pela Lei 10.186 de 28 de março de
2014)

de ~.c......---~ de 20_._

-L~EG~ffl~G~O~~~SC~/I~D~BD~O~C~S#~38~8~22~M~8------------~----~----------------------------. ~~

/bJ~~
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CONTRATO DE GARANTIA

CONTRATO celebrado no dia
de
de 20
, entre a REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (a seguir denominada "Fiador") e o BANCO
INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (a seguir denominado "Banco").
CONSIDERANDO:
Que por meio do Contrato de Empréstimo No. /OC-BR (a seguir denominado "Contrato
de Empréstimo"), celebrado nesta mesma data em [lugar da assinatura], entre o Banco e o
Estado do Espírito Santo (a seguir denominado "Mutuário"), o Banco concordou em outorgar ao
Mutuário um Empréstimo até a quantia de US$ 56.000.000,00 (cinquenta e seis milhões de
dólares dos Estados Unidos da América), a débito dos recursos do Capital Ordinário do Banco,
desde que o Fiador garanta solidariamente as obrigações financeiras do Mutuário estipuladas no
referido Contrato de Empréstimo e que o referido Fiador contraia as obrigações adicionais que se
especificam neste instrumento.

0

Que o Fiador, pelo fato de haver o Banco assinado o Contrato de Empréstimo com o
Mutuário, concordou em garantir o referido Empréstimo, de acordo com o estipulado neste
instrumento, observadas as autorizações estipuladas na legislação brasileira pertinente.
AS PARTES CONTRATANTES têmjusto e acordado o seguinte:
1.
O Fiador, como devedor solidário, responsabiliza-se por todas as obrigações
financeiras, tais como pagamento do principal, juros e demais encargos relativos ao Empréstimo,
contraídas pelo Mutuário no Contrato de Empréstimo, cujos termos o Fiador declara conhecer
integralmente. As referidas obrigações financeiras não incluem compromisso do Fiador de
contribuir com recursos adicionais para a execução do Projeto.
2.
O Fiador se compromete a não tomar nenhuma medida nem permitir que, no
âmbito de sua competência, sejam tomadas providências que dificultem ou impeçam a execução
do Projeto ou obstem o cumprimento de qualquer obrigação do Mutuário estabelecida no
Contrato de Empréstimo.
3.
O Fiador se compromete a, no caso de estabelecer qualquer gravame sobre seus
bens ou receitas fiscais, como garantia de uma dívida externa, constituir, ao mesmo tempo, um
gravame que assegure ao Banco, em posição de igualdade e proporcionalmente, o cumprimento
das obrigações contraídas neste Contrato. Esta disposição não se aplicará, entretanto: (a) aos
gravames sobre bens comprados para garantir o pagamento do saldo devedor do respectivo
preço; nem (b) aos gravames pactuados em operações bancárias para garantir o pagamento de
obrigações cujos vencimentos não sejam superiores a um ano de prazo.
4.
A expressão "bens ou receitas fiscais" refere-se, no presente Contrato, a qualquer
classe de bens ou rendas que pertençam ao Fiador ou a qualquer de seus departamentos ou
órgãos que não sejam entidades autônomas com patrimônio próprio.

~
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5.

O Fiador se compromete a:
(a)

cooperar, no âmbito de sua competência, para assegurar o cumprimento
dos objetivos do Empréstimo;

(b)

informar ao Banco, coin a maior urgência possível, qualquer fato que
dificulte ou possa dificultar a consecução dos fms do Empréstimo, ou o
cumprimento das obrigações do Mutuário;

(c) ·

no âmbito da sua competência, proporcionar ao Banco as informações que
este, razoavelmente, solicite quanto à situação do Mutuário;

(d)

facilitar, no âmbito da sua 'competência, aos representantes do Banco, o
exercício das suas funções relacionadas com o Contrato de Empréstimo e
a execução do Projeto; e

(e)

informar ao Banco, com a maior urgência possível, caso esteja, em
cumprimento de suas obrigações de devedor solidário, efetuando os
pagamentos correspondentes ao serviço do Empréstimo.

6.
O Fiador concorda que tanto o principal quanto os juros e demais encargos do
Empréstimo serão pagos sem nenhuma redução ou restrição, livres de quaisquer impostos, taxas,
direitos ou encargos estabelecidos nas leis da República Federativa do Brasil, e que tanto este
Contrato como o Contrato de Empréstimo estarão isentos de qualquer imposto, taxa ou direito
aplicáveis em relação à celebração, registro e execução de contratos.

7.
O Fiador só ficará exonerado da responsabilidade contraída com o Banco depois
de ter o Mutuário cumprido integralmente com todas as obrigações financeiras assumidas no
Contrato de Empréstimo. Em caso de qualquer inadimplemento por parte do Mutuário, a
obrigação do Fiador não .estará sujeita a qualquer notificação ou interpelação, nem a qualquer
formalidade processual, demanda ou ação prévia contra o Mutuário ou contra o próprio Fiador.
O Fiador, ainda, renuncia expressamente a quaisquer direitos, benefícios de ordem ou de
excussão, faculdades, favores ou recursos que lhe assistam, ou possam assistir. O Fiador
declara-se ciente, igualmente, de que não se desobrigará da responsabilidade contraída para com
o Banco se ocorrer: (a) omissão ou abstenção no exercício, por parte do Banco, de quaisquer
direitos, faculdades ou recursos que lhe assistam contra o Mutuário; (b) tolerância ou
concordância do Banco com inadimplemento do Mutuário ou atrasos em que este venha a
incorrer no cumprimento de suas obrigações; (c) prorrogações de prazos ou quaisquer outras
concessões feitas pelo Banco ao Mutuário, desde que com a prévia anuência do Fiador;
(d) alteração, aditamento ou revogação, total ou parcial, de qualquer das disposições do Contrato
de Empréstimo, desde que feitos com a prévia. anuência do Fiador. Sem prejuízo do que
estabelece esta Cláusula, o Banco comunicará ao Fiador qualquer inadimplemento de obrigação
do Mutuário.
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8.
O atraso ou a abstenção, por parte do Banco, no exercício dos direitos pactuados
neste Contrato não poderão ser interpretados como renúncia a tais direitos, nem como aceitação
das circunstâncias que lhe permitiriam exercê-los.
9.
Qualquer controvérsia que surja entre as partes, com respeito à interpretação ou
aplicação deste Contrato, que não possa ser dirimida por acordo mútuo, será submetida a
sentença do Tribunal Arbitral, na forma estabelecida no Capítulo X das Normas Gerais do
Contrato de Empréstimo. Para os fins dessa arbitragem, aplicam-se ao Fiador todas as referências
feitas ao Mutuário no mencionado Capítulo das Normas Gerais. Se a controvérsia afetar tanto a
Mutuário quanto o Fiador, ambos deverão atuar conjuntamente designando um mesmo árbitro.
10.
Salvo acordo escrito em que se estabeleça outro procedimento, todos os avisos,
solicitações ou notificações que as partes contratantes devam enviar uma à outra em virtude deste
Contrato deverão ser efetuadas, sem exceção alguma, por escrito e considerar-se-ão efetivadas
quando de sua entrega ao destinatário, por qualquer meio usual de comunicação, no respectivo
endereço, a seguir indicado:
Ao Banco:
Banco Interamericano de Desenvolvimento
1300 New York Ave., N~W.
Washington, D.C. 20577
Estados Unidos da América
Fax: + 1 (202) 623-3096
Ao Fiador:
Ministério da Fazenda
Procuradoria-Ueral da Fazenda Nacional
Esplànada dos Ministérios, Bloco P, 8° Andar
Brasília- D.F.- Brasil
70.048-900
Fax: +55 (61) 3412-1740
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EM TESTEMUNHO DO .QUE, o Fiador e o· Banco, agindo cada qual por intermédio de ·
seu representante autorizado, subscrevem este Contrato em 3 (três) vias de igual teor e para um
só efeito, em [lugar da assinatura], na data mencionada na frase inicial deste Contrato.

·
\!
'

REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL

BANCO INTERAMERICANO
DE DESENVOLVIMENTO

[nome da pessoa que assina]
[cargo da pessoa que assina]

[nome da pessoa que assina]
[cargo da pessoa que assina]
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SEGUNDA PARTE
NORMAS GERAIS
Abril de 2014

CAPÍTULO I
Aplicação das Normas Gerais .

'

ARTIGO 1.01.
Aplicação das Normas Gerais. Estas Normas Gerais aplicam-se aos
Contratos de Empréstimo que o Banco Interamericano de Desenvolvimento celebra com seus
Mutuários.e,portanto, suas disposições constituem parte integrante deste Contrato.

CAPÍTULO 11
Definições
ARTIGO 2.01.
Definições. Para os efeitos dos compromissos contratuais contraídos pelas
partes, são adotadas as seguintes definições:
1)

"Adiantamento de Fundos" significa o montante de recursos adiantados pelo
Banco ao. Mutuário a débito dos ·recursos do Empréstimo, para fazer frente a
gastos elegíveis do Projeto, de acordo com o disposto no Atiigo 4.07 destas
Nom1as Gerais.

2)

"Agência de Contratações" significa a entidade com capacidade legal para firmar ·
contratos e que, mediante acordo com o Mutuário ou, se for o caso, o Órgão
Executor, assume total ou parcialmente a responsabilidade pela realização das
aquisições de .bens ou das contratações de obras, serviços de consultoria ou
serviços diferentes de consultoria do Projeto.

3)

"Agente de Cálculo" significa o Banco, exceto quando este termo for utilizado na
definição da Taxa de Juros LIBOR, caso em que terá o significado atribuído a tal
termo nas Definições do ISDA de 2006, segundo a publicação do International
Swaps and DerivativesAssociation, Inc. (Associação Internacional de Operações
de Swap e Derivativos), em suas versões modificadas e complementadas. Todas
as determinações efetuadas pelo Agente de Cálculo terão caráter final, conclusivo
e obrigatório para as partes (salvo por erro manifesto), e, quando realizadas pelo
Banco em sua qualidade de Agente de Cálculo, serão efetuadas mediante
justificação documentada, de boa fé e de forma comercialmente razoável.

4)

"Banco" significa o Banco Interamericano de
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5)

"Carta Notificação de Conversão" significa a comunicação mediante a qual o
Banco informa ao Mutuário os tem1os e condições financeiras em que uma
Conversão tenha sido efetuada de acordo com a Carta Solicitação de Conversão
enviada pelo Mutuário.

6)

"Carta Notificação de Modificação do Cronograma de Amortização" significa a
comunicação mediante a qual o Banco responde a uma Carta Solicitação de
Modificação de Cronograma de Amortização.

7)

"Carta Solicitação de Conversão" significa a comunicação irrevogável mediante a
qual o Mutuário solicita ao Banco uma Conversão, de acordo com o disposto no
Artigo 5.01 destas Normas Gerais.

8)

"Carta Solicitação de Modificação de Cronograma de Amortização" significa a
comunicação irrevogável mediante a qual o Mutuário solicita ao Banco· uma·
modificação do Cronograma de Amortização.

9)

"Contrato" significa o presente co11trato de empréstimo.

1O)

"Contratos de Derivativos" significa qualquer contrato celebrado entre o Banco e
o Mutuário ou entre o Banco e o Fiador para documentar e/ou confirmar uma ou
mais operações de derivativos acordadas entre o Banco e o Mutuário ou entre o
Banco e o Fiador e suas posteriores modificações. São parte integrante dos
Contratos de Derivativos todos os seus anexos e demais acordos suplementares
aos mesmos.

11)

."Convenção para o Cálculo de Juros" significa a convenção para a contagem de
dias utilizada para o cálculo do pagamento de juros, estabelecida na Carta
Notificação de Conversão.

12)

"Conversão" significa uma modificação dos termos de parte ou da totalidade do
Empréstimo solicitada pelo Mutuário e aceita pelo Banco nos tennos deste ·
Contrato e que poderá ser: (i) uma Conversão de Moeda; ou (ii) uma Conversão
de Taxa de Juros.

13)

"Conversão de Moeda'' significa, em relação a um desembolso, ou a parte ou à
totalidade do Saldo Devedor, a mudança da moeda de denominação para Moeda
Local ou .Moeda de País rtão Mutuário que o Banco possa intermediar
eficientemente, com as devidas considerações operacionais e de gestão de risco do
Banco.

14)

"Conversão de Moeda por Prazo Parcial" significa uma Conversão de Moeda por
um . Prazo de Conversão inferior ao prazo previsto no Cronograma de
Amortização solicitado para tal Conversão de Moeda, de acordo com o disposto
rio Artigo 5.03 destas Normas Gerais.
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15)

"Conversão de Moeda por Prazo Total" significa uma Conversão de Moeda p~~_..;..-
um Prazo de Conversão igual ao prazo previsto no Cronograma de Ammtização
solicitado para tal Conversão de Moeda, de acordo com o disposto no Artigo 5.03
destas Normas Gerais.

16)

"Conversão de Taxa de Juros" significa (i) a mudança do tipo de taxa de juros
referente à totalidade ou a parte do Saldo Devedor; ou (ii) o estabelecimento de
um Teto (cap) de Taxa de Juros ou uma Faixa (collar) de Taxa de Juros referente
a parte ou à totalidade· do Saldo Devedor; ou (iii) qualquer outra opção de
cobertura (hedging) que afete a taxa de juros aplicável a parte ou à totalidade do
Saldo Devedor.

17)

"Conversão de Taxa de Juros por Prazo Parcial" significa uma Conversão de Taxa
de Juros por um Prazo de Conversão inferior ao prazo previsto no Cronograma de
Amortização solicitado para tal Conversão de Taxa de Juros, de acordo com o
disposto no Artigo 5.04 destas Normas Gerais.

18)

"Conversão de Taxa de Juros por Prazo Total" significa uma: Conversão de Taxa
de Juros por um Prazo de Conversão igual ao prazo previsto no Cronograma de
Amortização solicitado para tal Conversão de Taxa de Juros, de acordo com o
disposto no Artigo 5.04 destas Nom1as Gerais.

19)

"Cronograma de Amortização" significa o cronograma original estabelecido nas
Disposições Especiais para o pagamento das prestações de amortização do
Empréstimo ou o cronograma ou cronogramas que resultem das modificações
acordadas entre as Pm1es, de acordo com o disposto no Artigo 3.02 destas Normas
· Gerais.

20)

"Custo de Captação do Banco" significa uma margem de custo calculada
trimestralmente relativa à Taxa de Juros LIBOR em Dólares a 3 (três) meses, com
base na média ponderada do custo dos instrumentos de captação do Banco
aplicáveis ao Mecanismo de Financiamento Flexível, expressada na forma de um
percentual atmal, conforme determine o Banco.

21)

"Data de Avali ação de Pagamento" significa: a data determinada com base em
cet1o número de Dias Úteis antes de qualquer data de pagamento de prestações de
amortização ou juros, conforme especificado em uma Carta Notificação de
Conversão.

22)

"Data de Conversão" significa· a Data de Conversão de Moeda ou a Data de
Conversão de Taxa de Juros, conforme seja o caso.

23)

"Data de Conversão de Moeda" significa, em relação a Conversões de Moeda
para novos desembolsos, a data efetiva na qual o Banco efetue odesembolso e,
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- 4para as Conversões de Moeda de Saldos Devedores, a data na qual se re-denomine
a dívida. Estas datas serão estabelecidas na Carta Notificação de Conversão.
24)

"Data de Conversão de Taxa de Juros" significa a data efetiva da Conversão de
Taxa de Juros, a partir da qual se aplicará anova taxa de juros.. Esta data será
estabelecida na Carta Notificação de Conversão.

25)

"Data de Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada
Trimestre" .significa o dia 15 dos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada
ano calendário. A Taxa de Juros Baseada na LIBOR determinada pelo Banco em
uma Data de. Determinação da Taxa de· Juros Baseada na LIBOR para cada
Trimestre será aplicada retroativamente aos primeiros 15 (quinze) dias do
respectivo Trimestre e deverá ser aplicada durante e até o último dia do Trimestre.

26)

"Data Final de AmortizaÇão" significa a última data em que o Empréstimo pode
ser totalmente amortizado, de acordo com o disposto nas Disposições Especiais.
.

.

27) ·

''Dia Útil" significa .um dia em que os. bancos comerciais e os mercados de
.. câmbio efetuem liquidações de pagamentos e estejam abertos para negócios gerais
.(incluindo operações cambiais e de depósitos em moeda estrangeira) na cidade de
Nova Iorque ou, no caso de uma Conversão, nas cidades indicadas na Carta
Solicitação de Conversão ou na Carta Notificação de Conversão, conforme o
caso.

28)

. "Diretoria" significa a Diretoria Executiva do Banco.

29)

''Disposições Especiais" significa o conjunto de cláusulas que compõem a
Primeira Parte deste Contrato.

30)

"Dólar" significa a moeda de curso forçado nos Estados Unidos da América.

31)

"Empréstimo" terá o significado atribuído nas Disposições Especiais.

32)

"Empréstimo com Taxa de Juros . Baseada na LIBOR'' significa qualquer
empréstimo concedido pelo Banco .para ser desembolsado, contabilizado e
amortizado em Dólares ou que tenha sido total ou parcialmente convertido a
Dólares e que esteja sujeito a uma Taxa dé Juros Baseada na LIBOR, determinada
nos termos do disposto no Artigo 3.03(a) destas Normas Gerais.

33)

"Faixa (collar) de Taxa de Juros" significa o estabelecimento de um limite
superior e um limite inferior para uma taxa variável de juros.

34)

"Fiador" significa a parte que garante o cumprimento das obrigações contraídas
pelo Mutuário e assume outras obrigações que, nos termos do Contrato de
Garantia, sejam de sua responsabilidade.

.
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"Grupo·· do Banco" significa o Banco, a Corporação
Investimentos e o Fundo Multilateral de Investimentos.

36)

"Mecanismo de Financiamento Flexível" significa a plataforma financeira que o
Banco utiliza para efetuar empréstimos com garantia soberana com recursos do
capital ordinário do Banco.

37)

"Moeda Convertida" significa qualquer Moeda Local ou Moeda de País não
Mutuário, na qual se denomine a totalidade ou parte do Empréstimo depois da
execução de uma Conversão de Moeda.

38)

"Moeda de Aprovação" significa a moeda na qual o Banco aprove o Empréstimo,
a qual pode ser Dólares ou qualquer Moeda Local, que o Banco possa intermediar
eficientemente, com as devidas considerações operacionais e de gestão de risco do
Bahco.

39)

"Moeda de Liquidação" significa a moeda utilizada para liquidar pagamentos de
principal e juros. No caso de moedas de livre convettibilidade (jully deliverable)
a Moeda de Liquidação será a Moeda Convertida. No caso de moedas que não são
de livre convertibilidade (non-deliverable) a Moeda de Liquidação será o Dólar.

40)

"Moeda de País não Mutuário" significa qualquer moeda de curso forçado nos
países não mutuários do Banco.

41)

"Moeda Local" significa qualquer moeda de curso forçado nos países mutuários
do Banco.

42)

"Mutuário" terá o significado que seja estabelecido nas Disposições Especiais.

43)

"Normas Gerais" designa o conjunto de artigos que compõem a Segunda Parte
deste Contrato e refletem as políticas básicas do Banco aplicáveis uniformemente
a seus contratos de empréstimo.
·

44) ·

"Órgão· Contratante" significa a entidade com capacidade legal para subscrever o
contrato de aquisição de obras e bens e a seleção e contratação de consultores para
com o empreiteiro; fornecedor e a empresa consultora ou consultor individual,
conforme o caso.

45)

"Órgão(s) Executor(es)'' significa a(s) entidade(s) encarregada(s) de executar o
Projeto, total ou parcialmente.

46)

"Partes" significa o Banco e o Mutuário e cada um destes, indistintamente, uma
Parte.

47)

"Período de Encerramento" significao prazo de 90 (noventa) dias contado a partir
do vencimento do Prazo Original de Desembolso ou suas extensões, para a
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- 6finalização dos pagamentos pendentes a terceiros, a apresentação da justificativa
final das despesas efetuadas, a reconciliação de registros e a devolução ao Banco
dos recursos do Empréstimo desembolsados e não justificados, de acordo com o
disposto no Artigo 4.08 destas Normas Gerais.
48)

"Plano de Aquisições" significa uma ferramenta de programação e
acompanhamento das aquisições e contratações da operação, nos termos descritos
nas Políticas de Aquisições e nas Políticas de Consultores.

49)

"Políticas de Aquisições" significa as Políticas para a Aquisição de Bens e Obras
Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento vigentes no
momento de aprovação do Empréstimo pelo Banco.

50)

"Políticas de Consultores" significa as Políticas para a Seleção e Contratação de
Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento
vigentes no momento de aprovação do Empréstimo pelo Banco.

51)

"Práticas Proibidas" significa as práticas definidas no Artigo 6.03 destas Normas
.. Gerais .

52)

. "Prazo de Conversão" significa, para qualquer Conversão, o período
compreendido entre a Data de Conversão e o último dia do período de juros no
qual a Conversão termina de acordo com seus termos. No entanto, para efeitos do
último pagamento de principal e juros, o Prazo de Conversão tennina no dia em
que sejam pagos os juros corresponde11tes a tal período de juros.

53)

"Prazo de Execução" significa o prazo em Dias Úteis durante o qual o Banco
pode executar uma Conversão de acordo com o que seja determinado pelo
Mutuário na Carta Solicitação de Conversão. O Prazo de Execução começa a
contar. a paliir do dia em que a Carta Solicitação de Conversão for recebida pelo
. Banco.

54)

"Prazo. Original de Desembolsos" significa o prazo originalmente previsto para os
desembolsos do Empréstimo, estabelecido nas Disposições Especiais.

55)

"Projetd' significa o programa ou projeto para cujo financiamento contribui o
Empréstimo.

56)

"Saldo Devedor" significa o montante devido ao Banco pelo Mutuário
relativamente à parte desembolsada do Empréstimo.

57)

"Semestre" designa os primeiros ou os segundos seis meses de um ano civil.

58)

"Taxa Base de Juros" significa a taxa determinada pelo Banco no momento da
execução de uma Conversão, em função: (i) da moeda solicitada pelo Mutuário;
(ii) do tipo de taxa de juros solicitada pelo Mutuário; (iii) do Cronograma de
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Amortização; (iv) das condições de mercado vigentes; e (v) seja: (1) a Taxa d~..:~~/
Juros LIBOR em Dólares a 3 (três) meses, mais uma margem que reflita o custo
estimado de captação de recursos em Dólares do Banco existente no momento do
desembolso ou da Conversão; ou (2) o custo efetivo de captação do financiamento
do Banco utilizado como base para a Conversão; ou (3) com relação aos Saldos
Devedores que tenham sido objeto de uma Conversão anterior; a taxa de juros
aplicável a tais Saldos Devedores.

.

59)

''Taxa de Câmbio de Avali ação" significa a quantidade de unidades de Moeda
Convertida por um Dólar, aplicável a cada Data de Avaliação de Pagamento, de
acordo com a fonte que seja estabelecida na Carta Notificação de Conversão.

60)

"Taxa.de Juros Baseada
significa a Taxade JurosLIBOR mais o
Custo de Captação do Banco,
erminada em uma Data de DeterminaÇão da
a cada Trimestre .
·Taxa de Juros Baseada na LIBOR

61)

"Taxa de Juros LIBOR" 1 significa a ''USD-LIBOR-ICE", que é a taxa
administrada pela ICE Benchniark Administration (ou qualquer outra entidade
que a substitua na administração da referida taxa) aplicável a depósitos em
Dólares a um prazo de 3 (três) meses que figura na página correspondente das
páginas Bloomberg Financiai Markets Service ou Reuters Service, ou na página
correspondente de qualquer outro serviço selecionado pelo Banco em que figure
tal taxa, às 11:00 horas da manhã, hota de Londres, em uma data que seja 2 (dois)
Dias de Expediente Bancário em Londres antes da Data de Determinação da Taxa
.de Juros Baseadà na LIBOR para cada Trimestre. Se essa Taxa de Juros LIBOR
rião constar da página correspondente, a Taxa de Juros LIBOR correspondente a
essa Data de Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada
Trimestre será detem1inada como se as partes houvessem especificado "USDLIBOR-Bancos de Referência" como a Taxa de Juros LIBOR aplicável. Para
estes efeitos, "USD-LIBOR-Bancos de Referência" significa que a Taxa de Juros
LIBOR correspondente a uma Data de Detetminação da Taxa de Juros Baseada na
LIBOR para cada Trimestre será determinada em função das taxas às quais· os
Bancos de Referência estejam oferecendo os depósitos em Dólares aos bancos de
·.primeira linha no mercado interbancário de Londres, aproximadamente às 11 :00
horas da manhã, hora de Londres, em uma data que seja 2 (dois) Dias de
Expediente Bancário em Londres antes da Data de Detem1inação da Taxa de
Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre, a um prazo de 3 (três) meses,
contado a partir da Data de Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR
para cada Trimestre e em um Montante Representativo. O Agente ou Agentes de
Cálculo utilizado(s) pelo Banco solicitará(rão) uma cotação da Taxa de Juros
LIBOR ao escritório principal emLondres de cada um dos Bancos de Referência.

~.

n~{~~

1 Qualquer termo que figure com letras maiúsculas no número 61 deste Artigo 2.01 e·que não esteja definido de
outra forma nesta alinea terá o mesmo significado que lhe foi atribuído nas Definições do JSDA de 2006, segundo a
publicação do Jnternational Swaps and Derivatives Association,]nc. (Associação Internacional de Operações de
Swap e Derivativos), em suas versões modificadas e complementadas, as quais são incorporadas a este documento
como referência.
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- 8Se for obtido um muumo de 2 (duas) cotações, a Taxa de Juros LIBOR
cmTespondente a essa Data de Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR
para cada Trimestre será a média aritmética das cotações. Se forem obtidas menos
de 2 (duas) cotações conforme solicitado, a Taxa de Juros LIBORcorrespondente
a essa Data de Determinação da. Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada
Trimestre será a média aritmética das taxas cotadas pelos principais bancos na
cidade de Nova Iorque, escolhidos pelo Agente ou Agentes· de Cálculo
utilizado(s) pelo Banco, aproximadamente às 11:00 horas da manhã, hora de
Nova Iorque, aplicável a empréstimos em Dólares concedidos aos principais
bancos europeus, com um prazo de 3 (três) meses, contado a partir da Data de
Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre e em um
Montante Representativo. Se o Banco obtiver a Taxa de Juros LIBOR de mais de
um Agente de Cálculo, como resultado do procedimento descrito anteriom1ente, o
Banco determinará, a seu exclusivo critério, a Taxa de Juros LIBOR aplicável
numa Data de Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada
Trimestre, com base nas taxas de juros proporcionadas pelos Agentes de Cálculo.
Para os propósitos desta disposição; se a Data de Determinação da Taxa de Juros
Baseada na LIBOR para cada Trimestre não for um dia de expediente bancário na
cidade de Nova Iorque; serão utilizadas as Taxas de Juros LIBOR cotadas no
primeiro dia bancário em Nova Iorque imediatamente seguinte.
62)

''Teto (cap) de Taxa de Juros" significa o estabelecimento de um limite superior
para uma taxa vàriávei de juros ...

. 63)

"Trimestre" significa cada um dos seguintes períodos de 3 (três) meses do ano
calendário: o período que começa no dia 1o de janeiro e termina no dia 31 de
março; o período que começa no dia 1o de abril e termina no dia 30 de junho; o
período que começa no dia 1° de julho e termina no dia 30 de setembro; e o
período que começa no dia 1° de outubro e termina no dia 31 de dezembro.

64)

"VMP" significa a vida média ponderada, seja a VMP Original ou a que resulte
de uma modificação do Cronograma de Amortização, seja como resultado de uma
Conversão ou não. Calcula-se. a VMP em anos ·(utilizando-se duas casas
decimais), com base no Cronograma de Amortização de todas as tranches e
define-se a mesma como a divisão de (i) e (ii), sendo:
(i)

o somatório dos produtos de (A) e (B), os quais são definidos como:
(A)

o montante de cada prestação de ainortizàção;

· (B) ..· ·:a ·diferença rto número de dias entre a data de pagamento de
amortização e a data de assinatura deste Contrato; dividido por 365
dias;
e

(ii)

a somados pagamentos de amortização.
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- 9A fómmla a ser aplicada é a seguinte:

ff
j=)

VMP

Ai. Jx[DP i,j-DA

i=)

=---~_..::.

365
____

J

-,--_f_

AT

onde:
VMP

é a vida média ponderada de todas as amortizações, expressada em
anos.

m

é o número total de tranches do Empréstimo.

n

é o número.total de pagamentos de amortização para cada.tranche do
Empréstimo.

A;J

é o montante da amortização referente ao pagamento i da tranche j,
calculado no equivalente em Dólares, à taxa de câmbio determinada
pelo Agente de Cálculo para a data de modificação do Cronograma
de Amortização.

DP;J é a data de pagamento referente ao pagamento i datranche j.

65)

DA

é a data de assinatura deste Contrato.

AT

é o somatório. de todos os A;J, calculada no equivalente em Dólares,
na data de cálculo para a taxa de câmbio determinada pelo Agente de
Cálculo.

"VMP Original" significa a VMP. do Empréstimo vigente na data de assinatura
deste Contrato e estabelecida nas Disposições Especiais.

CAPÍTULO III
.

.

.

Amortização, Juros, Comissão de Crédito, Inspeção e Vigilância e Pagamentos Antecipados
ARTIGO 3.01.
Datas de pagamento de Amortização e de Juros. O Empréstimo deverá
ser amortizado de acordo com o Cronograma de Amortização. Os juros e as prestações de
amortização deverão ser pagos no dia 15 do mês, de acordo com o estabelecido nas Disposições
Especiais, em uma Cruia Notificação de Modificação do Cronograma de Amortização ou em
uma Carta Notificação de Conversão, conforme seja o caso. As datas dos pagamentos de
amortização coincidirão sempre com uma data de pagamento de juros.
ARTIGO 3.02.
Modificação do Cronograma de Amortização. (a) O Mutuário, com a
anuência do Fiador, se houver, poderá solicitar a modificação do Cronograma de Amortização
em qualquer momento, a partir da data de entrada em vigor do Contrato e até 60 (sessenta) dias
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~~~ntes do vencimento da primeira prestação de amortização do Empréstimo ou, se for o caso, da
tranche do Empréstimo para o qual faz a solicitação. Também poderá solicitar a modificação do
Cronograma de Amortização, à época de uma Conversão de Moeda ou Conversão de Taxa de
Juros, nos termos estabelecidos nós Artigos 5.03 e 5,04 destas Normas Gerais.
(b)
Para solicitar uma modificação do Cronograma ·de Amortização, o Mutuário
deverá apresentar ao Banco uma Carta Solicitação de Modificação de Cronograma de
Amortização, que deverá: (i) indicar se a modificação do Cronograma de Amortização proposta
se aplica a parte ou à totalidade do Empréstimo; e (ii) indicar o novo cronograma de pagamentos,
que incluirá a primeira e última data de amortização, a frequência de pagamentos e o percentual
que estes representam em relação à totalidade do Empréstimo ou à parcela do mesmo para a qual
se solicita a modificação.
(c)
O Banco poderá aceitar as modificações solicitadas ao Cronograma de
Amortização, sujeito às devidas considerações operacionais e de gestão de risco do Banco e ao
cumprimento dos seguintes requisitos:
(i)

que a última Data de Amortização e a VMP acumulada de todos .os
Cronogramas de Amortização rião ultrapassem a Data Final de
Amortização nem a VMP Original;

(ii)

que a tranche do Empréstimo sujeita a um novo Cronograma de
Amortização não seja inferior . a VS$3.000.000,00 (três milhões de
Dólares); e

(iii)

que a tranche do Empréstimo sujeita à modificação do Cronograma de
Amortização não tenha sido objeto de modificação anterior, exceto se a
nova modificação ao Cronograma de Amortização for resultado de uma
Conversão de Moeda.

.

.

(d)
O Banco comunicará ao Mutuário sua decisão por meio de uma Carta Notificação
de Modificação de Cronograma de Amortização. Na hipótese de o Banco aceitar a solicitação do.·
Mutuário, a Carta Notificação de Modificação do Cronograma de Amortização incluirá: (i) o
novo Cronograma de Amortização correspondente ao Empréstimo ou a tranche do mesmo; (ii) a
VMP cumulativa do Empréstimo; e (iii) a data efetiva do novo Cronograma de Amortização.
(e)
O Empréstimo .não poderá ter mais que. quatro. tranches denominadas em Moeda
de País não Mutuário com Cronogran1as de Amortização distintos. As tranches do Empréstimo
denominadas em Moeda Local poderão exceder tal número, sujeito às devidas considerações
operacionais e de gestão de risco do l3arico.
· (f)
Para os fins de que a VMP continue igual ou menor que a VMP Original, o
Cronograma de Amortização deverá ser modificado nas hipóteses em que forem acordadas
prorrogações ao Pr(lZO Origi11al de Desembolsos. (i) que resultem na extensão de tal prazo até
após o 60° (sexagésimo) dia antes do· vencimento dá primeira prestação de .amortização do.
Empréstimo ou, se for o caso, dá tranche do Empréstimo, e (ii) quando forem efetuados
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desembolsos durante tal prorrogação. A modificação consistirá na antecipação da Data Final de._____...
Amortização ou, na hipótese de o Empréstimo ter diferentes tranches, na antecipação da data
final de amortização da tranche ou das tranches do Empréstimo, cujos recursos forem
desembolsados durante a pronogação do Prazo Original de Desembolsos, exceto se o Mutuário
solicitar expressamente, ao invés, o aumento do montante da prestação de amortização posterior
a cada desembolso do Empréstimo ou se for o caso, o aumento da tranche do Empréstimo que
ocasione uma VMP maior que a VMP Original. Na segunda hipótese, o Banco determinará o
montante devido conespondente a cada prestação de amortização. e')lp\~
..e N\
~ ~,f

GLc\o

!!e.-

ARTIGO 3.03.
Juros. (a) Juros sobre Saldos Devedores que nãotnham sido objeto
ma Conversão, o
de Conversão. Enquanto o Empréstimo não tenha sido objeto de ne
Mutuário pagará juros sobre os Saldos Devedores diários a uma ·Taxa e Juros Baseada na
LJ!WR mais a ~nargem apl~~vel.J?.~@....~l!:Eré~_!~!!lP.ê ...Q~"~~Ei!'l.~ 2~~i~~~}o. Neste caso; os JUros
incidirão a uma taxa anual para cada Trimestre determinada pelo Ban o em uma Data de
Dete~inação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestr(Í)
2.'

C-D

(b)
Juros sobre Saldos Devedores que tenham sido objeto de Conversão. Caso os
Saldos Devedores tenl1an1 sido objeto de uma Conversão, o Mutuário deverá pagar juros sobre os
Saldos Devedores convertidos mediante tal Conversão: (i) à Taxa Base de Juros que determine o
Banco; mais (ii) a margem aplicável para empréstimos do capital ordinário do Banco.

(c)
Juros sobre Saldos Devedores sujeitos a uni Teto (cap) de Taxa de Juros.
Caso tenha sido efetuada uma Conversão de Taxa de Juros para estabelecer um Teto (cap) de
Taxa de Juros e a taxa de juros devida pelo Mutuário de acordo com o disposto neste Artigo
exceda o Teto (cap) da Taxa de Juros em qualquer momento durante o Prazo de Conversão, a
taxa máxima de juros aplicável durante tal Prazo de Conversão será equivalente ao Teto (cap) da
Taxa de Juros.
(d)
Juros sobre Saldos Devedores sujeitos a uma Faixa (collar). de Taxa de Juros.
Caso tenha sido efetuada uma Conversão de Taxa de Juros para estabelecer uma Faixa (collar)
de Taxa de Juros e a taxa de juros devida pelo Mutuário de acordo com o. disposto neste Artigo
exceda o limitesuperior ou esteja abaixo do limite inferior da Faixa (collar) de Taxa de Juros em
qualquer momento durante o Prazo de Conversão, a taxa máxima ou mínima de juros. aplicável
durante tal Prazo de Conversão será, respectivamente, o limite superior ou o limite inferior da
Faixa (collar) de Taxa deJuros.
(e)
Mudanças à base de cálculo de juros. As Partes acordam que, não obstante
qualquer mudança na prática do mercado que, a qualquer momento, afete a determinação da
Taxa de Juros LIBOR, os pagamentos pelo Mutuário deverão permanecer vinculados à captação
do Banco. Para efeitos de obter e manter tal vinculação em tais circunstâncias, as Partes acordam
expressamente que o Agente de Cálculo, buscando refletir a captação conespondente do Banco,
deverá determinar: (a) a oconência de tais mudanças; e (b) a taxa base alternativa aplicável para
determinar o montante apropriado a ser pago pelo Mutuário. O Agente de Cálculo deverá
notificar o Mutuário e o Fiador, se houver, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, da
taxa base alternativa aplicável. A taxa base alternativa será efetiva na data de vencimento de tal
prazo de notificação.
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ARTIGO 3.04.
Comissão de crédito. (a) O Mutuário deverá pagar uma corn1ssao de
crédito sobre o saldo não desembolsado do Empréstimo no percentual a ser estabelecido pelo
Banco periodicamente, como resultado de sua revisão de encargos financeiros para empréstimos
do capital ordinário; que em caso algum poderá exceder 0,75% por ano.
(b)
A comissão de crédito começará a incidir a partir de 60 (sessenta). dias, a contar
da data de assinatur~ do Contrato.
(c)
A comissão de crédito deixará de incidir (i) quando tenham sido efetuados todos
os desembolsos e (ii)total ou parcialmente, conforme seja o caso, quando o Empréstimo tenha
sido declarado total oü parcialmente sem efeito, conforme o disposto nos Artigos 4.02, 4.12, 4.13
e 6.02 destas Normas Gerais.
ARTIGO 3.05.
Cálculo dos juros e· da comissão de. crédito. Os juros .e a comissão de
crédito serão calculados com base no número exato de dias do período de juros correspondente.
ARTIGO 3.06.
Recursos para inspeção e supervisão. O Mutuário não estará obrigado a
cobrir os gastos do Banco para inspeção e supervisão gerais, salvo se o Banco estabelecer o
contrário durante o Prazo Original de DesembOlsos como consequência de sua revisão periódica
de encargos financeiros para empréstimos do capital ordinário e notificar ao Mutuário a respeito.
Neste caso, o Mutuário deverá indicar ao Banco se o mesmo pagará tal montante diretamente ou
se o Banco deverá retirar e reter tal montante dos recursos do Empréstimo. Em nenhuma hipótese
poderá ser cobrado do Mutuário a este título em qualquer semestre, mais de 1% do valor do
Empréstimo, dividido pelo número de . semestres compreendidos no Prazo Original de
Desembolsos.
ARTIGO 3.07.
Moeda dos pagamentos de amortização, juros. comissão de crédito e
quotas de inspeção e supervisão. Os pagamentos de amortização ejuros serão efetuados em
Dólares, exceto na hipótese de realização de uma Conversão de Moeda, em cujo caso, aplicar-seá o disposto no Artigo 5.05 destas Normas Gerais. Os pagamentos de comissão de crédito e
quotas de inspeção e supervisão deverão ser sempre efetuadosna Moeda de Aprovação.
ARTIGO 3.08.
Pagamentos . antecipados; (a) Pagamentos Antecipados de Saldos
Devedores denominados em Dólares com Taxa de Juros Baseada na LIBOR. O Mutuário
poderá pagar antecipadamente a parte ou totalidade de qualquer Saldo Devedor denominado em
Dólares a uma Taxa de Juros Baseada na LIBOR, em uma data de pagamento de juros, mediante
apresentação ao Banco de uma solicitação por escrito, de caráterirrevogável, com a anuência do
Fiador, se houver, com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência. Tal pagamento será.
imputado de acordo com o estabelecido no Artigo 3.09 destas Normas Gerais. Caso o pagamento
antecipado não cubra a totalidade do Saldo Devedor, o pagamento será imputado de forma
proporcional às prestações de amortização pendentes de pagamento. Se o Empréstimo tiver .
tranches com Cronogramas de Amortização diferentes, o Mutuário deverá pagar
antecipadamente a totalidade da· tranche correspondente, salvo se o Banco acordar de forma
diversa.
·
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(b)
Pagamentos AnteCipados devalores que tenham sido objeto de
Sempre que o Banco possa reverter sua captação de financiamento correspondente ou dar-lhê<'-~
outro fim, o Mutuário, com a anuência do Fiador, se houver, poderá pagar antecipadamente, em.
uma das datas de pagamento de juros estabelecidas no Cronograma de Amortização anexo à
Carta Notificação de Conversão: (i) a parte ou totalidade do montante que tenha sido objeto de
uma Conversão de Moeda; e/ou (ii) a parte ou totalidade do montante que tenha sido objeto de
uma Conversão de Taxa de Juros. Para tanto, o Mutuário deverá apresentar ao Banco, com pelo
menos 30 (trinta) dias de antecedência, uma solicitação escrita de· caráter irrevogável. Em tal
solicitação, o Mutuário deverá especificar o valor que deseja pagar antecipadamente e as
Conversões às quais se referem. Caso o pagamento antecipado não cubra a totalidade do Saldo
Devedor referente a tal Conversão, este se aplicará de forma proporcional às prestações
pendentes· de pagamento · de tal Conversão. O Mutuário não poderá realizar pagamentos
antecipados por um valorinferior ao equivalente a US$3.000.000,00 (três milhões de Dólares),
salvo nos casos em que o Saldo Devedor remanescente da Conversão correspondente seja menor
e o Mutuário o pague antecipadamente em sua totalidade.
Para os fins dos incisos (a) e (b) anteriores, os seguintes pagamentos serão
(c)
considerados pagan1entos antecipados: (i) a devolução de Adiantamento de Fundos não
justificados; e (ií) os pagamentos devidos em virtude de a totalidade ou de parte do Empréstimo
terem sido declaradas vencidas e exigíveis de imediato, de acordo com o disposto no· Artigo 6.02
destas Normas Gerais.
(d)
Sem prejuízo do· disposto no inciso (b) anterior, nos casos de· pagamento ·
antecipado, o Mutuário receberá do BaPco ou, alternativamente pagará ao Banco, conforme for o
caso, qualquer ganho ou perda incorrida pelo Banco por reverter a correspondente captação
associada ao financiamento determinada pelo Agente de Cálculo ou dar-lhe outro fim. Em caso
de ganho, o mesmo se imputará, em primeiro lugar, a qualquer montante vencido pendente de
pagamento pelo Mutuário. Em caso de perda, o Mutuário pagará o montante correspondente de
forina conjunta e na data do pagamento antecipado.
ARTIGO 3.09.
Imputação de pagamentos. Todo pagamento será imputado, primeiro à
devolução de Adiantamentos de Fundos não justificados d_epois de transcorrido o Período de
Encerramento; depois a comissões e juros exigíveis na data do pagamento e, existindo saldo, à
amortização de prestações vencidas de principal.
·
ARTIGO 3.10.
Vencimento em· dias que não sejam Dias Úteis. Todo pagamento ou
qualquer outra prestação que, em cumprimento deste Contrato, deva ser rea~izado em um dia que
não seja Dia Útil, será considerado válido se realizado no primeiro Dia Util subsequente, não
sendo cabível, neste caso, a cobrança de qualquer acréscimo.
ARTIGO 3.11. ·
Lugar de pagamento. Todo pagamento deverá ser efetuado na sede do
Banco, em Washington, Distrito de Colúmbia, Estados Unidos da América, salvo se o Banco
designar outro lugar para tal efeito, mediante o envio de notificação prévia por escrito ao
Mutuário.
ARTIGO 3.12.

Participações. (a) O Banco poderá ceder a outras instituições públicas ou
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privadas, a título de participação, os direitos correspondentes às obrigações pecumanas do
Mutuário provenientes deste Contrato. O Banco infmmará imediatamente o Mutuário a respeito
de cada cessão.
Poderão ser cedidas participações em relação a Saldos Devedores ou saldos que
(b)
estejam ·pendentes de desembolso no momento de ser celebrado o respectivo acordo de.
participação.
O Banco poderá, com a anuência prévia do Mutuário, e do Fiador; se houver,
(c)
ceder total ou parcialmente o saldo não desembolsado do Empréstimo a .outras instituições
públicas ou privadas. Para tanto, a parcela sujeita à cessão será expressa em termos de um·
número fixo de unidades da Moeda de Aprovação ou de unidades de Dólares. O Banco poderá.
ainda estabelecer uma taxa de juros diferente da estabelecida neste Contrato para a parte cedida
do Empréstimo, com a prévia anuência do Mutuário, e do Fiador, se houver.

CAPÍTULO IV
Normas Relativas a Desembolsos; Renúncia e
Cancelamento Automático do Empréstimo
ARTIGO 4.01.
Condições prévias ao primeiro desembolso. O primeiro desembolso dos
recursos do Empréstimo estará condicionado a que se cumpram, de maneira satisfatória para o
Banco, os seguintes requisitos:

(a)

. Que o Banco tenha recebido um ou mais pareceresjurídicos fundamentados, com.
indicação das· disposições constitucionais, jurídicas e. regulamentares pertinentes,
no sentido de que as obrigações contraídas pelo Mutuário neste Contrato e pelo ·
Fiador rio Contrato de Garantia, se for o caso, são. válidas e exigíveis. Ditos ·
. pareceres deverão, ademais, abranger o exame de qualquer consulta de natureza
jurídica que, razoavelmente, o Banco considere cabível formular.

(b)

Que o Mutuário, diretamente ou por meio do Órgão Executor, se pertinente, tenha
designado um ou mais funcionários que possam representá-lo em todos os atos
relacionados com a execução deste Contrato e que tenha feito. chegar ao Banco
exemplares autênticos.das·assinaturas desses representantes. Se forem designados
dois ou mais funcionários, o Mutuário indicará se os mesmos poderão atuar
separada ou conjuntamente.

(c)

·Que o Mutuário, diretamente ou por intermédio do Órgão Executor, se p~rtine~te; .•
tenha demonstrado· ao Banco que. disporá oportunamente de recursos suficientes
para atender, pelo menos durante o primeiro ano civil, à execução do Projeto, de .
acordo com o cronograma de investimentos mencionado na alínea que se segue.
·Quando o Empréstimo financie a continuação da mesma operação, cuja etapa ou
etapas anteriores o Banco esteja financiando, a obrigação contida. nesta alínea não
será aplicável.
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Que o Mutuário, diretamente ou por intermédio do Órgão Executor, se pertinente, --.:....
tenha apresentado ao Banco um relatório inicial, preparado segundo a forma
indicada pelo Banco, que, além de outras infonnações que o Banco possa
razoavelmente solicitar nos termos deste Contrato, compreenda: {i) um plano de
execução do Projeto que inclua, quando não se tratar de um programa de
concessão de créditos, os planos e especificações que, a juízo do Banco, sejam
necessárias; .(i i) um calendário ou cronograma de trabalho, ou de concessão de
crédito, conforme o caso; (iii) um quadro de origem e aplicação dos recursos, de
que constem cronogramas pormenorizados de investimentos, de acordo com as
respectivas categorias de investimento, indicadas no Anexo Único deste Contrato,
e as indicações das contribuições anuais necessárias de cada uma das distintas .
fontes de recursos com os quais será financiado o Projeto; e (i v} o conteúdo que ·
devem ter os relatórios·de progresso a que se refere o Artigo 8.03 destas Normas
Gerais. Estando previsto neste Contrato o reconhecimento de despesas anteriores
à data de sua vigência, serão incluídas no relatório inicial uma demonstração dos
· investimentos e, segundo os objetivos do Projeto, uma descrição das obras
realizadas para a execução do mesmo ou uma relação dos créditos já
formalizados, conforme o caso, até uma .data imediatamente anterior à do
relatório.
Que o Mutuário ou o Órgão Executor tenha demonstrado ao Banco que conta com
um sistema de informação financeira e uma estrutura de controle interno ·
adequados para os propósitos indicados neste Contrato.

ARTIGO 4.02. ·
Prazo para ·o cumprimento das · condições previas ao primeiro
desembolso: Se dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados da vigência deste Contrato, ou de

um prazo maior que as partes ajustem por escrito, não forem cumpridas as condições prévias ao
primeiro desembolso estipuladas no Artigo 4.01 destas Normas Gerais e nas Disposições
Especiais, o Banco poderá pôr tern1o a este Contrato, dando ao Mutuário o aviso conespondente.
Requisitos para qualquer desembolso. Para que o Banco efetue qualquer
deseinbolso será necessário que: (a) o Mutuário ou o Órgão Executor,. conforme o caso, tenha
apresentado por escrito, ou por meio eletrônico na forma e nas condições especificadas pelo
Banco, um pedido· de desembolso e que; em apoio ao mesmo, tenham sido fornecidos ao Banco
os documentos pertinentes e demais antecedentes que este possa haver solicitado; (b) que o
Mutuário ou o Órgão Executor, confonne seja o caso, tenha aberto e mantenha uma ou mais
contas bancárias em uma instituição financeira em que o Banco realize os desembolsos; (c) salvo
acordo em contrário pelo Banco, os pedidos sejam apresentados, o mais tardar, 30 (trinta) dias
antes da data de vencimento do Prazo Original de Desembolsos ou qualquer extensão do mesmo;
(d) não tenham oconido quaisquer das circunstâncias descritas no Atiigo 6.01 destas Normas
Gerais; e (e) o Fiador, quando for o caso, não esteja em mora com relação às suas obrigações de
pagamentopara com o Banco, a título de qualquer empréstimo ou Garantia, por período superior
a 120 (cento e vinte) dias.

ARTIGO 4.03.
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Desembolsos para Cooperação Técnica. Se as Disposições Especiais!
contemplarem financiamento de despesas para Cooperação Técnica, os desembolsos para essei
propósito poderão ser efetuados depois de cumpridos os requisitos estabelecidos nas alíneas (a) el ,
(b) do Artigo 4.01 e no Artigo4.03 destas Normas Gerais.
.

.

i
i

ARTIGO 4.05.
Procedimento de desembolso~ O Banco poderá efetuar desembolsos dai
seguinte maneira: (a) .transferíndo a favor do Mutuário as quantias a que este tenha direito dei
acordo com este Contrato sob a modalidade de reembolso de despesas e Adiantamento de!
Fundos; (b) efetuando pagamentos a terceiros por conta do Mutuário, e de comum acordo; oui
(c) mediante outra modalidade que as partes acordem por escrito. Qualquer despesa bancária em!
razão dos desembolsos correrá por conta do Mutuário. Salvo acordo das partes em contrário,!
somente serão feitos desembolsos, em cada oportunidade, de quantias não inferiores a um!
montante equivalente a US$ 100.000,00 (cem mil Dólares).
I

ARTIGO 4.06.
Reembolso· de despesas. (a} Cumpridos os requlSltos previstos nos;
Artigos 4.01 e 4.03 destas Normas Gerais e os que sejam pertinentes das Disposições Especiais,!
o Banco poderá efetuar desembolsos para reembolsar ao Mutuário, ou ao Órgão Executor,!
conforme seja o caso, as despesas efetuadas na execução do Projeto que sejam elegíveis parai·
atender-se com recursos do Empréstimo, de acordo com as disposições deste Contrato.
..
I
i

(b)
Salvo acordo expresso entre as partes, os pedidos de desembolso para reembolsai
despesas financiadas pelo Mutuário ou pelo Órgão Executor, confonne seja o caso, de acordo,
co.rn o inciso (a) acima, deverão ser feitos prontamente, à medida que o Mutuáriq ou o Órgãd.
Executor incoiTam em tais despesas, ou, no mais tardar, dentro dos 60 (sessenta) dias seguintes
ao fim de cada Semestre ou em outro prazo que as partes acordem.
ARTIGO 4.07.
Adiantamento de Fundos. (a) Cumpridos os reqms1tos previstos nos·
Artigos 4.01 e 4.03 destas Normas Gerais e os que sejam pertinentes das Disposições Especiais,
o Banco poderá efetuar desembolsos para adiantar recursos ao Mutuário ou ao Órgão Executor,
confonne seja o caso, para atender despesas elegíveis com recursos do Empréstimo, nos termos
das disposições deste Contrato.
(b)
O ·montante máximo de cada Adiantamento de Fundos será fixado .pelo Banco
com base nas necessidades de liquidez do Projeto para atender previsões periódicas de gastos, de
acordo com o inciso (a) acima. Em nenhuma hipótese o montante máximo de um Adiantamento
de Fundos poderá exceder a quantia requerida para o financiamento de tais despesas durante um
período máximo de 6 (seis) meses, de acordo com o cronograma de investimentos, o fluxo de
recursosrequeridos para tais propósitos, e a capacidade demonstrada do Mutuário ou do Órgão
Executor, conforme seja o caso, para utilizar os recursos do Empréstimo.
(c)
O Banco poderá (i) ampliar o montante máximo .do Adiantamento de Fundos
vigente quando tenham surgido -necessidades imediatas de · recursos financeiros que o
justifiquem, se assim lhe for justificadamente solicitado, e se for apresentado um extrato de
despesas programadas para a execução do Projeto correspondente ao período do Adiantamento
de Fundos vigente; ou (ii) efetuar um novo Adiantamento de Fundos com base no indicado no
inciso (b) acima, quando tenha:-se justificado, pelo menos, 80% (oitenta por cento) do total dos
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recursos desembolsados a titulo de adiantamento. O Banco poderá realizar qualquer uma da~-~~~~
ações anteriores, desde que se cumpram os requisitos do Artigo 4.03 destas Nmmas Gerais e os
estabelecidos nas Disposições Especiais.
O Banco poderá também reduzir ou cancelar o saldo total acumulado do(s)
(d)
adiantan1ento(s) de fundos caso determine que os tecursos desembolsados não foram utilizados
ou justificados devida e oportunamente ao Banco, de acordo com as disposições deste Contrato.

ARTIGO 4.08.

Período de Encerramento. O Mutuário ou o Órgão Executor, conforme

seja o caso, deverá: (a) apresentar à satisfação do Banco, dentro do Período de Encerramento, a
documentação de respaldo dàs despesas efetuadas à conta do Projeto e demais informações que o
Banco houver solicitado; e (b) devolver ao Banco, no mais tardar no último dia do vencimento
do Período de Encerramento, o saldo não justificado dos recursos desembolsados. Caso os
serviços de auditoria sejam financiados a débito dos recursos do Empréstimo e que tais serviços
não sejam concluídos e pagos antes do vencimento do Período de Encerramento a que se refere o
inciso (a) anterior, o Mutuário ou o Órgão Executor, conforme seja o caso, deverá informar ao
Banco e acordar com o mesmo a fonna na qual se viabilizará o pagamento de tais serviços, e
devolver os recursos do Empréstimo destinados a tal fim, caso o Banco não receba as
demonstrações financeiras e demais relatórios auditados dentro dos prazos estipulados neste
Contrato.

ARTIGO 4.09.

Taxa de Câmbio. (a) Para estabelecer a equivalência em Dólares de um
gasto que seja efetuado na moeda do país do Mutuário, utilizar-se-á uma das seguintes taxas de
câmbio, conforme disposto nas Disposições Especiais deste Contrato:

(b)
seguinte:

(i)

A mesma taxa <de -·câmbio Utilizada -para a conversão dos recursos
desembolsados em Dólares à moeda do país do Mutuário. Neste caso, para
fins de reembolso de gastos a débito do Empréstimo e de reconhecimento
de gastos a·débito do Aporte Local, aplicar-se-á a taxa de câmbio vigente
na data de apresentação da solicitação ao Banco; ou

(ii)

A taxa de ·câmbio vigente no país do Mutuário na data efetiva do
pagamento do gasto na moeda do país do Mutuário.

A taxade câmbio a qUe se referem os incisos (i) e (ii) da alínea{a) anterior será a

(i)

A taxa de ·câmbio correspondente ao entendimento vigente entre o Banco e
o respectivo país membro em matéria de manutenção do valor da moeda,
conforme estabelecido na Seção 3 do Artigo V do Convênio Constitutivo
do Banco.

(ii)

Na ausência de tal entendimento, aplicar-se-á a taxa de câmbio utilizada
nessa data pelo Banco Central do país do Mutuário, ou pela
cmTespondente autoridade monetária para a venda de Dólares aos
residentes no país, que não sejam entidades governamentais, para efetuar
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as seguintes operações: (a) pagamento a título de capital e juros de':'idos;
(b) remessa . de dividendos ou de outras rendas provenientes de
investimentos de capital no país; e (c) remessa de capitais investidos. Se,
para estas três classes de operações, não existir taxa de câmbio idêntica,
será aplicável a mais alta, ou seja, a que represente o maior número de
unidades na moeda do respectivo país por cada Dólar.
(iii) . Se na data de apresentação da solicitação ao Banco a que se refere o inciso
(i) da alínea (a) anterior, ou na data efetiva do pagamento do gasto a que
se refere o inciso (ii) da alínea (a) anterior, a regra anterior não puder ser
aplicada por inexistência das mencionadas operações, o pagamento será
. efetuado com base na mais· recente taxa de câmbio utilizada para tais
operações dentro dos 30 (trinta) dias anteriores à data de apresentação da
solicitação ao Banco a que se refere o inciso (i) anteriorda alínea (a), ou à
data efetiva do pagamento do gasto a que se refere o inciso (ii) da alínea
(a) anterior, conforme o caso .

(iv)._ .Se, não obstante a aplicação das regras acima mencionadas, não for
possível determinar a taxa de câmbio vigente ou se surgirem discrepâncias
quanto a essa detenninação, observar-se-á, nesta matéria, o que o Banco
resolver, levando em consideração as realidades do mercado de câmbio no
respectivo país do Mutuário.
ARTIG0-4.10,
Determinacão do valor de moedas· conversiveis. Sempre que, na
execução deste Contrato, seja necessário determinar o valor de uma moeda em função de outra,
tal valor será aquele .que o Banco vier razoavelmente a fixar, salvo se o Artigo 4.09 ou as
disposições dos Capítulos III e V destas Normas Gerais dispuserem expressamente outra coisa.
ARTIG04~11.
Recibos, A pedido do Banco, o Mutuário deverá emitir e entregar ao
·Banco, ao final dos desembolsos, os recibos que representem as quantias desembolsadas.

ARTIGO 4.12.
Renúncia a parte do Empréstimo; O Mutuário, com a concordância do
Fiador, se houver, poderá, mediante aviso escrito enviado ao Banco, renunciar ao direito de
utilizar qualquer porção do Empréstimo que não tenha sido desembolsada antes do recebimento
do referido aviso, desde que tal porção não se encontre em qualquer das circunstâncias previstas
no Artigo 6.04 destas Normas Gerais.
ARTIGO 4;13,
· Cancelamento automático. de parte do Empréstimo. Salvo acordo
expre~so e por escrito do Banco com o Mutuário e o Fiador, se houver, no sentido de prorrogar o
Prazo Original de Desembolsos, a porção do Empréstimo que não tiver sido comprometida ou
desembolsada, conforme o caso, dentro de tal prazo ou suas extensões, ficará automaticamente
cancelada.
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Conversões
ARTIGO 5.01.
Exercício da Opção de Conversão. (a) O Mutuário poderá solicitar uma
Conversão de Moeda ou uma Conversão de Taxa de Juros mediante a entrega ao Banco de uma
Carta Solicitação de Conversão de caráter irrevogável, em forma e conteúdo satisfatórios para o
Banco, na qual os termos e condições financeiras solicitados pelo Mutuário para a respectiva
Conversão deverão ser indicados. O Banco poderá fornecer ao Mutuário um modelo de Carta
Solicitação de Conversão.
(b)
A Carta · Solicitação de Conversão deverá ser assinada por um· representante
devidamente autorizado do Mutuário, deverá ter a anuência do Fiador, se houver, e conterá, ao
menos, a informaÇão indicada abaixo:
. (i)

Para todas as Conversões: (A) número do- Empréstimo; (B) montante
objeto da Conversão; (C) tipo de Conversão (Conversão de Moeda ou
Conversão de Taxa de Juros); (D) número da conta na qual os fundos
deverão ser depositados, caso seja aplicável; e (E) Convenção para o
Cálculo de Juros.

(ii)

Para Conversões de Moeda. (A) Moeda à qual o Mutuário solicita
converter o Empréstimo; (B) Cronograma de Amortização associado a tal
Conversão de Moeda, o qual poderá terum prazo de amm1ização igual ou
menor à Data Final de Amortização; (C) a parte do desembolso ou do Saldo
Devedor à qual· se aplicará a Conversão; (D) o tipo de juros aplicável aos
valores que serão objeto da Conversão de Moeda; (E) se a Conversão de
Moeda será por Prazo Total ou Prazo Parcial; (F) a Moeda de Liquidação;
(G) o Prazo de Execução; e (H) qualquer outra instrução relativa à
solicitação de Conversão de Moeda. Na hipótese de a Cru1a Solicitação de
Conversão ser apresentada em relação a um. desembolso, a solicitação
deverá .indicar o valor do desembolso em unidades da Moeda de
Aprovação, em unidades de Dólar ou em unidades da Moeda à qual se
·deseja converter, exceto para o último desembolso, eni cujo caso a
solicitação terá que ser feita em unidades da Moeda de Aprovação. Nestes
casos, se o Banco efetuar a Conversão, os desembolsos serão denominados
em Moeda Convertida e serão feitos em: (a) a Moeda Convertida ou (b) em
um montante equivalente emDólares nataxa de câmbio estabelecida na
Carta Notificação de Conversão, a qual será a que o Banco determinar no
momento da captação de seu financiamento. Na hipótese de a Carta
Solicitação de Conversão se referir a Saldos Devedores, a solicitação
deverá indicar o valor em unidades da moeda de denominação dos Saldos
Devedores.

(iii) · Para Conversões· de Taxa de Juros. (A) o tipo de taxa de juros solicitada;
(B) a parte do Saldo Devedor à qual a Conversão de Taxa de Juros será
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-20aplicada; (C) se a Conversão de Taxa de Juros será por Prazo Total ou por
Prazo Parcial; (D) o Cronograma de Amortização associado a tal Conversão
de Taxa de Juros, o qual poderá ter um prazo de Amortização igual ou
menor à Data Final de Ammiização; e (E) para CorlVersões de Taxa de
Juros para o estabelecimento de um Teto (cap) de Taxa de Juros ou Faixa
(collar) de Taxa de Juros, os limites superior e/ou inferior aplicáveis,
conforme o caso; e (F) qualquer outra instrução relativa à solicitação de
Conversão de Taxa de Juros.
(c)
Qualquer montante de principal devido e pagável entre o 15° dia antes do início
do Prazo de Execução e a Data de Conversão, inclusive, não poderá ser objeto de Conversão e
deverá ser pago nos termos aplicáveis previamente à execução da Conversão.
Uma vez que o Banco tenha recebido a Carta .Solicitação de Conversão, este
(d)
procederá a revisá-la. Se considerá-la aceitável, o Banco realizará a Conversão durante o Prazo
de Execução, de acordo com o disposto neste Capítulo V. Uma vez que a Conversão tenha sido
realizada, o Banco enviará ao Mutuário uma Carta Notificação de Conversão com os termos e
condições financeiras da Conversão.
(e)
Se o Banco detenninar que a Carta Solicitação de Conversão não cumpre com os .
requisitos previstos neste Contrato, o Banco notificará o Mutuário a respeito, durante o Prazo de
Execução. O Mutuário poderá apresentar uma nova Carta Solicitação de Conversão, em cujo
caso o. Prazo· ·de Execução para tal Conversão começará a contar a partir do recebimento pelo ,
·
Banco da nova Carta Solicitação de Conversão.
(f)
Se durante o Prazo de Execução o Banco não conseguir efetuar a Conversão nos
termos solicitados pelo Mutuário na Carta Solicitação de Conversão, tal carta será considerada
nula e sem efeito, sem prejuízo de eventual apresentação pelo Mutuário de uma nova Carta
Solicitação de Conversão.
(g)
Se durante o Prazo de Execução ocorrer uma catástrofe nacional ou internacional,
uma crise de natureza financeira ou econômica, uma mudança nos mercados de capitais ou
qualquer outra circunstância extraordinária que possa afetar, na opinião do Banco, significativa e
adversamente,· sua capacidade· para efetuar uma Conversão, o Banco informará o Mutuário a
respeito e acordará com este qualquer medida que se tenha que realizar com respeito· a tal Carta .
Solicitação de Conversão.

ARTIGO 5.02.
seguintes requisitos:

Requisitos para toda Conversão. Qualquer Conversão estará sujeita aos

(a)
A viabilidade de o Banco realizar qualquer Conversão dependerá do poder do
Banco de captar seu financiamento de acordo .com suas próprias políticas e estará sujeita a
considerações legais, operacionais e de gestão de risco e às condições prevalecentes de mercado.
O Banco não efetuará Conversões . de montantes inferiores ao equivalente a
(b)
US$3.000.000,00 (três milhões de Dólares), exceto se: (i) no caso do último desembolso, o valor
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(c)
O número de Conversões de Moeda a Moeda de País não Mutuário não poderá ser
superior a quatro durante a vigência deste Contrato. Este limite não será aplicável a Conversões
de Moeda a Moeda Local.
(d)
O número de Conversões de Taxa de Jmos não poderá ser superior a quatro
durante a vigência deste Contrato.

/""""

(e)
Qualquer modificação do Cronograma de Amortização solicitada pelo Mutuário
no momento de solicitar uma Conversão de Moeda estará sujeita ao disposto nos Artigos 3.02(c)
e 5.03(b) destas Normas Gerais. Qualquer modificação ao Cronogrruna de Amortização
solicitada pelo Mutuário no momento de solicitar uma Conversão de Taxa de Juros estará sujeita
ao previsto nosArtigos 3.02(c)e 5.04(b) destas Normas Gerais.
(f)
O Cronogrruna de Amortização resultante de uma Conversão de Moeda ou de
uma Conversão de Taxa de Juros, .conforme detem1inado na Carta Notificação de Conversão,
não poderá ser modificado posteriormente durante o Prazo de Conversão, exceto se o Banco
aceitar o contrário.
(g)
Salvo se o Banco aceitar o contrário, uma Conversão de Taxa de Juros com·
respeito a montantes que previamente tenham sido objeto de uma Conversão de Moeda, somente
poderá ser realizada: (i) com relação à totalidade do Saldo Devedor associado a tal Conversão de .
Moeda; e (ii) por um prazo igual ao prazo restante da respectiva Conversão de Moeda.
ARTIGO 5.03.
Conversão de Moeda por Prazo Total ou por Prazo Parcial. (a) O·
Mutuá1io poderá solicitar uma Conversão de Moeda por Prazo Total, ou uma Conversão de
Moeda por Prazo Parcial.

·\

(b)
A Conversão de Moeda por Prazo Total e ·a Conversão de Moeda por Prazo
Parcial poderão ser solicitadas e efetuadas até a Data Final de Amortização. No entanto, se o
Mutuário fizer a solicitação com menos de 60 (sessenta) dias de antecedência ao vencimento da
primeira prestação de amortização do· Empréstimo ou, se for o caso, à tranche do Empréstimo
relativa à Conversão de Moeda, tal Conversão de Moeda terá a limitação de que o Saldo Devedor
sujeito ao n.ovo Cronograma de Amortização solicitado não deverá, em momento algum, exceder
o Saldo Devedor sujeito ao Cronograma de Amortização original, sendo observados os tipos de
câmbio estabelecidos na Carta Notificação de Conversão.
(c)
No caso de Conversão de Moeda por Prazo Parcial, o Mutuário deverá incluir na
Carta Solicitação de Conversão: (i) o Cronograma de Amortização até o final do Prazo de
Conversão, e (ii) o Cronograma de Amortização correspondente ao Saldo Devedor devido a
partir do vencimento do Prazo de Conversão e até a Data Final de Amortização, o qual deverá
. corresponder aos termos e condições aplicáveis anteriormente à execução da Conversão de
Moeda.
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a anuencia do F1ador; se houver, podera sohcltar ao Banco uma das segumtes opçoes:

, (d)

. Antes .do vencimento da, Conversão de Moeda por Prazo Parcial, o_Mutuário, com
..

·

(i)

A realização de uma nova Conversão de Moeda, mediante a prévia
apresentação de uma nova Carta Solicitação. de Conversão dentro de um
período não inferior a 15 (quinze) Dias Úteis antes da data de vencimento
da Conversão de Moeda por Prazo Parcial. Esta nova Conversão de Moeda
terá a limitação adicional de que o Saldo Devedor sujeito ao novo
Cronograma de Amortização não poderá exceder, em momento algum, o
Saldo Devedor do Cronograma de Amortização solicitado na Conversão
de Moeda por Prazo Parcial originaL Se for viável, sujeito às condições de
mercado, realizar uma nova Conversão, o Saldo Devedor do montante
·originalmente convertido continuará a ser denominado na Moeda
Convertida, aplicando-se a nova Taxa Base de Juros, que reflita as
condições de mercado prevalecentes no momento de execução da nova
Conversão.

(ii)

O pagamento antecipado do Saldo Devedor do montante convertido,
mediante aviso escrito ao Banco com no mínimo 30 (trinta) dias de
antecedência à data de vencimento da Conversão de Moeda por Prazo
Parcial. Este pagamento deverá ser realizado na data de vencimento da
Conversão de Moeda por Prazo Parcial na Moeda de Liquidação, de
· acordocom o disposto no Artigo 5.05 destas Normas Gerais.

Para os efeitos do previsto no inciso (d) deste Artigo 5.03, o Saldo Devedor.
(e)
originalmente sujeito à Conversão de Moeda será automaticamente convertido a Dólares no
vencimento da respectiva Conversão de Moeda por Prazo Parcial e estará sujeito à Taxa de Juros
prevista no Artigo 3.03(a) destas Normas Gerais: (i) se o Banco não puder realizar·uma novaConversão; (ii) se 15 (quinze) dias anteriores a data de vencimento da Conversão de Moeda por.
Prazo Parcial, o Banco não tiver recebido uma solicitação do Mutuário, nos termos previstos no
inciso (d) deste Artigo 5.03; ou (iii) se na data de vencimento da Conversão de Moeda por Prazo
Parcial, o Mutuário não tiver realizado o pagamento antecipado que tiver solicitado.
(f)
Na hipótese de o Saldo Devedor originalmente sujeito a Conversão de Moeda ser
convertido a Dólares de acordo com o previsto no inciso (e) anterior, o Banco deverá informar ao
Mutuário, e ao Fiador, se houver, no final do prazo da Conversão de Moeda por Prazo Parcial, os
valores convertidos. a Dólares, assim como a taxa de câmbio correspondente. de acordo com as
condições prevalecentes de mercado, confonne seja determinado pelo Agente de .Cálculo.

(g)
O Saldo Devedor convertido a Dólares poderá ser objeto de uma nova solicitação
de Conversão de Moeda, sujeito ao disposto neste Capítulo V.
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(h)
No vencimento de uma Conversão de Moeda por Prazo Total, o Mutuário deverá"<~r~)
pagar integramente o Saldo Devedor do montante convertido na Moeda de Liquidação, de acordo
com o disposto no Artigo 5.05 destas Normas Gerais, não podendo solicitar uma nova Conversão
de Moeda~
\

>.

'

~·

.. ~vL:.<l~

(i)
· Dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data de cancelamento ou
modificação de uma Conversão de Moeda, o Mutuário receberá do Banco, ou alternativamente,
pagará ao Banco, conforme for o caso, os valores relativos a qualquer ganho ou perda incorrida
pelo Banco para teverter a captação de seu financiamento associada ao cancelamento ou
modificação de tal Conversão de Moeda ou dar-lhe outro fim. Em caso de ganho, o mesmo será
imputado, primeiro, a qualquer montante vencido pendente de pagamento ao Banco por parte do
Mutuário.

-·1

ARTIGO 5.04.
Conversão de Taxa de Juros por Prazo Total ou por Prazo Parcial.
(a) O Mutuário poderá solicitar uma Conversão de Taxa de Juros por Prazo Total ou uma
Conversão de Taxa de Juros por Prazo Parcial.
(b)
A Conversão de Taxa de Juros por Prazo Total e a Conversão de Taxa de Juros
por Prazo Parcial poderão ser solicitadas e realizadas até a Data Final de Ammtização. No
entanto, se o Mutuário fizer à. solicitação com menos de 60 (sessenta) dias de antecedência ao
vencimento da primeira prestação de amortização do Empréstimo ou, se for o caso, da tranche do
Empréstimo relativa à Conversão de Taxa de Juros, tal Conversão de Taxa de Juros terá a
limitação de que o Saldo Devedor do Empréstimo sujeito ao novo Cronograma de Amortização
solicitado não deverá, em momento algum, exceder o Saldo Devedor sujeito ao Cronograma de
Amortização originaL
Para os casos de Conversão de Taxa de Juros por Prazo Parcial de montantes
(c)
denominados em Dólares, o Mutuário deverá incluir na Carta Solicitação de Conversão: (i) o
Cronograma de Amortização até o final do Prazo de Conversão; e (ii) o Cronograma de
Amortização para o Saldo Devedor devido a partir do vencimento do Prazo de Conversão e até a
Data Final de Amortização, o qual COITesponderá aos termos e condições aplicáveis
anteriormente à execução da Conversão de Taxa de Juros.
· (d)
No caso de C~nversão de_ Taxa de Juros por Prazo Parcial de montantes
denominados em Dólares, a Taxa de Juros aplicável aos Saldos Devedores no vencimento de tal
Conversão de Taxa de Juros por Prazo Parcial será a estabelecida no Artigo 3.03(a) destas
Normas Gerais. As Conversões de Taxa de Juros por Prazo Parcial de Saldos Devedores
denominados em moeda distinta do Dólar estarão sujeitas ao requisito previsto no Artigo 5.02(g)
e, portanto, terão· o mesmo tratamento relativo ao vencimento do Prazo de Conversão das
Conversões de Moedapor Prazo Parcial, previsto no Altigo 5.03(d) destas Nom1as Gerais.
(e)
Dentro do prazo de 30 (trinta) diâs contados a partir da data de cancelamento ou
modificação de uma Conversão de .Taxa de Juros, o Mutuário receberá do Banco, ou
alternativamente, pagará ao Banco, confonne for d caso, os montantes relativos a qualquer ganho
ou perda incorrida pelo Banco para reverter a captação de seu financiamento associada ao
cancelamento ou modificação de tal Conversão de Taxa de Jutos ou dar-lhe outro fim. Em caso
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de ganho, .o mesmo será imputado, primeiro, a qualquer valor vencido pendente de pagamento ao
Banco pelo Mutuário.
ARTIGO 5.05.
Pagamentos de prestações de amortização . e juros em caso · de
Conversão de Moeda. De acordo com o disposto no Artigo 3.07 destas Normas Gerais, nos
casos em que uma Conversão de Moeda tenha ocon-ido, os pagamentos das prestações de
amortização e juros dos montantes convertidos serão realizados na Moeda de Liquidação. Se a
Moeda de Liquidação for Dólares, aplicar-se·á a Taxa de Câmbio de Avaliação vigente na Data
de Avali ação do Pagamento para a respectiva data de vencimento, de acordo com o estabelecido
na Carta Notificação de Conversão.
ARTIGO 5.06.
Comissões de operação aplicáveis a Conversões. (a) As comissões de
operação aplicáveis às Conversões realizadas no âmbito deste ·Contrato serão as que o Banco
detem1ine periodicamente. Cada Carta Notificação de Conversão indicará, se for o caso, a
comissão· de operação que o Mutuário estará obrigado a pagar ao Banco em relação à. execução .
da respectiva Conversão, a qual permanecerá vigente durante o Prazo de Conversão de tal
Conversão.
· {b) :. A comissão de operação aplicável· a uma Conversão .de Moeda: .(i). será expressa·
em pontos·. básicos por ano; (ii) incidirá na Moeda Convertida a partir· da Data de Conversão
sobre o saldo devedor de tal Conversão de Moeda, inclusive; e (iii} deverá ser paga junto com
cada pagamento de juros de acordo com o disposto no Artigo5.05 destas Normas Gerais.
A comissão de operação aplicáv~l a .un1a Conversão de Taxa de Juros: (i) será
(c)
expressa em pontos básicos por ano; (ii) incidirá na Moeda· de denominação do Saldo Devedor
sujeito a tal Conversão de Taxa de Juros; (iii) incidirá a partir da Data de Conversão sobre o
Saldo Devedor sujeito a tal Conversão de Taxa de Juros; inclusive; e (iv) deverá ser pagajunto ·
com cada pagamento de juros de acordo com o disposto no Artigo 5.05 destas Normas Gerais,·.

_ (d)
Sem prejuízo das comissões de operação mencionadas nos incisos (b) e (c)
anteriores, para o caso de Conversões de ·Moeda ou Conversões de . Taxa de Juros que
contemplem Tetos (caps) de Taxa de Juros ou Faixas (cal/ar) de Taxa de Juros, aplicar-se-á uma
comissão de operação por tal Teto (cap) de Taxa de Juros ou Faixa (collar) de Taxa de Juros, a
qual: (i) será denominada na mesma Moeda do Saldo Devedor sujeito ao Teto (cap) de Taxa de
Juros ou Faixa (collar) de Taxa de Juros; e (ii) será liquidada mediante um pagamento único na.
Moeda de Liquidação, na primeira data de pagamento de juros, de acordo com o disposto no
Artigo 5.05 destas Normas Gerais.
ARTIGO 5.07.
Custos de Captação e Prêmios · ou >Descontos . associados ·. a · uma
Conversão. (a) Se o Banco utilizar seu custo efetivo de captação .de financiamento para
determinar a Taxa Base de Juros, o Mutuário estará obrigado a pagar as comissões e outros
custos de captação em que o Banco tenha incon-ido. Adicionalmente, quaisquer prêmios ou
descontos referentes à captação de financiamento serão pagos ou recebidos pelo Mutuário,.
conforme for o. caso. Estes custos e prêmios ou descontos serão especificados na Carta
Notificação de Conversão. ·
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(b)
Quando a Conversão for realizada por ocasião de Um desembolso, o· montante a·~./
ser desembolsado ao Mutuário deverá ser ajustado para deduzir ou acrescentar qualquer .·
montante devido ao Mutuário ou a pagar pelo mesmo em virtude do inciso (a) anterior.
(c)
Quando a Conversão for realizada a Saldos Devedores, o montante devido ao
Mutuário ou a pagar ao mesmo em virtude do inciso (a) anterior, deverá ser pago pelo Mutuário
ou pelo Banco, conforme for o caso, dentro dos 30 (trinta) dias seguintes à Data da Conversão.

'""'\

ARTIGO 5.08.
Prêmios pagáveis por Tetos (caps)de Taxa de Juros ou Faixas (co/lar)
de Taxa de Juros. (a) Além das comissões de operação devidas nos tennos do Artigo 5.06
destas Normas Gerais, o Mutuário deverá pagar ao Banco um prêmio sobre o Saldo Devedor
sujeito ao Teto (cap) de Taxa de Juros .ou à Faixa (collar) de Taxa de Juros solicitados pelo
Mutuário, .equivalente ao prêmio pago pelo Banco a uma contraparte, se houver, como resultado
da compra do Teto (cap) de Taxa de Juros ou da Faixa (collar) de Taxa de Juros. O pagamento
de tal prêmio deverá ser efetuado: (i) na Moeda de denominação do Saldo Devedor sujeito ao
Teto (cap) de Taxa de Juros ou à Faixa (collar) de Taxa de Juros, ou no seu equivalente em
Dólares, de acordo como a taxa de câmbio estabelecida na Catia Notificação de Conversão,
devendo a taxa de câmbio ser detenninada no momento da captação do financiamento do Banco;
e (ii) em uni pagamento único 11a data acordada entre as Partes, mas que em caso algum poderá
ser posterior a 30 (trinta) dias após a Data de Conversão, a não ser que seja operacionalmente
possível para o Banco e este aceite um mecanismo de pagamento diferente.
.

. '·

(b)
Se o Mutuário solicitar uma Faixa (collar) de Taxa de Juros, este poderá solicitar
que o Banco estabeleça o limite inferior da Faixa (collar) de Taxa de Juros para garantir que o
prêmio correspondente a tal limite inferior seja igual ao prêmio correspondente ao limite superior
e destafom1a estabelecer uma Faixa(col/ar) de Taxa de Juros sem custo (zero cost collat). Se o
Mutuário optar por determinar o limite superior e inferior, o prêmio que deverá ser pago pelo
Mutuário ao Banco com respeito ao limite superior da Faixa (collar) de Taxa de Juros será
compensado com o prêmio que deverá ser pago pelo Banco ao Mutuário com respeito ao limite
inferior da Faixa (collar) de Taxa de Juros. No entanto, o prêmio pagável pelo Banco ao
Mutuário com respeito ao limite inferior da Faixa (collar) de Taxa de Juros não poderá em caso
algum exceder ci prêmio pagável pelo Mutuário ao Banco com respeito ao limite superior da
Faixa (collar) de Taxa de Juros. Consequentemente, durante o Prazo de Execução, o Banco
poderá reduzir o limite inferior da Faixa (collar) de Taxa de Juros de modo que o prêmio sobre
este não exceda o prêmio sobre o limite superior da Faixa (collar) de Taxa de Juros.
ARTIGO 5.09.
Eventos de Interrupção das Cotações. As prutes reconhecem que os
pagamentos realizados pelo Mutuário, tru1to de amortização como de juros, dos valores que
tenham sido objeto de uma Conversão, devem, a todo tempo, estar vinculados à correspondente
captação do financiamento do Banco em relação a pagamentos associados a tal Conversão.
Assim,.· as Partes acordam que, não obstante a ocorrência de qualquer evento de interrupção que
afete substancialmente os diversos tipos de câmbio, as taxas de juros e índice de ajuste de
inflação utilizados neste Contrato, se houver, ou nas Cruias Notificação de Conversão, os
pagamentos do Mutuário continuarão vinculados a tal captação do financiamento do Banco. A
fim de obter e manter esta vinculação em tais circunstâncias, as pruies expressamente acordam
que o Agente de Cálculo, ·visando a refletir a correspondente captação do financiamento do
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~t•;;;NM;,'Q~ anco, dete1minará a aplicabilidade tanto: (a) de tais eventos de inte1rupção; e (b) da taxa ou o
__. . . . índice de substituição aplicável para determinar o valor apropriado a ser pago pelo Mutuário.

ARTIGO 5.10.
Cancelamento e Reversão da Conversão de Moeda. Se, após a data de
assinatura deste Contrato, for promulgada, emitida ou produzida uma mudança em uma lei,
decreto ou outra norma legal aplicável, ou se ocorrer uma mudança na interpretação de uma lei,
decreto ou outra norma legal, vigente. na data de assinatura deste Contrato, que, conforme o
Banco razoavelmente o .determine, possa impedir o Banco de continuar mantendo, total ou
parcialmente, seu financiamento na Moeda Convertida pelo prazo restante e nos mesmos termos
da Conversão de Moeda respectiva, o Mutuário, mediante recebimento de prévia notificação por
parte do Banco, terá a opção de re-denominar a Dólares o Saldo Devedor objeto da Conversão de
Moeda à taxa de câmbio aplicável no momento, conforme esta seja determinada pelo Agente de
Cálculo. Tal Saldo Devedor estará sujeito ao Cronograma.· de Amortização que tenha sido
acordado para tal Conversão de Moeda e à Taxa de Juros prevista no Artigo 3.03(a) destas
Normas Gerais, O Mutuário poderá ainda pagar antecipadamente ao Banco todas as importâncias
que forem devidas na Moeda Convertida, de conformidade com o disposto no Artigo 3.08 destas
Normas Gerais.
ARTIGO 5.11.
Ganhos ou perdas associadas . à Re-denominacão a Dólares. Na
hipótese de o Mutuário, com a anuência do Fiador, se houver, decidir re-denominar o Saldo
Devedor objeto de uma Conversão de Moeda a Dólares de acordo com o disposto no Artigo 5.10
anterior, o Mutuát:io receberá do Banco, ou conforme o caso, pagará ao Banco, dentro de um
prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data dare-denominação, os montantes relativos a
quaisquer ganhos ou perdas associadas a variações ·nas taxas de juros até a .. data de
redenominação a Dólares dete1minadas pelo Agente de Cálculo. Qualquer ganho associado a tal
Conversão a ser recebido pelo Mutuário será primeiramente imputado a qualquer montante
vencido e pendente de pagamento ao Banco pelo Mutuário.
ARTIGO 5.12.
Atraso no pagamento em caso de Conversão de Moeda. O atraso no
pagamento dos montantes devidos ao Banco pelo Mutuário a título de principal e quaisquer
encargos financeiros devidos por ocasião de uma Conversão, assim como quaisquer prêmios
devidàs ao Banco em Moeda distinta do Dólar em virtude do Artigo 5.08, facultará ao Banco
cobrar juros a uma taxa flutuante na Moeda Convertida determinada pelo Agente de Cálculo,
mais uma margem de 100 pontos básicos (1 %) sobre o total das quantias em atraso, sem prejuízo
da aplicação de encargos adicionais que assegurem um pleno repasse de custos na eventualidade
de que tal margem não seja suficiente para que o Banco recupere os custos incorridos devido a
tal atraso.
ARTIGO 5.13. , ·
Custos, gastos ou perdas em caso de Conversões. Na hipótese de uma
ação ou omissão do Mutuário ou do Fiador, se houver, incluindo: (a) falta de pagamento nas
datas de vencimento de montantes de principal, juros e · comissões relacionados a uma
Conversão; (b) revogação ou mudança nos termos contidos em uma Carta Solicitação de
Conversão; (c) descumprimento total ou parcial de um pagamento antecipado do Saldo Devedor
na Moeda Convertida, previamente solicitado pelo Mutuário por escrito; (d)uma mudança nas
leis ou regulamentos que possam ter tido um impacto na manutenÇão da totalidade ou de uma
parte do Empréstimo, nos termos acordados de uma Conversão; ou (e) outras ações não descritas
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anteriormente, resultar pai·a o Banco em custos adicionais aos descritos neste Contrato, "?;'(~·.,,:~:;~)'::)
Mutuário ficará obrigado a pagar ao Banco as respectivas importâncias determinadas pelo ----/
Agente de Cálculo, que assegurem um pleno repasse dos custos incorridos.

CAPÍTULO VI
Suspensão de Desembolsos e Vencimento Antecipado
ARTIGO 6.01.
Suspensão de desembolsos. O Banco; mediante aviso escrito ao
Mutuário, poderá suspender os desembolsos se ocorrer e enquanto subsistir qualquer das
seguintes circunstâncias:
·
(a)

Mora no pagamento das quantias devidas pelo Mutuário ao Banco a título de
principal, comissões e juros, devolução de adiantamentos ou qualquer outro título,
de acordo com este Contrato ou com qualquer outro contrato celebrado entre o
Banco e o Mutuário, incluindo outro Contrato de Empréstimo ou Contrato de
Derivativos.

(b)

Inadimplemento, por parte do Mutuário, de qualquer outra obrigação estipulada·
neste Contrato ou Contratos subscritos com o Banco para financiamento do
Projeto ou no(s}Contrato(s) deDerivativos subscrito(s) com o Banco.

(c)

A retirada ou suspensão, como membro do Banco, do. país em que o Projeto deva
ser executado.

(d)

Quando o Projeto ou os propósitos do Empréstimo puderem ser afetados por:

(e)

(i)

qualquer restrição, modificação ou alteração da competência legal, das
funções ou do patrimônio do Mutuário ou Órgão Executor; ou

(ii)

qualquer modificação ou emenda que tenha sido efetuada sem a anuência
escrita do Banco, nas condições básicas cumpridas antes da Resolução
aprobatória do Empréstimo ou da assinatura do Contrato. Nesses casos, o
Banco terá o direito de requerer do Mutuário e do Órgão Executor
informações justificadas e pormenorizadas e somente após ouvir o
Mutuário ou o Órgão Executor e examinar suas informações e
esclarecimentos, ou no caso de falta de manifestação do Mutuário e do
Órgão Executor, poderá suspender os desembolsos se considerar que as
modificações introduzidas afetam substancial e negativamente o Projeto
ou tomam impossível sua execução.

Inadimplemento, por parte do Fiador, se existir, de qualquer obrigação estipulada
no Contrato de Garantia ou em qualquer Contrato de Derivativos subscrito com o
Banco.
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(f)

Qualquer circunstância extraordinária que, a critério do Banco, e não se tratando
de Contrato em que o Mutuário seja a República, torne improvável que o
Mutuário possa cumprir as obrigações· contraídas neste Contrato, ou que não
permita atingir os propósitos que se tiveram em conta ao celebrá-lo.

(g)

Caso seja determinado, de acordo com os procedimentos de sanções do Banco,
em qualquer etapa,. que um empregado, agente ou representante do Mutuário, do
Órgão Executor ou do Órgão Contratante cometeu uma Prática Proibida durante o
processo de contratação ou durante a execução de um Contrato.

ARTIGO 6;02.
Término, vencimento antecipado ou cancelamento parcialde quantias
não desembolsadas. (a) O Banco poderá pôr tem1o a este Contrato relativamente à parte do ·
Empréstimo que não tenha sido desembolsada até aquela data ou declarar vencida e exigível, de
imediato, a totalidade dos Saldos Devedores ou parte deles, com os juros e comissões devidos até
a data do pagamento se: (i) qualquer das circunstâncias previstas nas alíneas (a), (b), (c), e (e) do
Artigo anterior se prolongar por mais de 60 (sessenta) dias, ou (ii) se a informação a que se
refere. o inciso (d) do Artigo anterior, ou se os esclarecimentos ou informações adicionais
apresentados pelo Mutuário ou pelo Órgão Executor, conforme o caso, não forem satisfatóriqs
para o Banco.··.
.• (b)
Caso seja determinado que, de acordo com os procedimentos de sanções do
Banco, qualquer firma, entidade ou indivíduo licitante que apresentem ou estejam apresentando
propostas ou ·participando de atividades financiadas pelo Banco, incluindo, entre outros,
requerentes, licitantes, empreiteiros, empresas de consultoria e consultores individuais, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, fornecedores ou prestadores de serviços, concessionários,
empresas de consultoria, o Mutuário, o Órgão Executor ou o Órgão. Contratante (incluindo seus
respectivos funcionários, empregados e representantes,. quer sejam suas atribuições expressas ou
implícitas), tiver cometido uma Prática Proibida em qualquer etapa do. processo de contratação
ou durante a execução de um contrato, o Banco poderá cancelar a pmte não desembolsada ou
declarar vencido antecipadamei1te o repagamento . da parte· do Empréstimo que estiver
relacionada inequivocamente com tal contratação, quando houver evidência de que o
representante do Mutuário, Órgão Executor ou Órgão Contratante não tenha tomado as medidas
corretivas ·adequadas (incluindo, entre outras, notificar adequadamente o Banco após tomar
conhecimento da Prática Proibida) dentro de um período que o Banco considere razoável.
O Banco poderá também cancelar a parte não desembolsada ou declarar vencido
(c)
antecipadamente o repagamento do Empréstimo referente à aquisição de determinados bens e
serviços correlatos; à· contratação de obras, serviços correlatos ou serviços de consultoria, se, a
qualquer momento, deterininar que a mencionada aquisição · ocorreu sem que tenham sido
seguidos os procedimentos indicados neste Contrato. ·

ARTIGO 6.03.
Práticas Proibidas. (a) Para os efeitos deste Contrato, entende,.se que
uma Prática Proibida inclui as seguintes práticas: {i) "prática corrupta" consiste em oferecer,
receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar
indevidamente as ações de outra parte; (ii) "prática fraudulenta" é qualquer ato ou omissão,
incluindo a tergiversação de fatos ou circunstâncias que deliberada ou imprudentemente, engane
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ou pretenda enganar alguma partepara obter benefício financeiro ou de outrà natureza ou pa~
evadir uma obrigação; (iii) "prática coercitiva" consiste em prejudicar ou causar dano ou na
ameaça de prejudicar ou causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da
patie para influenciar, indevidamente, as ações de uma pruie; (iv) "prática colusiva" é um acordo
entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de alcançar um propósito impróprio, que inclui
influenciar, de forma inapropriada, as ações de outra parte; e (v) uma "prática obstrutiva"
consiste em: (a) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente evidência significativa
para a investigação ou prestar declarações falsas aos investigadores com o fim de obstruir
materialmente uma investigação do Grupo do Banco sobre denúncias de uma prática corrupta,
fraudulenta, coercitiva ou colusória; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para
impedir-lhe de divulgarseu conhecimento de assuntos que sejam importantes para a investigação
ou que prossiga a investigação, ou (b) todo ato que vise a impedir de forma material o exercício
de inspeção do Banco eos direitos de auditoria previstos nos Artigos 8.01(c), 8.02(e), e 8.04(g)
destas Normas Gerais.
(b)
Além do estabelecido nos Artigos 6.0l(g) e 6.02(b) destas Normas Gerais, caso
seja determinado que, de acordo com osprocedimentos de sanções do Banco, qualquer empresa,
entidade ou indivíduo que apresente oferta ou participe de uma atividade financiada pelo Banco
incluídos, entre outros, requerentes, licitantes, empreiteiros, empresas de ·consultoria e
consultores· individuais, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, fornecedores e prestadores de
serviços, concessionários, o Mutuário, Órgão Executor ou Órgão Contratante (incluindo seus
respectivos funcionários, empregados e representantes quer sejrun suas atribuições expressas ou
implícitas) tiver cometido uma Prática Proibida em qualquer etapa do processo de contratação ou
durante a execução de um contrato, o Banco poderá:
(i)

Não financiar nenhuma proposta de adjudicação· de contrato para a
aquisição de obras, bens; serviços correlatos e a contratação de serviços de
consultoria;

(ii)

Declarar uma contratação inelegível para financiamento do Banco, se
houver evidência de que o representante do Mutuário, do Órgão Executor
ou do Órgão Contratante não tomou as medidas corretivas adequadas
(incluindo, entre outras, a adequada notificação do Banco após tomar
conhecimento da Prática Proibida) dentro de um período que o Banco
considere razoável;

(iii) .

Emitir advertência à empresa, entidade ou indivíduo com uma catia formal
censurando sua conduta;

(i v)

uma
empresa:, ·entidade
ou
indivíduo
inelegível,
Declarar
permanentemente ou por um período determinado, para: (A) adjudicação
de contratos ou participação em atividades financiadas pelo Banco; e (B)
designação como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor de bens ou
serviços por outra empresa elegível a qual tenha sido adjudicado um
contrato para executar atividades financiadas pelo Banco;
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Encaminhar o assunto às autoridades competentes encarregadas de fazer
cumprir a lei; e/ou

(vi)

Impor outras sanções que julgar apropriadas às circunstâncias do caso,
· incluída a aplicação de multas que representem para o Banco um
reembolso dos custos referentes às investigações ou autuações. Estas
sanções podem ser impostas de forma adicional ou em substituição às
sanções referidas no inciso (g) do Artigo 6.01, no inciso (b) do Artigo 6.02
e no inciso (b), itens (i) a (v) deste Artigo 6.03.

(c)
O disposto nos Artigos 6.0l(g) e 6.03(b)(i) se aplicará também nos casos em que
as partes tenham sido temporariamente declaradas inelegíveis para a adjudicação de· novos
contratos, na pendência da adoção de uma decisão definitiva em um processo de sanção, ou
qualquer outra resolução;
(d)
. A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco nos termos das
disposições anteriormente referidas será de caráter público;
(e)
Qualquer. empresa, entidade ou individuo atuando como proponente ou
participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, requerentes,
licitantes, empreiteiros, empresàs de . consultoria e consultores individuais, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, · fornecedores e·· prestadores. de serviços e concessionários, o
Mutuário, Órgão Executor ou Órgão Contratante (incluindo seus respectivos funcionários,
empregados e representantes, quer suas atribuições sejamexpressas ou implícitas), poderá ver-se
sujeito a sanções, de acordo com o disposto nos acordos subscritos pelo Banco com outra
instituição ·financeira internacional com respeito ao reconhecimento recíproco de decisões em
matéria de inelegibilidade. Para fins do disposto neste parágrafo (e), o termo "sanção" inclui toda
inelegibilidade permanente, imposição de condições para a participação em futuros contratos ou
adoção pública de medidas em resposta a uma contravenção às regras vigentes de uma instituição
financeira internacional aplicável à resolução de denuncias de Práticas Proibidas.
(f)
Quando o Mutuário adquira bens., obras ou serviços distintos dos serviços de
consultoria diretamente de uma agência especializada, ou contrate. uma agência especializada
para .prestar serviços. de assistência ·técnica ao amparo de um acordo. entre o Mutuário e tal
agência especializada, serão aplicadas integralmente a requerentes, licitantes, empreiteiros,
empresas de consultoria ou consultores individuais, pessoal, subempreiteiros, subconsultores,
fornecedores e prestadores de serviços, concessionários (incluindo seus respectivos funcionários,
empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas) ou a qualquer
outra entidade que tenha subscrito contratos com tal agência especializada para a provisão de
bens, .obras ou serviços correlatos com atividades :tinanciadas pelo Banco, .todas as disposições
estipuladas neste Contrato relativasa sanções e Práticas Proibidas. O Banco se reserva o direito
de obrigar o Mutuário a recorrer a recursos como a suspensão ou rescisão do contrato. O
Mutuário se compromete a incluir nos contratos com as agências especializadas disposições
obrigando a .mesma a consultar a lista de empresas .e •indivíduos declarados temporária ou
permanentemente inelegíveispelo Banco. Caso uma agência especializada subscrevacontrato ou
ordem de compra com uma empresa ou indivíduo declarado temporária ou permanentemente
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inelegível pelo Banco, o Banco não financiará os gastos correlatos e tomará outras medidas qu~(.~_;;;/
considere convenientes.
ARTIGO 6.04;
Obrigações não atingidas. Não obstante o disposto nos Artigos 6.01 e
6.02 precedentes, nenhuma das medidas previstas neste Capítulo atingirá o desembolso por parte
do Banco: (a) das quantias sujeitas à garantia de uma carta de crédito irrevogável; e (b) das
quantias às quais o Banco tenha se comprometido especificamente por escrito, perante o
Mutuário, ou o Órgão Executor, oti o Órgão Contratante, conforme o caso, a débito dos recursos
do Empréstimo, para efetuar pagamentos a um empreiteiro ou fornecedor de bens ou serviços
correlatos, ou serviços de consultoria, O Banco poderá deixar sem efeito o compromisso
indicado nesta alínea (b) quando for determinado, de maneira que o Banco considere satisfatória,
que, durante o processo de seleção, negociação ou execução do contrato para a aquisição das
mencionadas obras, bens e serviços correlatos, ou serviços de consultoria, ocorreram uma ou
mais Práticas Proibidas.
ARTIG06.05.
Reserva de direitos. O atraso ou a abstenção, por parte do Banco, do
exercício dos direitos estabelecidos neste Contrato não poderão ser interpretados como renúncia
do Banco a tais direitos, nem corno aceitação de acontecimentos ou circunstâncias que lhe teriam
facultado exercê-los.
Disposições não atingidas. A aplicação das medidas estabelecidas neste
ARTIGO 6.06.
Capítulo não atingirá as obrigações do Mutuário estipuladas neste Contrato, as quais continuarão
em pleno vigor, salvo no caso do vencimento antecipado da totalidade do Empréstimo, em que
somente permanecerão em vigor as obrigações pecuniárias do Mutuário .
.. CAPÍTULO VII
Execução doProjeto
ARTIGO 7.01.
Disposições gerais relativas à execucão do Projeto. (a) O Mutuário se
compromete a executar o Projeto de acordo com os objetivos do mesmo, com a devida
diligência, de fmma econômica, financeira, administrativa e tecnicamente eficiente e de acordo
com as disposições deste Contrato e com os planos, especificações, cronograma de
investimentos, orçamentos, regulamentos e outros documentos pertinentes ao Projeto que o
Banco aprove. Da mesma forma, o Mutuário acorda que todas as obrigações que lhe cabem ou
cabem ao Órgão Executor deverão ser cumpridas à satisfação do Banco.
(b)
Qualquer modificação substancial nos planos, especificações, cronograma de
investimentos,orçamentos, regulamentos e outros documentos que o Banco aprove, assim como
qualquer modificação substancial em contratos financiados com recursos do Empréstimo,
dependerão do consentimento prévio por escrito do Banco.
(c)
Em caso de contradição ou inconsistência· entre as disposições deste Contrato e
qualquer· plano, especificação, cronograma de investimentos, orçamento, regulamento ou outro
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documento pertinente ao Projeto que o Banco aprove, as disposições deste Contrato prevalecerão
sobre tais documentos.
ARTIGO 7.02.
Seleção e contratação· de obras e serviços diferente-s de consultoria e
aguisicão de bens e seleção.· e ·contratação de serviços de consultoria. (a) Sujeito ao
estabelecido no inciso (b) deste Artigo, o Mutuário se compromete a realizar e, se for o caso, a
que o Órgão Executor e a Agência de Contratações, se houver, realizem a contratação de obras e·
serviços diferentes de consultoria assim como a aquisição de bens, deacordo com o estipulado
nas Políticas de Aquisições e no Plano de Aquisições aprovado pelo Banco, e a seleção e
contratação de serviços de consultoria, de acordo com o estipulado nas Políticas de Consultores e
no Plano de· Aquisições aprovado pelo Banco. O Mutuário declara conhecer e se compromete a
fazer conhecer pelo Órgão Executor, Agência de Contratações e agência especializada, se for o
caso, as Políticas de Aquisições e as Políticas de Consultores. ·
(b)
Quando o Banco tenha validado os sistemas do país membro do Banco onde o
Projeto será executado, o Mutuário ou, se for o caso, o Órgão Executor, poderá realizar as
aquisições e contratações financiadas total ou parcialmente com recursos do Empréstimo
utilizando tais sistemas, de acordo com os termos da validação do Banco e a legislação aplicável
validada, os quais se identificam nas Disposições Especiais. O Mutuário se compromete a
notificar ou, se for o caso, a que o Órgão Executor notifique ao Banco qualquer mudança em tal
legislação ou qualquer mudança que afete a mesma, em cujo caso o Banco poderá cancelar,
suspender ou modificar os termos de sua validação. O uso de sistemas de país não dispensa a
aplicação das disposições previstas na Seção I das Políticas de Aquisições e Políticas de .
Consultores, incluindo o requisito de que as aquisições e contratações correspondentes constem
no Plano de Aquisições e estejam sujeitas às demais cláusulas deste Contrato.
O Mutuário se compromete a atualizar ou, se for o caso, a que o Órgão Executor
· (c)
mantenha atualizado o Plano de Aquisições e o atualize, pelo menos anualmente ou com maior
frequência, segundo as ·necessidades do Projeto. Cada versão atualizada de tal Plano .de
Aquisições deverá ser submetida à revisão e aprovação do Banco.

· (d)
O Banco realizará a revisão dos processos de seleção, contratação e aquisição, ex
ante ou expost, segundo o estabelecido no Plano .de Aquisições. Em qualquer motnertto durante
a execução do Projeto, o Banco poderá modificar a modalidade de revisão de tais processos,
mediante comunicação prévia ao Mutuário ou ao Órgão Executor. As modificações aprovadas
pelo Banco deverão ser refletidas no Plano de Aquisições.
(e)
O Mutuário se compromete a obter, ou se for o caso, a que oÓ~gão Executor
obtenha, antes da adjudicação do contrato correspondente a cada uma das obras do Projeto, se.
houver, a posse legal dos terrenos onde se construirá a respectiva obra, as servidões ou outros·
direitos necessários para sua construção e utilização, assim como os direitos sobre as águas que
se requeiram para a obra em questão.
ARTIGO 7.03. ·
Utilização .de bens.· Salvo autorização expressa do Banco, os. bens·
adquiridos com os recursos do Empréstimo deverão destinar-se exclusivamente aos fins do .
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- 33Projeto. Concluída a execução do Projeto, a maquinaria, os equipamentos de
utilizados nessa execução e os demais bens, poderão ser empregados para outros fins.
ARTIGO 7.04.
Recursos adicionais. (a) O Mutuário deverá fornecer oportunamente
todos os recursos adicionais aos do Empréstimo necessários para a completa e ininterrupta
execução do Projeto, cujo valor estimado se declara nas Disposições Especiais. Se durante o
processo de desembolso do Empréstimo se Verificar um aumento no custo estimado do Projeto; o
Banco poderá exigir a alteração no cronograma de investimentos a que se refere a alínea (d) do
Artigo 4.01 destas Nonnas Gerais, para que o Mutuário atenda esse aumento.
(b)
A partir do ano civil seguinte ao do início do Projeto e durante o período de sua
execução, o Mutuário deverá demonstrar ao Banco, nos primeiros 60 (sessenta) dias de cada ano
civil, que disporá, oportunamente, dos recursos necessários para efetuar a contribuição local· ao
Projeto durante esse ano.

CAPÍTULO VIII
Sistema de Informação Financeira, Controle Interno,
Inspeções, Relatórios e Auditoria Externa
ARTIGO 8.01.
Sistema de informação financeira e controle interno. (a) O Mutuário, o
Órgão Executor ou o Órgão Contratante, conforme o caso, deverá manter: (i) um sistema de
informação financeira aceitável ao Banco que permita o registro contábil, orçamentário e
financeiro, e a emissão de demonstrações financeiras e outros relatórios relacionados com os
recursos do Empréstimo e de outras fontes de financian1ento, se for o caso; e (ii) uma estrutura
de controle interno que permita a gestão efetiva do Projeto, proporcione confiabilidade sobre as
informações financeiras, registros e arquivos físicos, magnéticos e eletrônicos e pennita o
cumprimento das disposições previstas neste Contrato.
O Mutuário, o Órgão Executor ou o Órgão Contratante, conforn1e o caso, se
(b)
comprometem a conservar os registros originais do Projeto por um período mínimo de 3 (três)
anos contados a partir do vencimento do Prazo Original de Desembolso ou suas extensões, de
modo a: (i) permitir a identificação das quantias recebidas das diferentes fontes; (ii) consignar,
em conformidade com o sistema de infonnação financeira que o Banco tenha aprovado, os
investimentos no Projeto, tanto com recúrsos do Empréstimo como com os demais recursos cuja
contribuição esteja prevista para sua total execução; (iii) conter os pormenores necessários para a
identificação das obras realizadas, dos bens adquiridos e dos serviços contratados, bem como a
utilização das referidas obras, bens e serviços; (iv) evidenciar a conformidade na recepção,
autorização e pagamento da obra, bem ou serviço adquirido ou contratado; (v) incluir nos
referidos registros a documentação relacionada ao processo de aquisição, contratação e execução
dos contratos financiados pelo Banco e outras fontes de financiamento, o que compreende, mas
não se limita a, avisos de licitação, pacotes de ofertas, resumos, avaliações de ofertas, contratos,
correspondência, produtos e minutas de trabalho e faturas, certificados e relatórios de recepção,
recibos, inclusive documentos relacionados ao pagamento de comissões e pagamentos a
representantes, consultores e empreiteiros; e (vi) demonstrar o custo dos investimentos em cada
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.•.:.:__ ;,,,P categoria e o progresso físico e financeiro das obras, bens e serviços. Quando . se tratar de
programas de crédito, os registros deverão precisar, ainda, os créditos concedidos, os resgates
recebidos e a utilização dos mesmos.
(c)
O. Mutuário se. compromete a incluir nos docurhentos de licitação, nas solicitações
de propostas e nos contratos financiados com. empréstimo. do Banco celebrados pelo Mutuário,
pelo Órgão Executor ou pelo Órgão Contratante, disposição que exija que os fornecedores e os
prestadores de serviços, empreiteiros, subempreiteiros, consultores e seus representantes,
pessoal, subconsultores e concessionários a manter todos os documentos e registros referentes às
atividades financiadas pelo Banco por um período de 7 (sete) anos após a conclusão do trabalho
contemplado no respectivo contrato.
ARTIGO 8.02.
Inspeções. (a) O Banco poderá ·estabelecer os procedimentos de inspeção
que julgue necessários para assegurar-se do desenvolvimento satisfatório do Projeto.

(b)
O Mutuário, o Órgão Executor. e. o Órgão Contratante, confo~e o caso, deverão
permitir que o Banco inspecione a qualquer tempo o Projeto, assim como os equipamentos e
materiais cmTespondentes, e examine os registros e documentos cujo conhecimento considere
pertinente. No desempenho dessa tarefa, o. pessoal que o Banco enviar ou designar para o
cumprimento deste propósito, como investigadores, representantes, auditores ou peritos deverá
contar com a mais ampla colaboração das respectivas autoridades. Todas as despesas relativas a
transporte, salário e demais gastos efetuados com tal pessoal serão pagaspelo Banco.
(c)
O Mutuário, o Órgão Executor ou o Órgão Contratante, conforme o caso, deverão
proporcionar ao Banco, se eventualmente solicitado por seu representante autorizado, todos os
documentos,· inclusive os relacionados com as aquisições, que o Banco possa. razoavelmente
solicitar. Ademais, o Mutuário, o Órgão Executor e o Órgão Contratante deverão colocar à
disposição do Banco, se assim solicitado com razoável antecipação,. seu pessoal para .que
respondam às indagações que o pessoal do Banco possa ter em relação à revisão ou auditoria dos
documentos .. O Mutuário, o Órgão Executor e o Órgão Contratante, conforme o caso, deverá
apresentar os documentos opo11Uhamente, ou uma declaração juramentada na qual constem as
razões pelas quais a documentação solicitada não se encontra disponível ou está sendo retida.
. I

(d)
Caso o Mutuário, o Órgão Executor ou o Órgão Contratante, confonne o caso, se
recuse a cumprir a solicitação apresentada pelo Banco, ou dealgumamaneira oponha obstáculos
à revisão do assunto por. parte do Banco, o Banco, a seu exclusivo critério, poderá adotar. as
medidas que considere apropriadas contra o Mutuário, o Órgão . Executor ou . o Órgão
Contratante, conforme o caso.
(e)
O Mutuário se compromete a incluir nos documentos de licitação, nas solicitações
de propostas e nos contratos fin~nciados com empréstimo do Banco celebrado pelo Mutuário,
pelo Orgão Executor ou pelo Orgão Contratante; disposição que exija que os requerentes,
licitantes, fornecedores e prestadores de serviços e seus representantes, .empreiteiros,
subempreiteiros, consultores e seus representantes, pessoal, subconsultores. e concessionários a:
(i) pennitir- que o Banco revise quaisquer. contas,· registros e ·outros. documentos relativos à
apresentação de propostas e ao cumprimento do contrato e os submeta a uma auditoria por
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auditores designados pelo Banco; (ii) prestar plena assistência ao Banco durante a investigação; ~--<z~~~>:
(iii) fornecer ao Banco qualquer documento necessário· à investigação de denúncias de. Práticas
Proibidas e assegurar-se de que seus empregados ou agentes que tenham conhecimento das
atividades finanCiadas pelo Banco estejam disponíveis para responder a consultas referentes à
investigação provenientes do pessoal do Banco ou qualquer investigador, agente, auditor ou
consultor devidamente designado. Caso o requerente, licitante, fornecedor ou prestador de
serviços, empreiteiro, consultor, membro de pessoal, subempreiteiro, subconsultor ou seus
representantes ou concessionário se negue a cooperar ou descumpra requerimento do Banco, ou
de qualquer outra forma crie obstáculos à investigação do Banco, o Banco, a seu critério único e
exclusivo, poderá· tomar medidas apropriadas contra .o requerente, licitante, fornecedor. ou
prestador de serviços ou seu representante, empreiteiro, consultor, membro de pessoal,
subempreiteiro, subconsultor e seus representantes e concessionário.
ARTIGO 8.03.
Relatórios. O Mutuário, ou o Órgão Executor, se pertinente, deverá
apresentar à satisfação do Banco, dentro dos 60 (sessenta) dias seguintes ao término de cada
Semestre, ou em outro prazo acordado pelas Partes, os relatórios referentes à execução do
Projeto, preparados de acordo com as normas que, a respeito, forem acordadas com o Banco; e
os demais relatórios que o Banco razoavelmente solicitar com relação ao investimento dos
montantes emprestados, à · utilização .dos bens adquiridos com tais montantes e ao
desenvolvimento do Projeto.
·ARTIGO 8.04.
Auditoria externa. (a) O Mutuário se compromete a apresentar ao Banco,
diretamente ou por intermédio do Órgão Executor, no prazo, período e frequência indicados nas
Disposições Especiais deste Contrato, as demonstrações financeiras e outros relatórios e a
informação financeira adicional que o Banco solicite, de acordo com padrões e princípios de
contabilidade aceitáveis ao Banco.
(b)
O Mutuário se compromete a que as demonstrações financeiras e outros relatórios
indicados nas Disposições Especiais deste Contrato sejam auditados por auditores independentes
aceitáveis ao Banco, de acordo com padrões e princípios de auditoria aceitáveis ao Banco, e a
apresentar, igualmente, à satisfação do Banco as informações referentes aos auditores
independentescontratadosque o mesmo solicite.
O Mutuário se compromete a selecionar. e contratar os auditores independentes
(c)
necessários à oportuna apresentação das demonstrações financeiras e demais relatórios
mencionados no inciso (b) acima, diretan1ente ou por meio do Órgão Executor, no mais tardar
4 (quatro)meses antes do encerramento de cada exercício fiscal do Mutuário a partir da data em
que se inicie a vigência deste Contrato nu em outro prazo que as partes acordem, de acordo com
os procedimentos e os termos de referência previamente acordados com o Banco. O Mutuário ou
o Órgão Executor, segundo pertinente, deverá autorizar os auditores a proporcionar ao Banco a
informação adicional que este venha razoavelmente a solicitar, relativa às demonstrações
financeiras e aos outros relatórios auditados.

(d)
Nos casos em que a auditoria seja responsabilidade de um organismo oficial de
fiscalização e este não puder cumprit essa tarefa de acordo com requisitos que o Banco considere
satisfatórios ou dentro dos prazos, durante o período e na frequência estipulados neste Contrato,
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;;;::~~~-~2~~;::>·~uditores independentes aceitáveis para o Banco, de acordo com o disposto no inciso. (c) anterior.

(e)
Sem preJmzo do estabelecido nos· incisos anteriores, o Banco, de formá
excepcional e mediante prévio acordo.· entre as partes, poderá selecionar e .contratar os serviços
de auditores independentes para a preparação das demonstrações financeiras e outros relatórios
auditados previstos neste Contrato quando: (i) os benefícios da seleção e contratação de tais
serviços pelo Banco forem maiores; ou (ii) os serviços das firmas privadas e contadores
independentes qualificados no país sejam limitados; ou (iii) quando existam circunstâncias
especiais que justifiquem a seleção e contratação de tais serviços pelo Banco. ·
(f)
O Banco se reserva o direito de. solicitar ao Mutuário ou ao Órgão Executor,
conforme seja o caso, a realização de outra classe de auditorias externas ou de trabalhos
referentes à auditoria de projetos, do Órgão Executor e de entidades relacionadas, do sistema de
informação financeira e das contas bancárias do Projeto, entre outras. A natureza, frequência,
alcance, oportunidade, metodologia, tipo de nonnas de auditoria aplicáveis, relatórios,
procedimentos de seleção e termos de referência serão estabelecidos de comum acordo entre as
partes.

(g)
Os documentos de licitação e os contratos que o Mutuário, Órgão Executor ou
Órgão Contratante celebrem com um fornecedor ou prestador de serviços, empreiteiro,
subempreiteiro, consultor, subconsultor, pessoal ou concessionário deverão incluir disposição
que permita ao Banco revisar quaisquer contas, registros e . outros . documentos relativos à .
apresentação de propostas e ao cumprimento do contrato e os submetê-los a uma auditoria por
auditores designados pelo Banco.

CAPÍTULO IX
Disposição sobre Gravames e Isenções ·
ARTIGO 9.01.
Compromisso relativo a gravames. Se o Mutuário acordar estabelecer
algum gravame específico parcial ou total sobre seus bens ou rendimentos como garantia de uma
dívida externa, deverá constituir, simultaneamente, um ·gravame que garanta ao Banco, em
condições de igualdade e proporcionalmente, o cumprimento das obrigações pecuniárias··
decorrentes do Contrato~ Contudo, esta disposição não será aplicável: (a) aos gravames
constituídos sobre bens, para assegurar o pagamento do saldo pendente do seu preço de
aquisição; e (b) aos gravames constituídos em razão de operações bancárias para garantir o
pagamento de obrigações cujos prazos de vencimento não sejam superiores a um ano. Se o
Mutuário for um país membro do Banco, a expressão "bens ou rendimentos" refere-se a todo tipo
de bens ou rendimentos pertencentes ao Mutuário ou a qualquer uma de suas depeildências, que
não sejam entidades autônomas com patrimônio próprio.
ARTIGO 9.02.
Isenção de impostos. O Mutuário compromete-se a pagar o capital, os
juros, comissões e prêmios e qualquer outro encargo do Empréstimo, assim como qualquer outro
pagamento por gastos ou custos que tenham sido originados no âmbito deste Contrato sem

._._/OC-BR

Página 143 de 323

Parte integrante do Avulso da MSF nº 70 de 2017.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 14D4A369001FA178.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.182014/2017-61 - 00100.182014/2017-61-1 (ANEXO: 001)

308

Quinta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

.

..

.

23 Novembro 2017

t«:r::~~

- 37-

Í·l
Q -·
\~'.:~1!::;~-;,•;;

.

qualquer dedução ou restrição~ livre de todo imposto, taxa~ direito ou encargo estabelecidos o~<~,:~::_~c;/
que possam ser estabelecidos pelas leis de seu país, e a responsabilizar-se por todo imposto, taxa
ou direito aplicável à realização, registro e execução deste Contrato.

CAPÍTULO X
Arbitragem

)

·•

ARTIGO 10.01.
· Composicão do Tribunal. (a) O Tribunal Arbitral será constituído por
três membros~ designados da seguinte forma: um pelo Banco; outro pelo Mutuário; e um terceiro,
doravante denominado o "Desempatador", por acordo direto entre as partes ou por intennédio
dos respectivos árbitros. Se as partes ou os árbitros não chegarem a acordo com relação à
nomeação do Desempatador, ou se uma das partes não puder designar árbitro, o Desempatador
será designado, a .pedido de qualquer das partes, pelo Secretário-Geral da Organização dos
Estados Americanos. Se qualquer ·das partes não nomear árbitro, este será designado pelo
Desempatador. Se qualquer dos árbitros nomeados, ou o Desempatador, não desejar ou não
puder atuar, ou prosseguir atuando, proceder-se-á à sua substituição pela forma estabelecida para
a sua designação original. O sucessorterá as mesmas funções e atribuições do substituído.
Se a controvérsia envolver tanto o Mutuário como o Fiador, se houver, ambos
(b)
serão considerados como uma só parte, e, por conseguinte~ deverão atuar conjuntamente seja
para a nomeação do árbitro, seja para os demais efeitos da arbitragem.

ARTIGO 10.02.
Início do Processo. Para submeter a controvérsia ao processo de
arbitragem, a parte reclamante dirigirá à outra parte uma comunicação~ por escrito, expondo a
natureza da reclamação, a satisfação ou reparação pretendida e o nome do árbitro que designa. A
parte que receber essa comunicação deverá, dentro do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias,
comunicar à patie contrária o nome da pessoa que designa como árbitro. Se dentro do prazo de
30 (trinta) dias, contados da entrega da referida comunicação à parte reclamante, as partes não
houverem chegado a um acordo sobre a designação do Desempatador, qualquer delas poderá
solicitar ao Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos que proceda à designação.
ARTIGO 10.03.
Constituição do Tribunal. O Tribunal Arbitral constituir-se-á em
Washington, Distrito de Colúmbia, Estados Unidos da América, na data em que o Desempatador
determinar e, uma vez constituído, funcionará nas datas fixadas pelo próprio Tribunal.
ARTIGO 10.04.
Processo. (a) O Tribunal terá competência para conhecer e decidir tão
somente sobre a matéria da controvérsia. O Tribunal adotará suas próprias normas de processo e
poderá, por iniciativa própria, designar os peritos que considerar necessário. Em qualquer caso~
dará sempre às partes a oportunidade de apresentar razões em audiência.
(b)
O Tribunal julgará ex aequo et bono, fundamentando sua decisão nos termos deste
Contrato e proferirá sentença ainda que uma das partes não haja comparecido.
/.
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(c)
A sentença será exarada por escrito e deverá ser adotada pelo voto concorrente de
pelo menos dois membros do Tribunal, deverá ser proferida dentro do. prazo aproximado de 60
(sessenta) di;:ts contados. a partir da data da nomeação do Desempatador e, a não ser que o
Tribunal dedda prorrogar o aludido prazo, em virtude de circunstâncias especiais e imprevistas,
será notificada às partes por meio de comunicação subscrita, pelo menos, por dois membros do
Tribunal, deverá ser cumprida dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data de notificação,
terá efeito executório e será irrecorrível.
ARTIGO 10.05.
Despesas. Os honorários de cada árbitro serão custeados pela parte que o
houver designado e os honorários do Desempatador serão custeados em parcelas iguais entre as
partes. Antes de constituir-se o Tribunal, as partes entrarão em acordo quanto aos honorários das
demais pessoas cuja intervenção no processo arbitral se julgar necessária. Se as partes, na
oportunidade, não chegarem a um acordo, o próprio Tribunal fixará a remuneração que seja
razoável para as pessoas referidas, segundo ·as circunstâncias. Cada parte custeará ·suas próprias
despesas no processo de arbitragem, mas as despesas do Tribunal serão custeadas, em parcelas
iguais, pelas partes. Qualquer dúvida reléicionada com a divisão das despesas ou quanto à forma .
de pagamento será resolvida pelo próprio Tribunal, mediante decisão irrecorrível.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

ARTIGO 10.06.
Notificações. Qualquer notificação relativa à arbitragem ou à sentença
será efetuada segundo a fom1a prevista neste _Contrato. As partes renunciam a qualquer· outra
··
forma de notificação.

~·
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Resultado do Governo Central
Resultado Acumulado no Ano em Relação ao Ano Anterior
APreços Constantes de Setembro de 2017 (IPCA)
Variação
%Real (IPCA)

Diferença

1.1 Receita Administrada pela RFB
1.2 Incentivos Fiscais

603.369,4

615.780,1

12.410,7

-11,0

-19,8

-8,7

2,1%
79,0% .

1.3 Arrecadação Líquida para o RGPS

26S.446,3

266.382,6 .

936,3 :

0,4%

1.4 Receitas Não Administradas pela RFB

110.760,3

111.366,2 .

606,0

0,5%

11. TRANSFERtNCIAS POR REPART. DE RECEITA
111. RECEITA LIQUIDA TOTAL (1-11)

~- --.. -~-~' ~ ~~~--~;;:~~:;~:f - ::::;~::~1[[,--- - (~~;.~~-- ~;;~~
1

92~020,8 j[

933.0~~·-~~

IV.1 Beneficios Previdenciários

362.512,6

408.524,9

IV.2 Pessoal e Encargos Sociais

189.316,4

208.890,9

1

19.574,5 -

IV.3 Outras Despesas Obrigatórias

156.283,8

144.759,9 ;

-11.523,9 .

-7,4%

IV.4 Despesas Discricionárias -Todos os Poderes

198.907,9

170.900,4 :

-28.007,5 .

-14,1 o/o ·

IV. DESPESA TOTAL

:[

6.05~,5][

26.012,3

[v·f~!}ÕjosÉi.\Nc)[)~_BRAStL~ -Fs~:-~==~~~=------ ~-~-~------~=-=·-,c ·---- - -- .. ],-[~-_-_ ---~·r

[~~~ESUL!~I:)?P~IMARIÕ GÓVE~~~~:Ê~NTRAL_(I~ ~!-~:!:Vl
Tesouro Nacional e Banco Central
Previdência Social (RGPS)

:)

-- - -

--- --=-]____:~_(l~-:~0:6J- _:_1~~~~.2_[

__ __ 0,7% J
6,8% .
10,3%

____ ]---=-_]

_ __

-:4:3~02JL=--~~~i]

12.550,7

33.266,7

20.716,0

165,1%

-117.066,3

-142.142,4

-25.076,1

21,4%

13.024,3

33.924,1

20.899,9

160,5%

-473,5

-657,4

-183,9

38,8%

-117.066,3

-142.142,4

-25.076,1

21,4%

Memorando:
Resultado do Tesouro Nacional
Resultado do Banco Central
Resultado da Previdência Social (RGPS)

'')

Fonte: Tesouro Nacional.
Obs.: Dados sujeitos a alteração.

A preços de setembro de 2017, comparativamente a 2016, houve redução de R$ 4,3 bilhões no resultado
primário acumulado do Governo Central, que passou de déficit de R$ 104,5 bilhões em 2016 para déficit de R$ 108,9
bilhões em 2017. Esse resultado é explicado pela elevação na despesa total (0,7%), parcialmente compensada pelo
crescimento da receita líquida (0,2%).
O acréscimo na receita líquida decorre do comportamento dos principais indicador~s macroeconõmicos
que influenciam a arrecadação de tributos. Esta elevação ocorreu apesar do recebimento nos primeiros sete meses
de 2016 do bônus de outorga referente a 29 usinas hidrelétricas, sem correspondência em igual período de 2017.
O crescimento nas despesas foi afetado pela antecipação do calendário de pagamento de precatórios, no
montante de R$ 18,1 bilhões, com impacto principalmente nas despesas com benefícios previdenciários e pessoal
e em Setenças Judiciais e Precatórios.

r-c====================~~~~
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Receitas do Governo Central
R$ Milhões- A Preços de Setembro de 2017 (IPCA)

Variação
Diferença
i

i

I. RECEITA TOTAL

%Real (IPCA)

il

993.509,2

13.944,2

603.369.4

61S.780,1

12.410,7

2,1%

Imposto de Importação

24.647,6

23.711,7

-93S,9

-3,8%

IPI

31.803,1

33.312,3

1.509,2

4,7%

245.768,7

256.167,7

10.399,0

4,2%

26.247,0

25.887,3

-359,6

-1.4%

979.S6S,O

1.1 Receita Administrada pela RFB

Imposto de Renda
IOF
COFINS

i

1.4%

160.000,1

156.353,0

-3.647,1

-2,3%

PIS/PASEP

42.396,3

41.968,0

-428,3

-1,0%

CSLL

55.412,9

54.546,0

-866,9

-1,6%

CPMF

0,0

CIDE Combustlveis
Outras
1.2 Incentivos Fiscais
1.3 Arrecadação Liquida para o RGPS
Urbana
Rural
1.4 Receitas Não Administradas pela RFB

4.710,3

4.388.4

-321,8

-6,8%

12.383.4

19.445.7

7.062,3

57,0%

-11,0

-19,8

-8,7

79,0%

265.446,3

266.382,6

936,3

0.4%

259.331,0

259.649,7

318,7

0,1%

6.115,3

6.732,9

617,6

10, lo/o

110.760,3 ;
22.254,9

Concessões e Permissões

111.366,2

606,0

0,5%

4.985,9

-17.269,0

-77,6%
210,8%

Dividendos e Participações

1.538,2

4.781,0

3.242,8

Contr. Plano de Seguridade Social do Servidor

8.604.7

9.502,0

897,3

10,4%

Cota-Parte de Compensações Financeiras

18.006,3

. 26.610.4

8.604,1

47,8%

Receitas Próprias (fontes 50, 81 e 82)

11.180,3

10.02S,9

-1.154,5

-10,3%

Contribuição do Salário Educação

1S.S97,1

15.393,1

-204,0

-1,3%

4.185,3

3.971,0

-214,3

-5,1 o/o

Complemento para o FGTS (LC n• 110/01)
Operações com Ativos
Demais Receitas
Fonte: Tesouro Nacional.
Obs.: Dados sujeitos a alteração.

540,2

783,2

243,1

45,0%

28.853.4

35.313,7

6.460.4

22.4%

A receita total do Governo Central apresentou elevação real de R$ 13,9 bilhões (1 ,4%) em relação ao
acumulado até setembro de 2016. Esse comportamento deveu-se majoritariamente à elevação de R$ 12,4 bilhões
(2, 1%) nas receitas administradas pela RFB.
A receita administrada pela RFB foi afetada, principalmente, pelos seguintes fatores:
acréscimo de R$ 10,4 bilhões (4,2%) nas receitas de imposto de renda causado principalmente pela alta de
R$ 7,2 bilhões (5,5%) no imposto de renda retido na fonte, R$ 1,6 bilhão (1 ,8%) no imposto de renda de
pessoa jurídica e de R$ 1,6 bilhão (6,4%) no imposto de renda de pessoa física;
elevação de R$ 7,1 bilhões (57,0%) em Outras Receitas Administradas, explicada principalmente pelo
aumento da arrecadação de 6,14 bilhões relativa aos Programa de Regularização Tributária (PRT/PERT); e
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decréscimo de R$ 3,7 bilhões (2,3%) na receita da Cetins e de R$ 428,3 milhões (1,0%) em Pis-Pasep: (i) variações
reais positiva de 0,68% no volume de vendas (PMC-IBGE) e negativa de 4,01% no volume de serviços (PMSIBGE) entre dezembro de 2016 e agosto de 2017 em relação a dezembro de 2015 a julho de 2016; (ii) maior
volume de compensações no período, comparativamente a 2016, sobretudo, no segmento financeiro e (iii)
aumento das alíquotas sobre combustíveis.
As receitas não administradas pela RFB foram afetadas, principalmente, pelos seguintes fatores
R$ Milhões- A Preços de Setembro de 2017 (IPCA)

concessões e permissões devido ao recebimento
de R$ 17,4 bilhões em· 2016 relativo ao bônus

Jan-Set
Discriminação

2016

BNB
BNDES
Caixa
Correios
Eletrobrás
IRB
Petrobras
Demais
[Total

.. ··-- __

Fonte: Tesouro Nacional.
Obs.: Dados sujeitos a alteração.

2017
1.096,4

Banco do Brasil

-

.. ~--

decréscimo de R$ 17,3 bilhões (77,6%) em

•

Tabela 1.4- Dividendos e Participações- Brasil- 2016 I 2017

de outorga referente à concessão de 29 usinas
hidrelétricas, realizada por meio de leilão em
novembro de 2015, sem contrapartida em 2017;

933,7

38,2

101,4

0,0

3.436,1

60,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75,5

53,0

0,0

0,0

268,0

256,8

·aumento de R$ 8,6 bilhões (47,8%) nas receitas de
cota-parte de compensações financeiras devido
principalmente ao aumento na produção e no preço
internacional do petróleo; e
·elevação de R$ 3,2 bilhões (21 0,8%) nas receitas de
dividendos e participações.

_· -~ ..:_ {.53~il==---~7~~õJ

Transferências do Tesouro Nacional
R$ Milhões- A Preços de Setembro de 2017 (IPCA)
Tabela 1.5- Transferências por Repattição de Receita- Brasil- 201612017
Jan-Set

.
1

-

U . !RANSFER~NCIAS_POR REPARTIÇÃO_ DE RES:EITA
11.1 FPM I FPE /IPI-EE

-

:Ili

-

2016

Variação

2017

---~--~

---·

% Real (IPCA)

Diferença

-~.

··- - ___ 1_5_7.0~9~l- - · _ _!69.3os!6Jl_
128.496,7
135.864,4

~

-,2.~~~8 ] [______
· _·.

7.367,8

-7.8%]
5,7%

11.2 Fundos Constitucionais

5.670,0

5.923,4

253,4

Repasse Total

8.351,1

8.610,2

259,1

3,1%

-2.681,1

-2.686,8

-5,7

0,2%

Superávit dos Fundos

11.3 Contribuição do Salário Educação
11.4 Compensações Financeiras
11.5 CIDE - Combustfveis
11.6 Demais

4,5%\

9.334,1

9.204,0

-130,1

-1,4%

11.915,8

16.609,9

4.694,1

39,4%

1.293,9

1.264,7

-29,2

-2,3%

349,3

442,2

92,9

26,6%

Fonte: Tesouro Nacional
Obs.: Dados sujeitos a alteração

As transferências por repartição de receita apresentaram, em seu conjunto, aumento de R$ 12,2 bilhões
(7,8%), em relação ao acumulado até setembro de 2016, passando de R$ 157,1 bilhões 2016 para R$ 169,3 bilhões
em de 2017. As principais variações no período foram:
aumento de R$ 7,4 bilhões (5,7%) nas Transferências de FPM/FPE/IPI-EE, devido ao crescimento da arrecadação
com o Imposto de Renda; e
acréscimo de R$ 4,7 bilhões (39,4%) nas Compensações Financeiras, pelos fatores explicados anteriormente
sobre o desempenho das receitas de cota parte e compensações financeiras.
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R$ Milhões- A Preços de Setembro de 2017 (IPCA)
Tabela 1.8- Subsídios, Subvenções e Proagro- Brastl- 2016/2017
Variação
Diferença
Agricultura

% Real (IPCA)

11.617,1

8.929,3

Equalização de custeio agropecuário

1.846,2

2.025,6

179.4

9,7%

Equalização de invest. rural e agroindustrial

3.109,0

2.193.4

-915,6

-29,5%

Política de preços agrícolas

-2.687,8

-23,1 o/o

-247.4

23,1

270,6

5.355,5

4.050,7

-1.304,8

-24.4%

381,7

122,5

-259,2

-67,9%

Álcool

59,3

46,5

-12,9

-21,7%

Cacau

0,0

0,0

0,0

Pronaf
Programa especial de saneamento de ativos (PESA)

Securitização da dívida agrícola (LEI 9.138/1995)

0,0

0,0

0,0

-54,2

10,5

64.7

Funcafé

60,8

67,9

7,1

11,7%

Revitaliza

27,2

16,5

-10,7

-39.4%

1.079,1

372,7

-706.4

-65,5%

8.746,8

-3.639,1

-29.4%

-294.4

-42,6%

Fundo da terra/INCRA

Proagro

----------- ------· --

12.385,9

Outros

i

691,5

397,0

0,0

0,0

0,0

10.715.4

7.976,0

-2.739.4

Operações de Microcredito Produtivo Orientado (EQMPO)

0,0

0,0

0,0

Operações de crédito destinadas a Pessoas com deficiência
(EQPCD)

5,9

6.4

0.4

Proex
Programa de subsídio à habitação de interesse social (PSH)
Programa de Sustentação ao Investimento- PSI

Fundo nacional de desenvolvimento (FND)
Fundo Setorial Audiovisual (FSA)
Capitalização à Emgea
Subv. Parcial à Remuneração por Cessão de Energia Elétrica de
ltaipu
Subvenções Econômicas
Equalização dos Fundos FDA/FDNE/FDCO
Sudene
Receitas de Recuperação de Subvenções
PNAFE
PRODECER
[Total

~-~-

Fonte: Tesouro Nacional.
Obs.: Dados sujeitos aalteração.
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0,0

0,0

0,0

672,0

444.4

-227,6

0,0

0,0

0,0

216.0

0,0

-216,0

0,0

0,0

0,0

72,2

47,7

-24,5

0,0

0,0

0,0

-25,6%

7,2%

-33,9%

-100,0%

-34,0%

-69,1%

-11,0

-3.4

7,6

-130,2

-121,2

9,0

-6,9%

154,1

0,0

-154,1

-100,0%

24.oo3,o

i ___1_7.~7~.1JI

6·2_iL ---~-- . ~2 ~·~"Al~

-6.32
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Previdência Social
Comparando
os
valores
R$ Milhões- A Preços de Setembro de 2017 (IPCA)
acumulados de janeiro a setembro de 2017
Tabela 1.9- Resultado Primário da Previdência Social - Brasil - 2016/2017
com o mesmo período de 2016, o déficit
Jan-Set
Variação
da Previdência aumentou de R$ 117,1
Discriminação
.
%Real
bilhões para R$ 142,1 bilhões (21,4%) em
2016
2017
Diferença
(IPCA)
termos reais. Esta variação resulta do efeito I. ARRECADAÇÃO LIQUIDA
~-~~~
conjugado dos seguintes fatores:
l _Arrecadação Bruta
··--·-······""·············

Contribuição Previdenciária

aumento de R$ 26,0 bilhões (6,8%)
nos pagamentos de benefícios
previdenciários, devido à elevação
de 618,0 mil (2,1 o/o) no número de
benefícios emitidos, à elevação do
valor médio real dos benefícios pagos
pela Previdência em R$ 44,72 (3,5%)
e ao pagamento em maio de 2017
de R$ 4,8 bilhões em precatórios cuja
contrapartida para o ano de 2016
ocorreu no mês de novembro; e

Simples/Nacional/PAES
Refis

253.788,5

256.206,2

2.417,7 .

1,0%

28.292,1

28.297,0

4,9 .

0,0%

3S,7 .

33,5%

106,6

142,3

Depósitos Judiciais

1.575,7

1.468,3

-107,5

-6,8%

Compensação RGPS

15.163,0

11.459,3

-3.703,7

-24.4%

(~J Fl~rtit~i~~o[D~~oluçã-~----

_-

~

[-(-) Transferênci~s~'J'~rcelros . _

I -.. ~-6~~ [
J ~~30.81~[

-857,2][-_1:a·11,o[ __ ~7,9~]
~3(1~~~3,2j[~~---47s,iJ·:=_ -1,6_<jój

[~~Nei=lcl~srREVio'ENaARj()~-----·~[_ja2~si2:6l[-4o8.s2<4!?J[ ___~:(l:'3!~JL~6.so/~

IT"-'R'Esul.Tft.õo_P_R!~A~!O

Fonte: Ministério da Previdência Social.
Obs.: Dados sujeitos a alteração.

-=--_]Cú7.o66,3 r

-142.142,4[----:25~76,11[

--21.4%

I

elevação real de R$ 936,3 milhões (0,4%) na arrecadação líquida, explicada pela elevação da contribuição
previdenciária (R$ 2,4 bilhões, 1,0%) e pela redução nas restituições/devoluções (R$ 1,8 bilhão (67,9%),
parcialmente compensadas .pela redução de 3,7 bilhões (24,4%) na compensação do RGPS, efeito da elevação
das alíquotas da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta pela Lei no 13.161, de 2015, para alguns setores
(reversão parcial da desoneração).
R$ Milhões- A Preços de Setembro de 2017 (IPCA)
Tabela 1.1 O- Resultado da Previdência Social- Brasil- 2016/2017
Jan-Set

..

Discriminação

•

2016

. ...

Urbano
Rural

r BENEFICIOS
Urbano
Rural

.

Gráfico 2. Benefícios Emitidos pela Previdência

Variação
2017

Diferença

..

% Real (IPCA)
I .• ,

259.331,0

259.649,7

6.115,3

6.732,9

318,7
617,6

298.520,5

320.293,7

21.773,3

6,8%]
7,3%

83.992,1

88.231,2

4.239,1

5,0%

T ---~3à2.s12.~J[ _- 408.524,9~[~ -_ 26.0)2]C -- . --

•Quantidade Média RGPS (MUh6es)

1.278,98

-Valor Médio Atumulado

1.323,71

1O, 1%

rRÊsi:ií..r..\~oPRIMARIO J[_ ---117.o6~:3;L. ~~i42~14~.4][~- :2~~76.1JL_-2~~%J
Urbano
-39.189,4
-60.644,0
-21.454,6
54,7%
Rural
-77.876,9
-81.498,4
-3.621,5
4,7%
Fonte: Ministério da Previdência Social.
Obs.1: Dados sujeitos a alteração.
Obs.2: Aapuração do resultado do RGPS por clientela urbana e rural é realizada pelo Min. da Previdência Social segundo
metodologia própria.
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Resultado do Governo Central
Resultado Mensal em Relação ao Mesmo Mês do Ano Anterior
APreços Constantes de Setembro de 2017 (IPCA)
R$ Milhões- A Preços de Setembro de 2017 (IPCA)

Setembro
2016

_1 04.000,SJ[
58.995,2

1.2 Incentivos Fiscais
1.3 Arrecadação Líquida para o RGP5
1.4 Receitas Não Administradas pela RFB

r~~!~A:~sFÊR~NciA~PaRRei>ÃiiT~ç~~ D~RE-cEi-rA-~l

fiii:' REéBTA LIQUIDATOTAL (1-11)

- -

-

--

.
D1ferença

2017

---.,
1.1 Receita Administrada pela RFB

Variação

65.027,4

%Real
(IPCA)

8,3%;
7.969,2 ,,_
'
10,2%
6.032,2

0,0

-2,2

-2,2

28.394,0

30.120,9

1.726,9

6,1%

8.542,0

8.854.4

212.4

2,5%

13.218,7 ![-14:1-61.8

-.-r 82.ãú-:6 r

-89.838:7

--~

r

ITi_DesPesÁrorAL- ----------~ .. _ .___ ][_-1o8.692:2j[-112~563.9:[

. 943.2.:-7.1%:

7.026~11--8.5%:
3.871,7~[-

3,6<J:ó:

IV.1 Beneficios Previdenciários

54.106,5

58.258,2

4.151,7

7,7%

IV.2 Pessoal e Encargos Sociais

20.218,2

21.719,7

1.501,4

7,4%

IV.3 Outras Despesas Obrigatórias

12.327,9

12.691,8

363,9

3,0%

19.894,3

-2.145,2

-9,7%

IV.4 Despesas Discricionárias- Todos os Poderes

[Y::FiJN~O SOBERANO DO BRASIL. FSB

22.039,S
---··-··-"

"--., · · -

~RESULTADOPFliMÃRIO GOVERNO CENTRAL (111 -IV+ V)
Tesouro Nacional e Banco Central
Previdência Social (RGPS)

--·-· ··---

o.o
-22.725,2

-----r

,,

--------,r
3.154,3 J~

-167,1

5.412,0

5.579,2

-25.712,5

-28.137,3

·2.424,8

-199,3

5.514,1

5.713.4

32,1

-102,1

-134,2

-25.712,5

-28.137,3

-2.424,8

--~

-12,2%

9,4%

Memorando:
Resultado do Tesouro Nacional
Resultado do Banco Central
Resultado da Previdência Social (RGPS)
Fonte: Tesouro Nacional.
Obs.: Dados sujeitos a alteração.

9,4%

A preços de setembro de 2017, o resultado primário do Governo Central passou de um déficit de
R$ 25,9 bilhões em setembro de 2016 para um déficit de R$ 22,7 bilhões no mesmo mês de 2017, o que representou
redução de R$ 3,2 bilhões (12,2%) no déficit. Essa variação decorreu da elevação da receita líquida em R$ 7,0 bilhões
(8,5%), parcialmente compensada pela elevação de R$ 3,9 bilhões (3,6%) da despesa total.
Sobre a elevação da receita, destaque-se a arrecadação com o Programa Especial de Regularização Tributária
(Medida Provisória no 783, de 31 de maio de 2017), à elevação das alíquotas de PIS/Cofins sobre combustíveis
(Decreto 9.101 /2017) e à melhora nos indicadores macroeconômicos associados à atividade econômica.
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Receitas do Governo Central
R$ Milhões- A Preços de Setembro de 2017 (IPCA)
Tabela 2.2- Receitas Primárias do Governo Central- Brasil- 201_6,;..1_2_0_17_ _ _ __
Variação

Setembro
Discriminação
2016

11. RECEITA TOTAL

•.. / ·t·

96.()31 .3.:i'.z,.1o4.oooA:I

I

1.1 Receita Administrada pela RFB

Diferença

2017

58.995,2

'i

f: 6S.OÚ,4

:r

...

%Real
(IPCA)

• I

Imposto de Importação

2.651,8

2.918,8

267,0

10,1%

IPI

3.642,5

4.334,2

691,8

19,0%

21.216,0

20.427,5

-788,5

-3,7%

2.834,3

2.883,4

49,1

1,7%

16.667,1

19.412,8

2.745,7

16,5%

Imposto de Renda
IOF
COFINS
PIS/PASEP

4.508,2

5.012,8

504,6

11,2%

CSLL

4.138,0

4.441,8

303,8

7,3%

CPMF

0,0

CIDE Combustfveis
Outras
1.2

492,9

522,8

29,9

6,1%

2.844,5

5.073,3

2.228,8

78,4%

27.714,9

29.262,4

1.547,4

5,6%

679,1

8S8,6

179.4

26,4%

Fiscais

Urbana
Rural

[L4_~_ec_eltas NãoAdmi~Ístr;das p~la RFB · 'l[- ,.-8~642,0][ __ 8.ss4/[
Concessões e Permissões

211,5

!,.212,4.[

2,5q&J

179,4

-32,1

-15,2%

Dividendos e Participações

205,4

110,9

-94,5

-46,0%

Contr. Plano de Seguridade Social do
Servidor

973,1

1.047,6

74,6

7,7%

Cota-Parte de Compensações Financeiras

1.506,2

1.567,6

61,5

4,1 o/o

Receitas Próprias (fontes 50, 81 e 82)

1.082,8

900,0

-182,8

-16,9%

Contribuição do Salário Educação

1.579,9

1.602,7

22,7

1,4%

455,0

873,6

418,6

92,0%

Complemento para o FGTS (LC no 110/01)
Operações com Ativos
Demais Receitas

74,0

80,0

6,1

8,2%

2.554,3

2.492,7

-61,6

-2,4%

Fonte: Tesouro Nacional.
Obs.: Dados sujeitos a alteração.

A receita total do governo central apresentou elevação real de R$ 8,0 bilhões (8,3%), passando de
R$ 96,0 bilhões em setembro de 2016 para R$ 104,0 bilhões em setembro de 2017. Esse comportamento deveu-se às
elevações de R$ 6,0 bilhões (1 0,2%) na receita administrada pela RFB, de R$ 1,7 bilhão (6,1 %) na arrecadação líquida
para o RGPS e de R$ 212,4 milhões (2,5%) na receita não administrada pela RFB. Os principais fatores de variação da
receita administrada pela RFB foram:
•

crescimento de R$ 2,7 bilhões (16,5%) Cofins e de R$ 504,6 milhões (11,2%) no Pis-Pasep: (i) aumento das
alíquotas sobre combustíveis a partir do último decêndio de julho; (ii) variação real positiva de 7,66% do volume
de vendas (PMC -IBGE) e negativa de 2,37% do volume de serviços (PMS-IBGE) em agosto de 2017 em relação
a agosto de 2016; (iii) melhor desempenho das importações; e (iv) melhor desempenho de outros indicadores
econômicos relevantes para esses tributos; e
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elevação de R$ 2,2 bilhões (78,4%) em Outras Receitas Administradas, decorrente principalmente dos
pagamentos relativos ao Programa Especial de Regularização Tributária (Medida Provisória no 783, de 31 de
maio de 2017).

A receita não administrada pela RFB cresceu R$ 212,4 milhões (2,5%) quando comparada a setembro de
2016. Essa elevação é explicada, principalmente, pela elevação de R$ 418,6 milhões no Complemento para o FGTS
(LC no 110/2001 ).

Transferências do Tesouro Nacional
R$ Milhões- A Preços de Setembro de 2017 (IPCA)
Tabela 2.3- Transferências por Repartição de Receita- Brasil- 2016/2017
Setembro
Discriminação

2016

Variação
o/o Real

•

2017

D1ferença

{tPCAl

~T-RA-N-SF-ERENCIAS POR REPARTIÇÃODERECEITA
Jl 13.218,7 r-l4.16-1~s-r-- 943,2 T--- 7,1 o/o .
[tÍ~Í-FP~lFPEJIPI-EE__ -_-~~---- -~- --------~~--;f}o:694.4 Jl 11.479,2 j[
784,7 :Í-----7-,3-%~·

[_ -_-__1_ 1_ ._2_-_____- _F_.______u n____d____o____s____c
_ _ o____n_ _ _~_ _t_ _i_ t_ _u____c_-_i__o_ _ n_ _ _a____i_ s_ _ - -

1

J

L. -

RepasseTotal
SuperávitdosFundos

[liA<:-;;::~~Çõ~-Financeiras
11.5 (IDE-Combustíveis _ _ ____ _ __ ___ _ ___

[_t~?-~t:rn~is___

'l__

704,6

[__tt3 _c;~t~ibuíÇ~~cl-~s~lár~-&i:c;ç~o-----~---_-_

L

-5619

_____ , __ j,

---1-

628,5

142,7
932.4

- 5309
'

,li

__ -311
' Jl~r----.s-5%.
. ___ -_.. .
-76,2
-10,8%

97,6

l _-

-45,1

-31,6%

95o.of~--:1úT ·-

1,9%.

.r-977.81u 19,2 ,i--141-:4--,~--14.s% .

f _______o,_o_C ______ -o~õJ-=:--_

O.()

[----------j

-----=====-===-j[·--=-_52,1-:[·-------~82,~][-=_:3{).~_;[:--~8.~%:

Fonte: Tesouro Nacional
Obs.: Dados sujeitos a alteração

As transferências por repartição de receita apresentaram elevação de R$ 943,2 milhões (7, 1%), passando

- rJe R$ 13,2 bilhões em setembro de 2016 para R$ 14,2 bilhões no mesmo mês de 2017. Esse resultado decorre
t>rincipalmente do aumento de R$ 141,4 milhões (14,5%) nas transferências referentes às compensações financeiras
e de R$ 784,7 milhões (7,3%) no grupo FPM/FPE/IPI-EE, explicado pela elevação na arrecadação dos tributos que
compõem a base da transferência.
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Despesas do Governo Central
R$ Milhões- A Preços de Setembro de 2017 (IPCA)
Tabela 2.4 - Despesas Primárias do Governo Central - Brasil - 2016 I 2017

Em setembro de 2017,
houve elevação de R$ 3,9
bilhões (3,6%) na despesa
total do governo central
em relação ao mesmo mês

Discriminação

'

' IV.1 Benefícios Previdenciários
Beneffcios Previdenciários- Urbano

43.516,4

47.056,0

Benefícios Previdenciários- Rural

10.590,1

11.202,1

8,1%
612,1

5,8%

~2o.21s:~J[C_-~ 1.7.19,7_: [ -~_soi4J[7_-j~o;;J
]2.32-7.~][·: ~2~6~1.s;~63,9 JL 3._o9óJ

IV.2 Pessoal e Encargos Sociais
IV.3 Outras Despesas Obrigatórias
Abono e Seguro Desemprego

4.421,8

4.301,8

-120,0

Beneffcios de Prestação Continuada da LOAS/RMV

4.233,7

4.546,8

313,1

7,4%

455,0

873,6

418,6

92,0%

Complemento do FGTS (LC n° 110/01)
Créditos Extraordinários (exceto PAC)

-2,7%

249,3

44,4

-204,9

-82,2%

1.084,3

1.083,3

-1,0

-0,1%

FUNDES (Com piem. União)

821,2

873,0

51,8

6,3%

Fundo Constitucional DF

108,8

134,7

25,9

23,9%

Sentenças Judiciais e Precatórios- OCC

133,2

148,8

15,6

11,7%

Subsídios, Subvenções e Proagro

499,0

149,6

-349,4

-70,0%

130,4

Compensação ao RGPS pelas Desonerações da Folha

FIES

-51,4

78,9

Demais'

373,3

457,0

. .

IV.4 Despesas Discricionárias- Todos os Poderes

[---- "[
19.894,3J.

··~.

22.039,5-

Discricionárias Executivo
PAC
d/qMCMV
Emissões de TOA
Demais
Discricionárias LEJU/MPU

c••

83,7

22,4%

·r
-2.145,2_L ~-9,7%]

20.921,5

18.972,2

-1.949,2

-9,3%

2.289,4

1.620,9

-668,5

-29,2%

616,5

95,4

-521,1

-84,5%

0,0

0,0

0,0

18.632,1

17.351,3

-1.280,8

-6,9%

1.118,0

922,0

-196,0

-17,5%

do ano anterior, passando
de R$ 108,7 bilhões para
R$ 112,6 bilhões. Essa
variação
se
deve,
principalmente,
à
elevação em Benefícios
(R$
4,~
Previdenciários
bilhões, 7,7%) e em Pessoal
e Encargos Sociais (R$ 1,5
bilhão, 7,4%).
As outras despesas
obrigatórias
cresceram
R$ 363,9 milhões (3,0%)
enquanto as despesas
discricionárias - todos os
poderes
apresentaram
redução de R$ 2,2 bilhões
(9,7%),
concentrada
principalmente
nas
despesas discricionárias do
executivo.

Memorando:
• Outras Despesas de Custeio e Capital 2
Outras Despesas de Custeio

~,

25.111,0

23.477.~x- .::.!_.633~6 Jt ·

-6·59óJ

20.677,7

20.804,1

0,6%

126,3

Outras Despesas de Capital
4.433,3
2.673,3
-1.760,0 . -39,7%
Fonte: Tesouro Nacional.
Obs.: Dados sujeitos a alteração.
1. Arubrica Demais dentro de Outras Despesas Obrigatórias é formada a partir da composição das seguintes despesas: Anistiados, Apoio Fin. EEIMM, Auxmo COE,
Beneficios de Legislação Especial e Indenizações, Convênios, Doações, Fabricação de Cédulas e Moedas, FDA/FDNE, Lei Kandir (LC n• 87/96 e 102/00), Reserva de
Contingência, Ressarcimento Estados e Municípios Combustíveis Fósseis, Transferências ANA e Transferências Multas ANEEL.
2. Corresponde à despesa total, excluindo-se pessoal e encargos sociais, benefícios previdenci~rios, abono e seguro desemprego, subsídios, subvenções e Proagro,
LOAS/RMV, auxílio à COE e despesa com fabricação de cédulas e moedas.
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R$ Milhões- A Preços de Setembro de 2017 (IPCA)
Tabela 2.5- Demais Despesas Discricionárias- Poder Executivo- Brasil- 2016/2017
Setembro

Variação

2016

2017

<,a:632,,*m·e
-

..

>--~lo.

_,

%Real
(IPCA)

Diferença

·'17:3s1;{:~t:
·. ~1Tao:a-i[--, - -=6.9%~J.
-

-

-- -~

"

Ministério da Saúde

8.452,1

8.301,7

-150.4

-1,8%

Ministério da Educação

2.382,9

2.920,6

537,6

22,6%

Ministério do Desenvolvimento Social

2.658,2

2.675,8

17,6

0,7%

Ministério da Defesa

1.104,8

1.106,7

1,9

0,2%

366,8

268,0

-98,9

-27,0%

3.667,1

2.078,5

-1.588.6

-43,3%

Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação
Demais órgãos do Executivo

Previdência Social
O
resultado
primário
da
R$ Milhões- A Preços de Setembro de 2017 (iPCA)
Tabela 2.6- Resultado Primário da Previdência Social -Brasil- 2016/2017
Previdência Social passou de um déficit de
Variação
Setembro
R$ 25,7 bilhões em setembro de 2016 para
Discnminação
.
o/o Real
déficit de R$ 28,1 bilhões em setembro
2016
2017
(IPCA)
D1ferença
de 2017, representando uma diferença
[IA~~~(~~~Ç~()L[(lll1pl\''·%f?
J[· ·y:28.394:0T·- 3o~12o;9]··· 1.726,9 :i· 6,1%
de R$ 2,4 bilhões, devido principalmente IT6lr~~il~Ç~?I3~~t~·y: ~-;:~~r"h. ·
7
3i :636,ojr--33.375,9 ·;r-[-,--,1.-739,9·:[
5,5% j
à elevação de R$ 4,1 bilhões (7,7%)
4,9%
1.333,0
28.684.4
Contribuição Previdenciária
27.351.4
nos Benefícios Previdenciários. Houve
9,5%
3.356,7
3.065,3
291.4
Simples/Nacional/PAES
elevação de 540,9 mil (1 ,9%) no número
205,3
217,2
11,9
Refis
de benefícios emitidos e elevação do
Depósitos Judiciais
123,2
34,3
-88,9
-72,2%
1.084,3
1.083,3
-1 ,O
-0,1 o/o
Compensação RGPS
valor médio real dos benefícios pagos
[ <-)~~t~t~}~~!E_evolução -c-_ ~l-=--- :1-os,6
~93.õf___---;s.6~r ---=14.4% '
pela Previdência em R$ 55,34 (4,7%).

.> . .

]f?

]C
J . -~.133.4 l ."3:1-6ioT--.--28,6·y-- - 0.9%4
[ii.'SENE~rcl()s PREvu)iNaAÃ',o( . ] [ ·.s4. Ú>6~s I-= ·58.2s~2t _,_ ..t1 s1 .7 ;r~ 7,7%:

f·; HTra~sferêndas aJerceiros:

A Arrecadação Líquida do RGPS
elevou-se em R$ 1,7 bilhão, (5,5%), ~RisuL!ÀDo~~~MÁru-ª_~~ ~=:JGú1 Ú li . .-28.137_:~l _-_~i~2~sjl_~~.4% J
Fonte: Ministério da Previdência Social.
principalmente devido ao crescimento Obs.: Dados sujeitos a alteração.
de R$ 1,3 bilhão(4,9%) na Contribuição
Previdenciária, associado ao crescimento real de 2,35% da massa salarial habitual de agosto de 2017 em relação a
igual período de 2016.

Página 158 de 323

Parte integrante do Avulso da MSF nº 70 de 2017.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 14D4A369001FA178.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.182014/2017-61 - 00100.182014/2017-61-1 (ANEXO: 001)

23 Novembro 2017

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira

323

1t

20~RTN

TESOURONACIONAL

Resultado do Governo Central
Resultado Mensal em Relação ao Mês Anterior
APreços Constantes de Setembro de 2017 (IPCA)
R$ Milhões- A Preços de Setembro de 2017 (IPCA)
Tabela 3.1 -Resultado Primário do Governo Central- Brasil- 2017
2017

Variação

Discriminação
Ago

.
D1ferença

Set

%Real
(IPCA)

J[ 11o:315,~l1~~-~o~~5J --~:~4.~l___2,7%J

: I. RECEITA TOTAL
l

1.1 Receita Administrada pela RFB
1.2 Incentivos Fiscais

62.855,7

65.027,4

2.171.7
-2,2

0,0

-2,2

1.3 Arrecadação Líquida para o RGPS

30.345,9

30.120,9

-225,0

1.4 Receitas Não Administradas pela RFB

17.113,6

8.854,4

-8.259,1

rli. TRANSFER~NCIASPOR- RÊ.PARTIÇÃooE RECEITA -=~:-;~=- ~8x34,6

RECEI~_Lf?úio~To_TAL_(I-~1> ~-~ ~--[1v. DEsPEsA ~()_TAL

_ -·-.

.l

3,5%
-0,7%
-48,3% ·

_14.161~[j-~~?~!][-~1-:9~
-~-~i"18o!7JL~89.83s~L3j~[ -2.5% I

==--==~~[-

_iX2:S?~·~L.]_<l:~~?iJLio!6%-1

IV.1 Beneficios Previdenciários

ioi-.79i.7J[
47.261,3

58.258,2

10.996,9 .

IV.2 Pessoal e Encargos Sociais

21.628,6

21.719,7

91,0 '

0,4%

IV.3 Outras Despesas Obrigatórias

12.773,0 .

12.691,8

-81,1

-0,6%

IV.4 Despesas Discricionárias- Todos os Poderes

20.134,8

19.894,3

-240,6

-1,2%

(y.F~~DOSOBERANO DOBR~SIL(FjBl·,-- -_[vi. RESULTADO PRlMA~ioGÓVERNOCENTRAL
Tesouro Nacional e Banco Central
Previdência Social (RGPS)

. ___ --][_~~~ o.:oJ[ •.

o.ol--~-=~~~J[

23,3%

_]

(111-lv:;v)j[- -:g.617,oJ[·22~n-s:2l ~3.1 08~[136,~%]
7.298,3

5.412,0

-1.886,3

-25,8%

-16.915,4

-28.137,3

-11.221,9

66,3%

7.384,8

5.514,1

-1.870,7

-25,3%

-86,4

-102,1

-15,6

18,1%

-16.915,4

-28.137,3

-11.221,9

66,3%

Memorando:
Resultado do Tesouro Nacional
Resultado do Banco Central
Resultado da Previdência Social (RGPS)
Fonte: Tesouro Nacional.
Obs.: Dados sujeitos a alteração.

Em setembro de 2017, o resultado primário do Governo Central foi deficitário em R$ 22,7 bilhões, contra
déficit de R$ 9,6 bilhões em agosto de 2017, a preços constantes de setembro. Destaque-se o aumento da despesa
total em R$ 10,8 bilhões (1 0,6%), decorrente principalmente do pagamento, em setembro, da primeira parcela do
13° salário dos beneficiários do RGPS que recebem mais do que um salário mínimo. Houve redução da receita total
em R$ 6,3 bilhões (5,7%), resultado principalmente das arrecadações com devolução de precatórios e concessões
em agosto, que afetaram a base de comparação.
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Despesas do Governo Central
R$ Milhões- A Preços de Setembro de 2017 (IPCA)
Tabela 3.4- Despesas Primárias do Governo Central- Brasil- 2017

Discriminação

r;------------- --L'V-[)ESPESA TOTAL.

--· ·· ---·-

---

-----

_
47.261,3

58.258,2

10.996,9

23,3%

Beneficios Previdenciários- Urbano

35.645,1

47.056,0

11.411,0

32,0%

Beneficios Previdenciários- Rural

11.616,2

11.202,1

-414,0

-3,6%

IV.2 Pessoal e Encargos Sociais

21.628,6

21.719,7

91,0

0,4%

IV.3 Outras Despesas Obrigatórias

12.773,0

12.691,8

-81,1

-0,6%

Abono e Seguro Desemprego

4.728,2

4.301,8

-426,4

-9,0%

Benefícios de Prestação Continuada da LOAS/RMV

4.500,4

4.546,8

46,4

1,0%

447,1

873,6

426,4

95,4%

IV. 1 Beneficios Previdenciários

Complemento do FGTS (LC n• 110/01)
Créditos Extraordinários (exceto PAC)
Compensação ao RGPS pelas Desonerações da Folha
FUNDEB (Complem. União)
Fundo Constitucional DF
Sentenças Judiciais e Precatórios- OCC

48,7

44,4

-4,3

-8,8%

975,4

1.083,3

107,9

11,1%

1.104,5

873,0

-231,5

-21,0%

105,2

134,7

29,5

28,0%

123,9

148,8

24,9

20,1%
-51,3%

Subsídios, Subvenções e Proagro

306,9

149,6

-157,3

FIES'

-45,7

78,9

124,7

478,5

457,0

-21,5

-4,5%

20.134,8

19.894,3

-240,6

-1,2%

19.193,7

18.972,2

-221,5

-1,2%

2.082,6

1.620,9

-461,7

-22,2%

217,6

9S,4

-122,1

-56,1%

5,3

0,0

-5,2

-99,2%

17.105,9

17.351,3

245,4

1,4%

941,1

922,0

-19,1

-2,0%

23_}So.~J

23.477.4L

Outras Despesas de Custeio

20.425,8

20.804,1

378,3

1,9%

Outras Despesas de Capital

2.824,5

2.673,3

-151,2

-5,4%

Demais'
IV.4 Despesas Discricionárias- Todos os Poderes
Discricionárias Executivo
PAC
d/qMCMV
Emissões de TOA
Demais
Discricionárias LEJU/MPU
Memorando:

[<?u!_ra~_[)e~pesas de Custei_o e Capital 2

][

-- J

227!1 .I

1,0% ~'

Fonte: Tesouro NacionaL
Obs.: Dados sujeitos a alteração.
1. Arubrica Demais dentro de Outras Despesas Obrigatórias é formada a partir da composição das seguintes despesas: Anistiados, Apoio Fio. EEIMM,
Auxmo COE, Benefícios de Legislação Especial e Indenizações, Convênios, Doações, Fabricação de Cédulas e Moedas, FDAIFONE, Lei Kandir (LC n• 87/96 e
102/00), Reserva de Contingência, Ressarcimento Estados e Municípios Combustíveis Fósseis, Transferências ANA e Transferências Multas ANEEL
2. Corresponde à. despesa total, excluindo-se pessoal e encargos sociais, benefícios previdenciários, abono e seguro desemprego, subsídios, subvenções
e Proagro, LOAS/RMV, auxmo à COE e despesa com fabricação de cédulas e moedas.

Em setembro de 2017, a despesa total do Governo Central registrou o valor de R$ 112,6 bilhões, representando
elevação de R$ 10,8 bilhões (1 0,6%) em relação a agosto de 2017. Essa variação é explicada principalmente pelo
crescimento de R$11 ,O bilhões (23,3%) em Benefícios Previdenciários: em agosto, foi paga a primeira parcela do 13°
salário para metade dos beneficiários que recebem até um salário mínimo e, em setembro, houve pagamento da
primeira parcela do 13° salário para a outra metade dos beneficiários que recebem até um salário mínimo e para
aqueles que recebem benefícios superiores.
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R$ Milhões- A Preços de Setembro de 2017 (IPCA)

Variação

.

o/o Real

D1ferença
'!

:TOTAL

.

T

)l_ _ _17.]_05!9J

!7~~~1.2

!I

(IPCA)

~4~~j __ 2·~

Jl_

Ministério da Saúde

8.263,4

8.301,7

38,3

0,5%

Ministério da Educação

2.281,9

2.920,6

638,7

28,0%

Ministério do Desenvolvimento Social

30,0

34,8

4,8

16,1%

Ministério da Defesa

38,1

38,0

0,0

-0,1%

295,2

268,0

-27,2

-9,2%

6.197,3

5.788,2

-409,2

-6,6%

Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação
Demais órgãos do Executivo

Previdência Social
R$ Milhões- A Preços de Setembro de 2017 (IPCA)

Variação
.
Diferença

%Real
(IPCA)

-- - l--- -'
-225,0 .
--~J

Arrecadação Bruta

33.630,3

-0,7% :

------

33.375,9

-254,4 '

-0,8%
-1,7%

Contribuição Previdenciária

29.173,8

28.684,4

-489,4

Simples/Nacional/PAES

3.270,08

3.356,70

86,6

2,6%

202,12

217,18

15,1

7,5%
284,8%

Refis
Depósitos Judiciais
Compensação RGPS

... ·

8,90

34,26

25,4

975,41

1.083,31

107,9

(-)Restituição/Devolução

.!

-168,4_l

(-)Transferências a Terceiros______

.f

-3.116,0::

-93,0
'-3.162,0 .

~

11,1%

- ··1r --------,

75,4:t

--46,()f

:44,8%

j

1~5%]

:_ÍI.BEr-JEFJCj(:}sPREVIDE~~~~Rios-~[_-=_47:261~3;[_ __s~:25s~[_ !0.9~6,9,[ _23_2~
[lll.~s_ul.rAD()~~~f\1~~~6-_-= _____ f-=-1-~15.41 [-:i.Ú~!.iJ [ -1_1.2"21!.iJ[~66-:J9b.]
Fonte: Ministério da Previdência Social.
Obs.: Dados sujeitos aalteração.

Em setembro de 2017, o Regime Geral da Previdência Social (RGPS) registrou déficit de R$ 28,1 bilhões,
contra déficit de R$ 16,9 bilhões no mês anterior. A diferença de 11,2 bilhões (66,3%) se deve ao aumento de
R$ 11,0 bilhões (23,3%) nos benefícios previdenciários e pela redução de R$ 254,4 milhões (0,8%) na arrecadação
líquida do RGPS. A elevação dos benefícios previdenciários decorre do pagamento, em setembro, da primeira
parcela do 13° salário dos beneficiários do RGPS que recebem mais do que um salário mínimo.
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Anexos
1. Lista de Abreviaturas
2. Tabelas do Resultado Fiscal
Tabela 1.1. Resultado Primário do Governo Central- Brasil- Mensal
Tabela 1.2. Resultado Primário do Governo Central- Brasil- Acumulado no Ano
Tabela 2.1. Receitas Primárias do Governo Central- Brasil- Mensal
Tabela 2.2. Receitas Primárias do Governo Central- Brasil- Acumulado no Ano
Tabela 3.1. Dividendos e Participações Pagos à União- Brasil- Mensal
Tabela 3.2. Dividendos e Participações Pagos à União- Brasil- Acumulado no Ano
Tabela 4.1. Despesas Primárias do Governo Central- Brasil- Mensal
Tabela 4.2. Despesas Primárias do Governo Central- Brasil- Acumulado no Ano
Tabela 5.1.1nvestimento do Governo Federal por órgão- Brasil- Acumulado no Ano
Tabela 6.1. Relacionamento Tesouro Nacional e Banco Central- Brasil- Mensal
Tabela 6.2. Relacionamento Tesouro Nacional e Banco Central- Brasil- Acumulado no Ano
Tabela 7.1. Dívida Líquida do Tesouro Nacional- Brasil- Mensal
Tabela 8.1. Receita Administrada pela RFB- Valores Brutos- Brasil- Mensal
Tabela 8.2. Receita Administrada pela RFB- Valores Brutos- Brasil- Acumulado no Ano
3. Boletim de Transferências para Estados eMunicípios- Boletim FPE/FPM/IPI Exportação
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1.Lista de Abreviaturas
Abreviaturas mais comuns do Resultado Fiscal

LEJU -Legislativo eJudiciário

BNDES - Banco Nacional do Desenvolvimento

PAC- Programa de Aceleração do Crescimento

Caged - Cadastro Geral de Empregados eDesempregados

Paes- Parcelamento Especial

CDE - Conta de Desenvolvimento Energético

Pasep - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público

CEF- Caixa Econômica Federal

PESA- Programa Especial de Saneamento de Ativos

CIDE- Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico

PGFN- Proéuradoria Geral da Fazenda Nacional

Cofins-Contribuição para oFinanciamento da Seguridade Social

PIB- Produto Interno Bruto

CPMF- Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira

PIS~ Programa de Integração Social

CPSS - Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor

POOC- Programa das Operações Oficiais de Crédito

Público

Proex- Programa de Incentivo às Exportações

CSLL- Contribuição Social sobre Lucro Líquido

Pronaf- Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar

Emgea- Empresa Gestora de Ativos

PSH- Programa de Subsídio àHabitação

FAT- Fundo de Amparo ao Trabalhador

PSI- Programa de Sustentação do Investimento

FDA- Fundo de Desenvolvimento da Amazônia

Refis- Programa de Recuperação Fiscal

FONE- Fundo de Desenvolvimento do Nordeste

RFB- Receita Federal do Brasil

FGTS- Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

RGPS- Regime Geral da Previdência Social

Fistel- Fundo de Fiscalização das Telecomunicações

RMV- Renda Mensal Vitalícia

FND- Fundo Nacional de Desenvolvimento
FPE - Fundo de Participação de Estados
FPM - Fundo de Participação de Municípios
FSB- Fundo Soberano do Brasil
Fundeb - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica ede Valorização dos Profissionais da Educação
ICMS -Imposto sobre Circulação de Mercadorias eServiços
IGP-DI- Índice Geral de Preços (Disponibilidade Interna)
11 -Imposto de Importação
INSS -Instituto Nacional de Seguridade Social
IOF -Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio eSeguros
IPI-Imposto sobre Produtos Industrializados
IRPF -Imposto de Renda de Pessoa Física
IRPJ -Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
IRRF -Imposto de Renda Retido na Fonte
LOAS - Lei Orgânica de Assistência Social
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Tabela 1.1. Resultado Primário do Governo Central· Brasil· Mensal
R$ Milhões· A Preços Correntes
2017
Discriminação

Agosto

Diferença

TESOURONACIONAL

Variação(%)

Setembro

Ago/17
I. RECEITA TOTAL
1.1 • Receita Administrada pela RFB
1.1.1 Imposto de Importação
1.1.2 IPI
1.1.3 Imposto de Renda
1.1.4 IOF
1.1.5 COFINS
1.1.6 PIS/PASEP
1.1.7 CSLL
1.1.8 CPMF
1.1.9 CIDE Combustlveis
1.1.10 Outras
1.2 - Incentivos Fiscais
1.3- Arrecadação Liquida para o RGPS
1.4 - Receitas Não Administradas pela RFB
1.4.1 Concessões e Permissões
1.4.2 Dividendos e Participações
1.4.3 Contr. Plano de Seguridade Social do Servidor
1.4.4 CotaParte de Compensações Financeiras
1.4.S Receitas Próprias (fontes 50, 81 e 82)
1.4.6 Contribuição do Salário Educação
1.4.7 Complemento para o FGTS (LC n9 110/01)
1.4.8 Operações com Ativos
1.4.9 Demais Receitas
11. TRANSF. POR REPARTIÇÃO DE RECEITA
//.1 FPM I FPE I IPI-EE
11.2 Fundos Canstltudonals
11 .2.1 Repasse Total
11.2.2 Superávit dos Fundos
11.3 Contribuição do Sal6rio Educação
11.4 Compensações Financeiras
11.5 CIDE • Combustfveis
11.6 Demais
111. RECEITA LIQUIDA (H I)
IV. DESPESA TOTAL
IV.l Bene/fdos Prevldend6rlos
IV.2 Pessoal e Encargos Sodals
IV.3 Outras Despesas Obrlgat6rlas
IV.3.1 Abono e Seguro Desemprego
IV.3.2 Anistiados
IV.3.3 Apolo Fin. EE/MM
IV.3.4 Auxflio COE
IV.3.S Beneficios de Legislação Especial e Indenizações
iV.3.6 Benefícios de Prestação Continuada da LOAS/RMV
IV.3.7 Complemento do FGTS (LC n9 110/01)
IV.3.8 Créditos Extraordinários (exceto PAC)
V .3.9 Compensação ao RGPS pelas Desonerações da Folha
IV.3.10 Convênios
IV.3.11 Doações
IV.3.12 Fabricação de Cédulas e Moedas
IV.3.13 FUNDES (Complem. União)
IV.3.14 Fundo Constitucional DF
IV.3.1S FDA/FDNE
IV.3.16 lei Kandir (LC n2 87/96 e 102/00)
IV.3.17 Reserva de Contingência
IV.3.18 Ressarc. Est/Mun. Comb. Fósseis
IV.3.19 Sentenças Judiciais e Precatórios- OCC
IV.3.20 Subsidies, Subvenções e Proagro
IV.3.21 Transferências ANA
iV.3.22 Transferências Multas ANEEL
IV.3.23 FIES
IV.4 Despesas Discrldon6rlos- Todos os Poderes
IV.4.1 PAC
d/qMCMV
IV.4.3 Emissões de TOA
IV.4.2 Demais Poder Executivo
IV.4.4 LEJU/MPU
V. FUNDO SOBERANO DO BRASIL
VI. PRIMÁRIO GOVERNO CENTRAL
VIl. AJUSTE METODOLÓGICO
VIII. DISCREPÂNCIA ESTATfSTICA
IX. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO CENTRAL (VI+ VIl+ VIII)
X. JUROS NOMINAIS
XI. RESULTADO NOMINAL DO GOVERNO CENTRAL (IX+ X)
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57.535,1
2.586,2
3.552,3
20.691,0
2.764,2
16.254,6
4.396,6
4.035,6
0,0
480,7
2.774,1
0,0
27.691,3
8.428,2
206,2
200,3
949,0
1.468,9
1.056,0
1.540,8
443,7
72,1
2.491,1
12.891,5
10.429,8
548,0
687,2
-139,2
909,3

953,6
0,0
50,8
80.763,1
106.002,2
52.767,4
19.717,9
12.022,8
4.312,3
12,8
0,0
7,1
48,0
4.128,9
443,7
243,1
1.057,5
12,9
1,5
92,3
800,9
106,1
0,0
162,5
0,0
0,0
129,9
486,6
26,8
0,0
-50,2
21.494,1
2.232,7
601,3
0,0
18.171,0
1.090,4
0,0
-25.239,1
281,3
-1.541,3
-26.499,1
-33.232,5
·59.731,6

110.139,1
62.755,4
2.995,8
3.754,6
21.728,8
2.803,7
18.302,0
4.831,8
4.454.4
0,0
515,0
3.369,4
0,0
30.297,5
17.086,3
1.830,6
336,2
1.051,5
1.560,5
1.109,5
1.583,1
446,4
80,1
9.088,3
18.105,6
l3.571.3
643,4
879,6
-236,2
932,5
2.927,5
0,0
30,9
92.033,5
10Ui35,1
47.185,8
21.594,1
12.752,6
4.720,6
12,6
0,0
0,0
46,9
4.493,2
446,4
48,6
973,9
16,8
8,0
121,8
1.102,8
105,1
0,0
162,5
0,0
0,0
123,7
306,373
40,7
68,5
-45,7
20.102,7
2.079,3
217,2
5,3
17.078,5
939,6
0,0
·9.601,7
378,7
-693,3
-9.916,2
·33.710,1
-43.626,3

104.000,5
65.027,4
2.918,8
4.334,2
20.427,5
2.883,4
19.412,8
5.012,8
4.441,8
0,0
522,8
5.073,3
-2,2
30.120,9
8.854,4
179,4
110,9
1.047,6
1.567,6
900,0
1.602,7
873,6
80,0
2.492,7
14.161,8
11.479,2
530,9
628,5
-97,6
950,0
1.119,2
0,0
82,6
89.838,7
112.563,9
58.258,2
21.719,7
12.691,8
4.301,8
12,6
0,0
0,0
48,1
4.546,8
873,6
44,4
1.083,3
26,0
3,5
110,5
873,0
134,7
0,0
162,5
0,0
0,0
148,8
149,6
24,6
69,1
78,9
19.894,3
1.620,9
95,4
0,0
17.351,3
922,0
0,0
-22.725,2

-6.138,6
2.272,0
-77,0
579,7
-1.301,3
79,8
1.110,9
180,9
-12,6
0,0
7,8
1.703,9
·2,2
·176,6
-8.231,8
-1.651,3
-225,3
·3,9
7,2
-209,5
19,5
427,2
-0,1
-6.595,6
-3.943,8
-2.092,1
·ll2,5
-251,2
138,6
17,5
-1.808,3
0,0
51,6
-2.194,8
10.928,8
ll.072,4
125,6
-60,8
·418,8
0,0
0,0
0,0
1,2
53,6
427,2
·4,2
109,5
9,2
-4,5
· 11,3
-229,7
29,6
0,0
0,0
0,0
0,0
25,1
·156,8
-16,0
0,7
124,6
-208,4
-458,3
-121,8
·5,2
272,7
·17,6
0,0
-13.123,6

piferença

Variação (%)

Set/17

Set/11

Set/16
-5,6%
3,6%
-2,6%
15,4%
-6,0%
2,8%
6,1%
3,7%
-0,3%
1,5%
50,6%
-0,6%
-48,2%
-90,2%
-67,0%
-0,4%
0,5%
-18,9%
1,2%
95,7%
-0,1%
·72,6%
-21,8%
-15,4%
-17,5% -0,3
-0,6
1,9%
·61,8%

167,0%
-2,4%
10,8%
23,5%
0,6%
-0,5%
-8,9%
0,4%

2,6%
1,2%
95,7%
-8,6%
11,2%
55,1%
-56,5%
-9,3%
-20,8%
28,2%
0,0%

20,3%
-51,2%
-39,4%
1,0%
·l,Oll!
-22,0%
-56,1%
-99,2%
1,6%-1,9%.
136,7%

10.345,9
7.492,28
332,7
781,9
·263,5
119,3
3.158,2
616,2
406,2
0,0
42,1
2.299,2
-2,2
2.429,6
426,3
-26,9
-89,4
98,6
98,7
-156,0
61,8
429,9
7,9
1,6
1.270,3
1.049,41
17,16
-58,7
41,6
40,71
165,6

31,73
9.075,6
6.561,7
5.490,78
2.001.80
669,0
-10,5
-0,2
0,0
-7,1
0,1
417,9
429,9
-198,7
25,8
13,1
2,0
18,2
72,1
28,6
0,0
0,0
0,0
0,0
18,9
-337,1
·2,2
69,1
129,1
·1.599,8
-611,8
-505,9
0,04
819,69
168,34
0,0
2.513,9

11,0%
13,0%
12,9%
22,0%
-1,3%
4,3%
19,4%
14,0%
10,1%
8,8%
82,9%
8,8%
5,1%
-13,0%
-44,6%
10,4%
6,7%
-14,8%
4,0%
96,9%
10,9%
0,1%
9,9%
10,1"
-3,1%
-8,5%
-29,9%
4,5%
17,4"

62,4"
11,2%
6,2%
10,4%
10,2%
5,6%
·0,2%
-1,8%
-100,0%
0,2%
10,1%
96,9%
·81,7%
2,4%
101,3%
130,1%
19,7%
9,0%
27,0%
0,0%

14,5%
-69,3%
·8,1%

-7,4%
· 27,4%
-84,1%
·4,5%
-15,4%
-10,0%
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Tabela 1.1. Resultado Primário do Governo Central • Brasil- Mensal
R$ Milhões - Valores de Set/17- IPCA
2016/2017

"'

62.855,1

104.000,5
6$.027,4

3.000,6

2.918,8

2.111.1
-81,8

3.642,5
21 .216,0
2.834,3
16.667,1

3.760,6
21.763,5
2.808,2
18.331,2

4.508,2

4.839,5

4.138,0

4.461,5

4.334,2
20.427,5
2.883,4
19.412,8
5.012,8
4.441,8
0,0
522,8
5.073,3
-2,2
30.120,9

573,7
-1.336,0
75,3
1.081,6
173,2
-19,7
0,0
7,0
1.698,5
·2,2
-225,0

8.854,4
179,4

-8.259,1

110.315,2

1.1.2 IPI
1.1.3 Imposto de Renda
1.1.4 IOF
1.1.5 COFINS
1.1.6 PIS/PASEP
1.1.7 CSLL
1.1.8 CPMF
1.1.9 CIDE Combustlvels
1.1.10 Outros
1.2 - IncentiVO$ Fiscais
1.3 - Arrecodoçllc> Uquldo poro o RGPS
1.4 - Recelt<JS NBo Administrados pelo RFB
1.4.1 Concessões e Permissões
1.4.2 Dividendos e Participações
1.4.3 Contr. Plano de Seguridade Social do Servidor
1.4.4 CotaParte de Compensações Financeiras
1.4.5 Receitas Próprias (fontes 50, 81 e 82)
1.4.6 Contribuição do Sat41rio Educação
1.4.7 Complemento para o FGTS (LC n• 110/01)
1.4.8 Operações com Ativos
1.4.9 Demais Receitas

11. TRANSF. POR REPAf!!.~E RECEITA
II.J FPM I FPE I IPI-EE
11.2 Fundos Constltudonals
11 .2.1 Repasse Total
11 .2.2 Superávit dos Fundos
11.3 Contrlbulç8o do Sol6rlc> EducoçBo
11.4 Compensoçlks Financeiros
11.5 ODE- Combustlwls
11.6 Domais
111 . RECEITA LIQUIDA (H I)
IV. DESPESA TOTAL
IV.J Beneficios Prevldencl6rlos
IV.2 Pessoal e Encargos Sociais
IV.3 Outras Despesas Obrlgot6rlos

IV.3.2
IV.3.3
IV.3.4
IV.3.5

28.394,0
8.642,0
211,5

1.833,6

o,o

205,4

336,7

973,1
1.506,2

1.053,2
1.563,0

1.082,8

1.111,3

1.579,9
455,0
74,0

1.585,7
447,1
80,2

2.554,3

9.102,9
18.134,6
13.593,0

932,4

911,8
0,0
52.1
82.812,6
108.692,2
54.106,5
20.214,2
U.321,9
4.421,8

IV.3.6 Beneffcfos de Prestação Continuada da LOAS/RMV

IV.3.7 Complemento do FGTS (LC nRU0/01)
IV.3.8 Créditos Extraordinários (exceto PAC)
IV.3.9 Compensação ao RGPS pelas Desonerações da Folha
IV.3.10 Convênios
IV.3.12 Fabricaçio de Cédulas e M~as

0,0

515,8
3.374,8
0,0
30.345,9
11.113,6

· 142,7

Anistiados
Apolo Fln. EE/MM
Auxilio COE
Benefklos de Legislação Especial e Indenizações

IV .3.11 Doações

0,0

492,9
2.844,5

13.218,7
10.694,4
561.9
704,6

IV.3.1 Abono e Seguro Desemprego

644,4
881,0
·236,6
934,0
2.932,2
0,0
31.0
92.180,7
101.7977

IV.3.23 FIES
IV.4 Despesas Discricionárias· Todos os Poderes
IV.4.1 PAC
d/q MCMV
IV.4 .3 Emissões de TOA
IV.4.2 Demais Poder Executivo

IV.4.4 LEJU/MPU
V. FUNDO SOBERANO DO BRASIL
VI . PRIMÁRIO GOVERNO CENTRAL
VIl . AJUSTE METODOLóGICO
VIII . DISCREPÁNCIA ESTATÍSTICA

48,1

447,1
48,7

873,6
44,4

426,4
-4,3

1,5

8,0

94,7

122,0

1.083,3
26,0
3,5
110,5
873,0
134,7
0,0
162,5
0,0
0,0
148,8
149,6
24,6
69,1
78,9

107,9
9,2
·4,5
·11,5
-231,5
29,5
0,0

0,0

0,0

0,0

133,2
499,0

123,9
306,9

27,5
·51,4
ZZ.039,5
2.289,4
616,5
0,0

40,8
68,6
·45,7
20.134,6
2.082,6
217,6
5,3

18.632,1

17.105,9

1.118,0
0,0
-25.879,6
288,5
·1.580,4

941,1
0,0
-9.617,0
379, 3
-694,4

o,o

·17,6"
·28,7%
-58,8"

.t.ll'
·6.1."'

19.894,3

1.620,9
95,4
0,0
17.351,3

.(),3

0,0
0,0
24,9
·157,3
· 16, 1

0,6
124,7
-240,6
-461,7

922,0

·122,1
·5,2
245,4
·19,1

0,0
-22.725,2

· 13.108,2

Diferença
Varlaçâo (%)
Set/17
Set/16
7.969,2
8,3"
6.032,2
10,2"
267,0
10,1"
691,8
19,0%
-3,7%
-788,5
1,7%
49,1
2.745,7
16,5"
11,2%
504,6
303,8
7,3%
0,0
6,1%
29,9
2.228,8
78,4"
-2,2
1.126,9
2U.4

·32.1
·94,5
74,6
61,5
-182,8
22,7
418,6
6,1
-61,6
943,2
184,7
·31.1
·76,2
45,1
11,6
14.1.4

6,1"
2,5"
·15,2%
-46,0%

7,7%
4,1%
·16,9%
1,4%
92,0%
8,2%
·2,4%
7,1%

1.3"

-s,"'
-10,8%

-31,6%
.1.!1!1>
14,5"

o,o

23,3"

975,4
16,8

0,0
162,8

-21,9"
·J5,6"

10.996,9

455,0
249,3

0,0

-67,1%
·0,5%
0,3%
·19,0%
1,1%
95,4%
-0,2%
·72,6%

10,6"

1.084,3
13,2

0,0
166,6

-D,ll'
~.3"
-90,2%

-2.:M2,0

4.546,8

IV.3.15 FDA/FONE
IV.3.16 Lei Kandir (LC nt 87/96 e 102/00)

1.4%
50,3%

10.766,3

47,0
4.500,4

105,2

-5,7%
3,5"
·2,7"
15,3"
·6,1%
2,7%
5,9"
3,6"
-0,4%

89.U8,7

49,2
4.233,7

1.104,5

IV.3.21 Transferências ANA

-6.610,2
-3.972,7
-2.113,8
-lU,S
-252,6
139,0
16,0
· 1.813,0
0,0
51.6

12,6
0,0
0,0

108,8

IV .3.22 Transferências Multas ANEEL

0,0
82,6

17,0

426,4
·0,2

13,2
0,0
7,3

821,2

IV.3.18 Ressarc. Est/Mun. Comb. Fósseis

950,0
1.119,2

-1.654,2
·225,8
-5,6
4,7
·211.3

91.0
·81.1
·426,4
0,0
0,0
0,0
1,1
46,4

47.261,3
21.628,6
12.113,0
4.728,2

IV.3.13 FUNDEB (Complem. Unlio)

IV.3.19 Sentenças Judiciais e Precatórios- OCC
IV.3.20 Subsfdlos, Subvenções e Proagro

110,9
1.047,6
1.567,6
900,0
1.602,7
873,6
80,0
2.492,7
14.161,8
11.479,2
530,9
628,5
-97,6

·6.314,7

112.563,9
5B.Z58,2
2L119,1
U .6!1.J.8
4.301,8
12,6
0,0
0,0

IV.3.14 Fundo Constitucional DF

IV.3.17 Reserva de Contingência

Set/17
Agc>/17

2.651,8

I. RECEITA TOTAL
I.J - Receito Administrado pelo RFB
Imposto de Importação

Variaçãc> (%)

Oiferença

"
Setembro

Agosto

1.1.1

329

0,4"

-o,OJI
-9,0%
0,2%

2,4%
1,0%
95,4"
-8,8"
11,1%
54,8%
·56,6%
·9,4%
·21,0%
28,0"
·0,2%

20,1%
-51,3"
·39,5%
0,8%

30,4
7.026,1

S.t,4"
8,5%

3.871,7
4.15.J.1

1,1l'

1.SO.J.4
363,9

-120,0
-0,6
0,0
·7,3
·1,1
313,1
418,6
-204,9
·1,0
12,7
1.9
15,8
51,8
25,9
0,0
-4,1

3,6'K

1,4"
3,01
·2,7%
-4,2%

·100,0%
· 2,3%
7,4"
92,0%
·82,2%
-0,1"
96,3%
124,4"

16,7%
6,3%
23,9"
-2,5%

0,0
0,0
15,6
-349,4
·2,8
69,1
130,4

·.1.2"

·2.145,2

-9,"'

·22,2%
·56,1"
·99,2%
1.4%
-2,0%

·668,5
-521,1
0,0
·1.280,8
·196,0
0,0

-29,2%
-84,5%

136,3%

3.154,3

o,o

-6,9%
-17,5"

IX. RESULTADO PRIMÁRIO DO GC?VERNO CENTRAL (VI..+'--V'-'l'-1+'-V'-'I"-'Il)'-----·--·.:.27:..:.1:=::7.:.1•,.:;6_ ___::·9::;.9 : : 3 " ! 2 , = - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X. JUROS NOMINAIS
-34.075,8
-33.764,0
XI. RESULTADO NOMINAL DO GOVERNO CENTRAL (IX+ XI
-61.247,4
·43.696,1
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Tabela 2.1. Receitas Primárias do Governo Central - Brasil- Mensal
R$ Mllhiles - A Preços Correntes

Diferença

2017
Agosto

I. RECEITA TOTAL
1.1· Receita Administrada pela RFB
1.1.1 Imposto de Importação
1.1.2 IPI
1.1.2.1 IPI· Fumo
1.1.2.2 IPI· Bebidas
1.1.2.3 IPI· Automóveis
1.1.2.4 IPI· Vinculado a importação
1.1.2.5 IPI· Outros
1.1.3 Imposto de Renda
1.1.3.1 I.R. ·Pessoa Ffsica
1.1.3.2 I. R.· Pessoa Jurldica
1.1.3.3 I.R. ·Retido na Fonte
1.1.3.3.1 IRRF ·Rendimentos do Trabalho
1.1.3.3.2 IRRF ·Rendimentos do Capital
1.1.3.3.3 IRRF ·Remessas ao Exterior
IRRF- Outros Rendimentos

1.1.4 IOF
1.1.5 COFINS
1.1.6 PIS/PASEP
1.1.7 CSLL
1.1.8 CPMF
1.1.9 CIDE Combustlveis
1.1.10 Outras
1.2- Incentivos Fiscais
1.3 • Arrecadação Uqulda para o RGPS
1.3.1 Urbana
1.3.2 Rural
1.4- Receitas Nlo Administradas pela RFB
1.4.1 Concessões e Permissões
1.4.2 Dividendos e Participações
1.4.3 Contr. Plano de Seguridade Social do Servidor
1.4.4 Cota-Parte de Compensações Financeiras
1.4.5 Receitas Próprias (fontes 50, 81 e 82)
1.4.6 Contribuição do Salário Educação
1.4.7 Complemento para o FGTS (LC n• 110/01)
1.4.8 Operações com Ativos
1.4.9 Demais Receitas
11. TRANSF. POR REPARTIÇÃO DE RECEITA
11.1 FPM / FPE /IPI·EE
11.2 Fundos Constitucionais
11.2.1 Repasse Total
11.2.2 Superávit dos Fundos
11.3 Contrlbulçio do Salário Educaçio
11.4 Compensações Financeiras
11.5 CIDE • Combustlvels
11.6 Demais
111. RECEITA LIQUIDA (1-11)
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Variação (%) Diferença

Set/11

Discriminação

1.1.3.3.4

TESOURONACIONAL

57.535,1
2.S86,2
3.552,3
424,4
225,5
228,8
1.072,5
1.601,1
20.691,0
2.222,1
7.150,5
11.318,3
4.985,8
3.486,4
2.035,6
810,5
2.764,2
16.254,6
4.396,6
4.035,6
0,0
480,7
2.774,1
0,0
27.691,3
27.029,0
662,3
8.428,2
206,2
200,3
949,0
1.468,9
1.056,0
1.540,8
443,7
72,1
2.491,1
12.891,5
10.429,8
548,0
687,2
·139,2
909,3
953,6
0,0
50,8
80.763,1

110.139,1
62.755,4
2.995,8
3.754,6
507,3
137,0
392,8
1.295,3
1.422,2
21.728,8
2.434,2
7.451,5
11.843,1
5.668,3
3.566,1
1.711,1
897,6
2.803,7
18.302,0
4.831,8
4.454,4
0,0
515,0
3.369,4
0,0
30.297,5
29.444,6
852,8
17.086,3
1.830,6
336,2
1.051,5
1.560,5
1.109,5
1.583,1
446,4
80,1
9.088,3
18.105,6
13.571,3
643,4
879,6
·236,2
932,5
2.927,5
0,0
30,9
92.033,5

Setembro
104.000,5
65.027,4
2.918,8
4.334,2
495,4
234,4
449,2
1.246,4
1.908,9
20.427,5
2.492,1
5.566,8
12.368,6
5.640,7
3.892,6
1.840,9
994,5
2.883,4
19.412,8
5.012,8
4.441,8
0,0
522,8
5.073,3
·2,2
30.120,9
29.262,4
8S8,6
8.854,4
179,4
110,9
1.047,6
1.567,6
900,0
1.602,7
873,6
80,0
2.492,7
14.161,8
11.479,2
530,9
628,5
-97,6
950,0
1.119,2
0,0
82,6
89.838,7

'

Ago/17
·6.138,6
2.272,0
·77,0
579,7
·11,8
97,3
56,3
·48,9
486,7
·1.301,3
57,9
·1.884,7
525,5
·27,6
326,5
129,8
96,9
79,8
1.110,9
180,9
·12,6
0,0
7,8
1.703,9
·2,2
·176,6
·182,3
S,7
·8.231,8
·1.651,3
·225,3
-3,9
7,2
·209,5
19,5
427,2
-0,1
-6.59S,6
·3.943,8
·2.092,1
-112,5
·251,2
138,6
17,5
·1.808,3
0,0
51,6
·2.194,8

Variação(%)

Set/17 ·Set/16 _

·5,6%
3,6%
·2,6%
15,4%
·2,3%
71,0%
14,3%
·3,8%
34,2%
·6,0%
2,4%
·25,3%
4,4%
·0,5%
9,2%
7,6%

10,8%
2,8%
6,1%
3,7%
-0,3%
1,5%
50,6%

-o,6%
-0,6%
0,7%
-48,2%
-90,2%
-67,0%
-0,4%
0,5%
·18,9%
1,2%
95,7%
-0,1%
-72,6%
·21,8%
·15,4%
·17,5%
-28,6%
-58,7%
1,9%
-61,8%
167,0%
·2,4%

10.345,9
7.492,3
332,7
781,9
71,1
8,8
220,4
173,9
307,7
-263,5
270,0
-1.583,7
1.050,3
654,9
406,2
-194,7
183,9
119,3
3.158,2
616,2
406,2
0,0
42,1
2.299,2
·2,2
2.429,6
2.233,3
196,2
426,3
-26,9
-89,4
98,6
98,7
·156,0
61,8
429,9
7,9

1,6
1.270,3
1.049,4
·17,2
-S8,7
41,6
40,7
165,6
0,0
31,7
9.075,6

11,0%
13,0%
12,9%
22,0%
16,8%
3,9%
96,3%
16,2%
19,2%
·1,3%
12,1%
·22,1%
9,3%
13,1%
11,7%
-9,6%

22,7%
4,3%
19,4%
14,0%
10,1%
8,8%

82,9%
8,8%
8,3%
29,6%
5,1%
·13,0%
·44,6%
10,4%
6,7%
·14,8%
4,0%
96,9%
10,9%
0,1%
9,9%
10,1%
·3,1%
-8,5%
·29,9%
4,5%
17,4%
62,4%
11,2%
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Tabela 2.1. Receitas Primárias do Governo Central- Brasil- Mensal
R$ Milhões- Valores de Set/17 • JPCA
t

d

Discriminação
I. RECEITA TOTAL
1.1 - Receita Administrada pela RFB
1.1.1 Imposto de Importação
1.1.2 IPI
1.1.2.1 IPI- Fumo
1.1.2.2 IPI- Bebidas
1.1.2.3 IPI- Automóveis
1.1.2.4 IPI- Vinculado a importação
1.1.2.5 IPI- Outros
1.1.3 Imposto de Renda
1.1.3.1 I. R.- Pessoa Física
1.1.3.2 I. R.- Pessoa Jurfdica
1.1.3.3 I.R.- Retido na Fonte
1.1.3.3.1 IRRF- Rendimentos do Trabalho
1.1.3.3.2 IRRF- Rendimentos do Capital
1.1.3.3.3 JRRF- Remessas ao Exterior
1.1.3.3.4 IRRF- Outros Rendimentos
1.1.4 IOF
1.1.5 COFINS
1.1.6 PIS/PASEP
1.1.7 CSLL
1.1.8 CPMF
1.1.9 CIDE Combustfveis
1.1.10 Outras
1.2 - Incentivos Fiscais
1.3- Arrecadação Liquida para o RGPS
1.3.1 Urbana
1.3.2 Rural
1.4- Receitas Não Administradas pela RFB
1.4.1 Concessões e Permissões
1.4.2 Dividendos e Participações
1.4.3 Contr. Plano de Seguridade Social do Servidor
1.4.4 Cota-Parte de Compensações Financeiras
1.4.5 Receitas Próprias (fontes 50, 81 e 82)
1.4.6 Contribuição do Salário Educação
1.4. 7 Complemento para o FGTS (LC n2 110/01)
1.4.8 Operações com Ativos

1.4.9 Demais Receitas
11. TRANSF. POR REPARTIÇÃO DE RECEITA
11.1 FPM / FPE / IPI-E E
11.2 Fundos Constitucionais
11.2.1 Repasse Total
11.2.2 Superávit dos Fundos
11.3 Contribuição do Salário Educação
11.4 Compensações Financeiras
11.5 CJDE - Combustlvels
11.6 Demais
111. RECEITA LIQUIDA (1-11)
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96.031,3
58.995,2
2.651,8
3.642,5
435,1
231,2
234,6
1.099,7
1.641,8
21.216,0
2.278,5
7.332,0
11.605,5
5.112,3
3.574,9
2.087,3
831,1
2.834,3
16.667,1
4.508,2
4.138,0
0,0
492,9
2.844,5
0,0
28.394,0
27.714,9
679,1
8.642,0
211,5
205,4
973,1
1.506,2
1.082,8
1.579,9
455,0
74,0
2.554,3
13.218,7
10.694,4
561,9
704,6
-142,7
932,4
977,8
0,0
52,1
82.812,6

331

1t

TESOURONÀCIONAL

2017
Agosto
110.315,2
62.855,7
3.000,6
3.760,6
508,1
137,3
393,5
1.297,3
1.424,4
21.763,5
2.438,1
7.463,4
11.862,0
5.677,4
3.571,8
1.713,8
899,0
2.808,2
18.331,2
4.839,5
4.461,5
0,0
515,8
3.374,8
0,0
30.345,9
29.491,7
854,2
17.113,6
1.833,6
336,7
1.053,2
1.563,0
1.111,3
1.585,7
447,1
80,2
9.102,9
18.134,6
13.593,0
644,4

881,0
-236,6
934,0
2.932,2
0,0
31,0
92.180,7

Diferença
Setembro
104.000,5
65.027,4
2.918,8
4.334,2
495,4
234,4
449,2
1.246,4
1.908,9
20.427,5
2.492,1
5.566,8
12.368,6
5.640,7
3.892,6
1.840,9
994,5
2.883,4
19.412,8
5.012,8
4.441,8
0,0
522,8
5.073,3
-2,2
30.120,9
29.262,4
858,6
8.854,4
179,4
110,9
1.047,6
1.567,6
900,0
1.602,7
873,6
80,0
2.492,7
14.161,8
11.479,2
530,9
628,5
-97,6
950,0
1.119,2
0,0
82,6
89.838,7

Variação (%)

Set/17
Ago/17
-6.314,7
2.171,7
·81,8
573,7
-12,6
97,1
55,7
-50,9
484,4
-1.336,0
54,0
-1.896,6
506,6
-36,7
320,8
127,1
95,4
75,3
1.081,6
173,2
-19,7
0,0
7,0
1.698,5
-2,2
·225,0
-229,4
4,4
-8.259,1
-1.654,2
-225,8
-5,6
4,7
-211,3
17,0
426,4
-0,2
-6.610,2
-3.972,7
-2.113,8
·113,5
-252,6
139,0
16,0
-1.813,0
0,0
51,6
-2.342,0

Diferença

Variação (%)

Set/17
Set/16
-5,7%
3,5%
-2,7%
15,3%
-2,5%
70,7%
14,2%
-3,9%
34,0%
-6,1%
2,2%
-25,4%
4,3%
-0,6%
9,0%
7,4%
10,6%
2,7%
5,9%
3,6%
-0,4%
1,4%
50,3%
-(),7%
-0,8%
0,5%
-48,3%
-90,2%
-67,1%
-0,5%
0,3%
-19,0%
1,1%
95,4%
-0,2%
-72,6%
-21,9%

-15,6%
-17,6%
-28,7%
-58,8%
1,7%
-61,8%
166,6%
-2,5%

7.969,2
6.032,2
267,0
691,8
60,3
3,1
214,6
146,7
267,1
-788,5
213,6
-1.765,2
763,1
528,4
317,7
-246,4
163,4
49,1
2.745,7
504,6
303,8
0,0
29,9
2.228,8
·2,2
1.726,9
1.547,4
179,4
212,4
-32,1
-94,5
74,6
61,5
-182,8
22,7
418,6
6,1
-61,6
943,2
784,7
-31,1
-76,2
45,1
17,6
141,4
0,0
30,4
7.026,1

8,3%
10,2%
10,1%
19,0%
13,9%
1,4%
91,5%
13,3%
16,3%
-3,7%
9,4%
-24,1%
6,6%
10,3%

8,9%
-11,8%
19,7%
1,7%
16,5%
11,2%
7,3%
6,1%
78,4%
6,1%
5,6%
26,4%
2,5%
-15,2%
-46,0%
7,7%
4,1%
-16,9%
1,4%
92,0%
8,2%
-2,4%
7,1%
7,3%
-5,5%
-10,8%
-31,6%
1,9%

14,5%
58,4%
8,5%
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Tabela 2.2. Receitas Primárias do Governo Central - Brasil- Acumulado no Ano
R$ Milhões- A Preços Correntes
,,

?

Discriminação

I. RECEITA TOTAL
1.1- Receita Administrada pela RFB
1.1.1 Imposto de Importação
1.1.2 IPI
1.1.2.1 IPI- Fumo
1.1.2.2 IPI- Bebidas
1.1.2.3 IPI- Automóveis
1.1.2.4 IPI - Vinculado a importação
1.1.2.5 IPI- Outros
1.1.3 Imposto de Renda
1.1.3.1 I.R.- Pessoa Física
1.1.3.2 I. R.- Pessoa Jurídica
1.1.3.3 I.R.- Retido na Fonte
1.1.3.3.1 IRRF- Rendimentos do Trabalho
1.1.3.3.2 IRRF- Rendimentos do Capital
1.1.3.3.3 IRRF- Remessas ao Exterior
1.1.3.3.4 IRRF- Outros Rendimentos
1.1.4 IOF
1.1.5 COFINS
1.1.6 PIS/PASEP
1.1.7 CSLL
1.1.8 CPMF
1.1.9 CIDE Combustíveis
1.1.10 Outras
1.2- Incentivos Fiscais
1.3- Arrecadação líquida para o RGPS
1.3.1 Urbana
1.3.2 Rural
1.4- Receitas Nilo Administradas pela RFB
1.4.1 Concessões e Permissões
1.4.2 Dividendos e Participações
1.4.3 Contr. Plano de Seguridade Social do Servidor
1.4.4 Cota-Parte de Compensações Financeiras
1.4.5 Receitas Próprias (fontes 50, 81 e 82)
1.4.6 Contribuição do Salário Educação
1.4. 7 Complemento para o FGTS (LC n2 110/01)
1.4.8 Operações com Ativos
1.4.9 Demais Receitas
11. TRANSF. POR REPARTIÇÃO DE RECEITA
11.1 FPM / FPE /IPI-EE
11.2 Fundos Constitucionais
11.2.1 Repasse Total
11.2.2 Superávit dos Fundos
11.3 Contribuição do Salário Educação
11.4 Compensações Financeiras
11.5 CIDE- Combustíveis
11.6 Demais
111. RECEITA LIQUIDA !1-11)
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2016

"'

'

TESOURONACIONAL
varlaçlio (%)

0 Diferença

Jan-Set/17
Jan-Set
938.100,4
577.680,8
23.619,2
30.475,9
4.119,6
1.832,5
2.503,7
9.985,6
12.034,5
235.087,1
24.164,1
84.962,9
125.960,0
62.338,0
38.721,1
17.372,5
7.528,4
25.158,9
153.370,7
40.630,3
52.928,4
0,0
4.515,9
11.894,5
-10,5
254.506,6
248.638,7
5.867,9
105.923,5
21.121,7
1.479,3
8.252,0
17.252,3
10.731,7
14.926,0
4.012,6
521,1
27.626,9
150.462,3
123.090,0
5.434,4
7.997,5
-2.563,0
8.938,8
11.429,0
1.236,8
333,3
787.638,1

'
611.869,0
23.576,8
33.120,7
3.900,7
2.030,4
3.286,6
10.004,6
13.898,3
254.423,6
26.649,3
89.873,3
137.901,0
69.486,0
41.262,3
19.161,0
7.991,7
25.733,2
155.431,4
41.716,5
54.139,7
0,0
4.362,9
19.364,3
-19,6
264.825,8
258.129,3
6.696,5
110.699,2
4.962,6
4.751,3
9.445,7
26.424,5
9.966,3
15.292,2
3.952,8
778,5
35.125,4
168.256,6
135.016,1
5.886,9
8.555,0
-2.668,1
9.146,0
16.514,4
1.254,5
438,7
819.117,8

~

Jan-Set/16
49.273,9
34.188,2
-42,4
2.644,8
-218,9
197,9
782,9
19,0
1.863,8
19.336,6
2.485,2
4.910,4
11.941,0
7.148,0
2.541,2
1.788,5
463,3
574,3
2.060,7
1.086,2
1.211,3
0,0
-153,0
7.469,8
-9,2
10.319,2
9.490,6
828,6
4.775,7
-16.159,1
3.272,0
1.193,7
9.172,2
-765,5
366,2
-59,7
257,4
7.498,5
17.794,3
11.926,1
452,4
557,5
-105,1
207,2
5.085,4
17,7
105,5
31.479,7

5,3%
5,9%
-0,2%
8,7%
-5,3%
10,8%
31,3%
0,2%
15,5%
8,2%
10,3%
5,8%
9,5%
11,5%
6,6%
10,3%
6,2%
2,3%
1,3%
2,7%
2,3%
-3,4%
62,8%
87,6%
4,1%
3,8%
14,1%
4,5%
-76,5%
221,2%
14,5%
53,2%
-7,1%
2,5%
-1,5%
49,4%
27,1%
11,8%
9,7%
8,3%
7,0%
4,1%
2,3%
44,5%
1,4%
31,7%
4,0%
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Tabela 2.2. Receitas Primárias do Governo Central -Brasil- Acumulado no Ano
R$ Milhões- Valores de Set/17- IPCA

TESOURONACIONAL

2017

Diferença

Discriminaçio
,
I. RECEITA TOTAL
1.1 - Receita Administrada pela RFB
1.1.1 Imposto de Importação
1.1.2 IPI
1.1.2.1 IPI- Fumo
1.1.2.2 IPl - Bebidas
1.1.2.3 IPI- Automóveis
1.1.2.4 IPI -Vinculado a importação
1.1.2.5 IPI- Outros
1.1.3 Imposto de Renda
1.1.3.1 I. R.- Pessoa Física
1.1.3.2 I. R.- Pessoa Juridica
1.1.3.3 I.R. - Retido na Fonte
1.1.3.3.1 IRRF- Rendimentos do Trabalho
1.1.3.3.2 IRRF- Rendimentos do Capital
1.1.3.3.3 IR RF - Remessas ao Exterior
1.1.3.3.4 IRRF- Outros Rendimentos
1.1.4 IOF
1.1.5 COFINS
1.1.6 PIS/PASEP
1.1.7 CSLL
1.1.8 CPMF
1.1.9 CIDE Combustiveis
1.1.10 Outras
1.2- Incentivos Fiscais
1.3- Arrecadação Liquida para o RGPS
1.3.1 Urbana
1.3.2 Rural
1.4- Receitas Não Administradas pela RFB
1.4.1 Concessões e Permissões
1.4.2 Dividendos e Participações
1.4.3 Contr. Plano de Seguridade Social do Servidor
1.4.4 Cota-Parte de Compensações Financeiras
1.4.5 Receitas Próprias (fontes 50, 81 e 82)
1.4.6 Contribuição do Salário Educação
1.4. 7 Complemento para o FGTS (LC n• 110/01)
1.4.8 Operações com Ativos
1.4.9 Demais Receitas
11. TRANSF. POR REPARTIÇÃO DE RECEITA
11.1 FPM / FPE /IPI-EE
11.2 Fundos Constitucionais
11.2.1 Repasse Total
11.2.2 Superávit dos Fundos
11.3 Contribuição do Salário Educação
11.4 Compensações Financeiras
11.5 CID E -Combustíveis
11.6 Demais
111. RECEITA LiQUIDA jl-ll)
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Jan-Set
"

603.369,4
24.647,6
31.803,1
4.309,2
1.910,4
2.611,9
10.419,2
12.552,4
245.768,7
25.181,3
88.978,0
131.609,4
65.232,3
40.380,2
18.137,3
7.859,5
26.247,0
160.000,1
42.396,3
55.412,9
0,0
4.710,3
12.383,4
-11,0
265.446,3
259.331,0
6.115,3
110.760,3
22.254,9
1.538,2
8.604,7
18.006,3
11.180,3
15.597,1
4.185,3
540,2
28.853,4
157.059,8
128.496,7
5.670,0
8.351,1
-2.681,1
9.334,1
11.915,8
1.293,9
349,3
822.505,2

993.509,2
615.780,1
23.711,7
33.312,3
3.921,7
2.043,7
3.305,2
10.061,5
13.980,2
256.167,7
26.803,7
90.549,7
138.814,2
69.963,!1
41.522,9
19.287,7
8.039,7
25.887,3
156.353,0'
41.968,0'
54.546,0
0,0
4.388,4
19.445,7
-19,8
266.382,6
259.649,7
6.732,9
111.366,2
4.985,9
4.781,0
9.502,0
26.610,4
10.025,9
15.393,1
3.971,0
783,2
35.313,7
169.308,6
135.864,4
5.923,4
8.610,2
-2.686,8
9.204,0
16.609,9
1.264,7
442,2
824.200,6

Variação(%)

Jan-Set/17
Jan-Set/16
13.944,2
12.410,7
-935,9
1.509,2
-387,5
133,4
693,3
-357,7
1.427,8
10.399,0
1.622,4
1.571,8
7.204,8
4.731,5
1.142,7
1.150,4
180,2
-359,6
-3.647,1
-428,3
-866,9
0,0
-321,8
7.062,3
-8,7
936,3
318,7
617,6
606,0
-17.269,0
3.242,8
897,3
8.604,1
-1.154,5
-204,0
·214,3
243,1
6.460,4
12.248,8
7.367,8
253,4
259,1
-5,7
-130,1
4.694,1
-29,2
92,9
1.695,4

1,4%
2,1%
-3,8%
4,7%
-9,0%
7,0%
26,5%
-3,4%
11,4%
4,2%
6,4%
1,8%
5,5%
7,3%
2,8%
6,3%
2,3%
-1,4%
-2,3%
-1,0%
-1,6%
-6,8%
57,0%
79,0%
0,4%
0,1%
10,1%
0,5%
-77,6%
210,8%
10,4%
47,8%
-10,3%
-1,3%
-5,1%
45,0%
22,4%
7,8%
5,7%
4,5%
3,1%
0,2%
·1,4%
39,4%
-2,3%
26,6%
0,2%
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Tabela 3.1. Dividendos e Participações Pagos à União- Brasil- Mensal

R$ Milhões - A Preços Correntes

'

Discriminação
DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES

2017
Agosto

y

Diférença

Variação (%}

TESOURONACIONAL

Set/17
Set/16

Set/17

Setembro

Aso/17

200,3

336,2

110,9

-225,3

Vàriaç6o {%)

"Diferença

~

-44,6%
-39,8%

184,1

297,0

110,9

-186,1

-62,7%

-73,2

0,0

38,4

0,0

-38,4

-100,0%

0,0

BNDES

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Caixa

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Correios

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Eletrobrás

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

IRB

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Petrobras

0,0

0,0

0,0

0,0

16,2

0,9

0,0

·0,9

Demais

-

-89,4

BNB

Banco do Brasil

~

-67,(11(,

0,0
·99,9%

-100,0%

·16,2

Tabela 3.1. Dividendos e Participações Pagos à União- Brasil- Mensal

R$ Milhões- Valores de Set/17- IPCA

Diferença

2017

Discriminaçio

Agosto

Vartaçio (%)

Vartaçio (%)

Diferença
::

Del/16

Setembro

Dez/16
Del/15

Nov/16

336,7

110,9

·225,8

-67,1%

-94,5

-46,(11(,

188,8

297,4

110,9

·186,S

-62,7%

-n,9

-41,3%

BNB

0,0

38,5

0,0

-38,5

-100,0%

0,0

DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES
Banco do Brasil

BNDES

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Caixa

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Correios

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Eletrobrás

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

IRB

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Petrobras

0,0

0,0

0,0

0,0

16,6

0,9

0,0

-0,9

Demais
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0,0
-99,9%

-16,6

-100,0%
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Tabela 3.2. Dividendos e Participações Pagos
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à União- Brasil -Acumulado no Ano

R$ Milhões- A Preços Correntes

DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES
Banco do Brasil
BNB
BNDES
Caixa
Correios
Eletrobrás
IRB
Petrobras
Demais

1.479,2

4.751,3

3.272,0

221,2%

1.056,6

930,4

-126,1

-0,1

37,0

100,9

63,9

1,7

0,0

3.412,4

3.412,4

57,1

0,0

·57,1

0,0

0,0

0,0

-1,0

0,0

0,0

0,0

71,8

52,6

-19,2

0,0

0,0

0,0

256;8

254,9

:1,9

0,0

1.538,2

4.781,0

3.242,8

210,8"-'

1.096,4

933,7

-162,7

-0,1

38,2

101,4

63,2

1,7

0,0

3.436,1

3.436,1

60,2

0,0

-60,2

0,0

0,0

0,0

-0,3

Tabela 3.2. Dividendos e Participações Pagos à União - Brasil -Acumulado no Ano
R$ Milhões -Valores de Set/17 - IPCA

DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES
Banco do Brasil
BNB
BNDES
Caixa
Correios
Eletrobrás
IRB
Petrobras
Demais
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0,0

0,0

0,0

75,5

53,0

-22,5

0,0

0,0

0,0

268,0

256,8

-11,2

-1,0

-0,3

0;0
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Tabela 4.1. Despesas Primárias do Governo Central - Brasil- Mensal
R$ Mllh6es - A Preços Correntes

Discriminaçlio

IV.l.l Beneficios Previdenciários- Urbano
d/q Sentenças Judiciais e Precatórios
IV.1.2 Beneficios Previdenciários- Rural
d/q Sentenças Judiciais e Precatórios
IV.2 Pessoal e EncarsosSoclals
d/q Sentenças Judiciais e Precatórios

•

Agosto

42.439,4
688,2
10.328,0
168,3
19.717,9
217,0

5et/17

Setembro

35.588,2
499,0
11.597,7
163,4
21.594,1
406,5

TESOURONACIONAL

-

'

11.467,9
248,7
-395,5
15,2
125,6
-32,0

set/17
Sel/16

• Ago/17

47.056,0
747,7
11.202,1
178,7
21.719,7
374,6

Variação (%)

Diferença

varlaçlio (%)

Diferença

2017

32,2%
49,9%

-3,4"
9,311i
0,6%
-7.~

4.616,6
59,5
874,1
1(\3
2.001,8
157,5

10,9%
B,l'J(,
8,5%
6,111i
10,2%
72..~

~IV~-~3~0~m~~~s~D~e~sp~e~sa~s~O~b~rig~a~t6~r~la~s--------------------------------------~1~2-~0~~~--~1~2-~~~~~6~--~1~2.M~;8----~-~~·~8------~-0~,5~%~----~6~69~~~----~5,6%
IV.3.1 Abono e Seguro Desemprego
Abono
Seguro Desemprego
d/q Seguro Defeso

IV.3.2
IV.3.3
IV.3.4
IV.3.5
IV.3.6

Anistiados
Apolo Fln. EE/MM
Auxilio COE
Beneficios de Legislação Especial e Indenizações
Beneficios de Prestação Continuada da LOAS/RMV

d/q Sentenças Judiciais~ Precatórios

IV.3.7 Complemento do FGTS (LC nRU0/01)
IV.3.8 Créditos Extraordinários (exceto PAC)
IV.3.9 Compensação ao RGPS pelas Desoneraçl5es da Folha
IV.3.10 Convênios
IV.3.11 Doações
IV.3.12 Fabrica<;ao de Cédulas e Moedas
IV.3.13 FUNDEB (Complem. União)
IV.3.14 Fundo Constitucional DF
IV.3.15 FDA/FDNE
IV.3.16 lei Kandlr (LC n• 87/96 e 102/00)
IV.3.17 Reserva de Contingência
IV.3.18 Ressarc. Est/Mun. Comb. Fósseis
IV.3.19 Sentenças Judiciais e Precatórios- OCC
IV.3.20 subsfdios, Subvenções e Proagro
IV.3.20.1 Operações Oficiais de Crédito e Reordenamento de Passivos
IV.3.20.1.1 Equalização de custeio agropecuário
IV.3.20.1.2 Equalização de invest. rural e agroindustrial
IV .3.20.1.3 Polltlca de preços agrlcalas
Equalização Empréstimo do Governo Federal
Equalização Aquisições do Governo Federal
Garantia à SustentaçBo de Preços

IV.3.20.1.4 Pronaf
EquallzaçlJo Empréstimo do Governo Federal
Concessao de Financiamento
Aquisição

IV.3.20.1.5 Proex
Equallzoçllo Empréstimo do Governo Federal
Concessllo de Financiamento

IV.3.20.1.6 Programa especial de saneamento de ativos {PESA)
IV.3.20.1.7 Álcool
IV.3.20.1.8 Cacau
IV.3.20.1.9 Programa de subsidio à habitação de interesse social {PSH)
IV.3.20.1.10 Securltlzaçlio da divida agrlcola (LEI 9.138/1995)
IV.3.20.1.11 Fundo da terra/INCRA
IV.3.20.1.12 Funcafé
IV .3.20.1.13 Revitaliza
IV.3.20.1.14 Programa de Sustentaçfio ao Investimento- PSI
'IV.3.20.1.15 Operações de Microcredito Produtivo Orientado (EQMPO)
1V.3.20.1.16 Operações de crédito destinadas a Pessoas com deficiência (EQPCD)
IV.3.20.1.17 Fundo nacional de desenvolvimento {FND}
IV.3.20.1.18 Fundo Setorial Audiovisual (FSA}
IV.3.20.1.19 Capltallza<;ao à Emgea
JV.3.20.1.20 Subv. Parcial à Remuneraçio por Cess&o de Energia Elétrica de ltalpu
IV.3.20.1.21 Subvenções Econômicas
IV.3.20.1.22 Equallzat;ao dos Fundos FDA/FDNE/FDCO
IV.3.20.1.23 Sudene
IV.3.20.1.24 Receitas de Recuperaç§o de Subvenções
IV .3.20.2 Proagro
IV.3.20.3 PNAFE
IV.3.20.4 PRODECER
IV.3.21 Transferências ANA
IV.3.22 Transferências Multas ANEEl
IV.3.23 FIES
IV.4 Despesas Dlscrldonárias ·Todos os Poderes
IV.4.1 Discricionárias Executivo
IV.4.1.1 PAC
d/qMCMV
IV.4.1.2 Demais
Min. da Saúde
Min. do Des. Social
Mln. do Educação
Demais

IV.4.1.3 Emissões de TOA
IV.4.2 LEJU/MPU
Leglsfotivo
Judicldrlo
Demais
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4.312,3
1.379,5

4.720,6
1.436,9

4.301,8
1.331,2

-418,8
-105,7

-8,9%

-10,5

-0,2%

-~3

-313,1
-32,9

-7,411i
-9,5%
-53,9%

-3,511i
1,3%
18,1!!

2.932,9
23,8
12,8

3.283,7
61,0

2.970.6
28,1

0,0
7,1
48,0
4.128,9

12,6
0,0
0,0
46,9
4.493,2

12,6
0,0
0,0
48,1
4.546,8

o,o

0,4%

0,0
0,0
1,2
53,6

2,6%
1,2%

-o,2
0,0
-7,1
0,1
417,9

80,8

63,2

99,3

36,1

57,2%

18,5

95,7%
-8,6%
11,2%
5S,1%
-56,5%
-9,3!!
-20,8%
28,2%

429,9
-198,7
25,8
13,1
2,0
18,2
72,1
28,6
0,0
o,o
0,0
0,0
18,9
-337,1
-193,2
-13,8
-3,9
144,5

443,7
243,1
1.057,5
12,9
1,5
92,3
800,9
106,1
0,0
162,5
0,0
0,0
129,9
486,6
342,8
22,7
7,2
-68,2

446,4
48,6
973,9
16,8
8,0
121,8
1-102,8
105,1
0,0
162,5
0,0
0,0
123,7
306,4
306,4
10,1
1,5
72,8

873,6
44,4
1.083,3
26,0
3,5
110,5
873,0
134,7
0,0
162,5
0,0
0,0
148,8
149,6
149,6
8,9
3,3
76,3

427,2
-4,2
109,5
9,2
-4,5
-11,3
-229,7
29,6
0,0
0,0
0,0
0,0
25,1
-156,8
-156,8
-1,2
1,8
3,5

0,1
-70,3
2,0

0.0
61,1
11,7

O. O
41,9
34,4

-19,2

14,6

39,1

5,0

12,8
1,8
0,0

45,8
-6,7
0.0

12,0
-7,1
0,0

100,4

24,9

34,9

124,9
-24,4

53,8
-28,9

52,1
-17,2

95,7
0,0
0,0
0,0
0,0
-U,9
5,3
0,0
3,7
0,0
0,0
0,0
174,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,1
195,6
-51,8
0,0
26,8
0,0
-50,2
21.494,1
20.403,7
2.232,7
601,3
18.171,0
8.243,0
2.592,5
2.324,0
5.011,6
0,0
1.090,4
134,3
705,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-28,8
4,0
0,0
2,3
0,0
0,0
0,0
180,0
0,0
0,0
0,0
0,8
0,0
41,4
0,0
0,0
0,0
40,7
68,5
-45,7

25~5

20.10~7

19.163,1
2.079,3
217,2
17.078,5
8.250,2
3.165,2
2.278,2
3.384,9
5,3
939,6
123,5
635,1
181,1

0,0%

20,3%
-51,2%
-51,2%
-12,2%
122,2%
4,8%

-(\3

-31,511i
194,411i
-87,3%
-73,711i
5,111i

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
24,6
69,1
78,9
19.894,3
18.972,2
1.620,9
95,4
17.351,3
8.301,7
2.675,8
2.92(\6
3.453,2
0,0
922,0
135,1
618,3
168,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
41,0
2,8
0,0
-0,1
0,0
0,0
0,0
-180,0
0,0
0,0
0,0
-0,8
0,0
0,4
0,0

0,0%

14,5%
-69,3%
-56,4%
-60,9%
-54,2%

112,2
32,4

-9,6
-0,7
-8,9
-65,5
-72,8
7,3

70,5%
-4,6%

-95,7
0,0
0,0
0,0
0,0
25,1
1,4
0,0
-1,4
0,0
0,0
0,0

-65,9%
-5,711i

-1,0%
-1,0%
-22,0%

0,0
0,0
0,0
o,o
0,0
0,1
-195,6
51,8
0,0
-2,2
69,1
129,1
-1.599,8
-1.431,5
-611,8

-56,1"

-505,9

1,6%

-819,7
58,7
83,3

-100,0%
-100,0%

-39,4%
1,0%

0,611i
-15,511i
28,211i

2,0%
-99,2%
-1,9%
9,411i
-2,611i
-6,9%

-65,211i
-58,311i
-29,711i

-100,0%

26,8%
-39,5%

-100,0%

-100,0%

o, o
0,0
-16,0
0,7
124,6
-208,4
-190,8
-458,3
-121,8
272,7
51,5
-489,4
642,4
68,3
-5,2
-17,6
11,6
-16,8
-12,4

10,1%

22,9%
96,9%
-81,7%
2,4%
101,3!!
130,1%
19,7!!
9,0%
27,0%

(\0

0,0
10,0
-1,8
11,7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,2
6,8
0,0
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0

-1,8%
-100,0%
0,2%

~1

(\0

22,7
-34,1
-33,8

37,7
4,3

596,6
-1.558,4
0,0
-168,3
(\8

-87,2
-81,9

-100,0%
-100,0%
-8,1%

-7,4%
-7,0%
-27,4%
-84,111i
-4,5%
(\711i
3,2!!
25,711i
-31,1!!
-15,4%
0,611i
-12,4!!
-32,711i
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Tabela 4.1. Despesas Primárias do Governo Central- Brasil- Mensal
R$ Milhões- Valores de Set/17 -IPCA
2017

Dlsuimfnaçio

1

IV.1.1 Beneficios Previdenciários- Urbano
d/q Sentenças Judiciais e Precatórios
IV.1.2 Beneficios Previdenciários· Rural
d/q Sentenças Judiciais e Precatórios
IV.2 Pessoal e Encarsos Sociais
d/q Sentenças Judiciais e Prf!cat6rios
IV.3 Outras Despesas Obrigatórias
IV.3.1 Abono e Seguro Desemprego
Abono
Seguro Desemprego
d/q Seguro Defeso
IV.3.2 Anistiados
IV.3.3 Apoio Fln. EE/MM
IV.3.4 Auxilio COE
IV.3.5 Beneficios de legislação Especial e Indenizações
IV.3.6 Beneficios de Prestação Continuada da lOAS/RMV
d/q Sentenças Judiciais e Precatórios
IV.3.7 Complemento do FGTS (LC nR 110/01)
IV.3.8 Créditos Extraordin~rios (exceto PAC)
IV.3.9 Compensação ao RGPS pelas Desonerações da Folha
IV .3.10 Convênios
IV.3.11 Doações
IV.3.12 Fabricação de Cédulas e Moedas
IV.3.13 FUNDEB (Com piem. União)
IV.3.14 Fundo Constitucional DF
IV.3.15 FDA/FDNE
IV.3.16 lei Kandir (lC n" 87/96 e 102/00)
IV.3.17 Reserva de Contingência
IV.3.18 Ressarc. Est/Mun. Comb. Fósseis
IV.3.19 Sentenças Judiciais e Precatórios· OCC
IV.3.20 Subsidias, Subvenções e Proagro
IV.3.20.1 Operações Oficiais de Crédito e Reordenamento de Passivos
IV.3.20.1.1 Equalização de custeio agropecuário
IV.3.20.1.2 Equalização de invest. rural e agroindustrial
IV .3.20.1.3 Polftica de preços agrlcolas
Equalização Empréstimo do Governo Federal
Equalização AquislçiJes do Governo Federal
Garantia à Sustentação de Preços
IV.3.20.1.4 Pronaf
Equalização Empréstimo do Governo Federal
Concessão de Financiamento
Aquisição
IV.3.20.1.5 Proex
Equalização Empréstimo do Governo Federal
Concessão de Financiamento
IV.3.20.1.6 Programa especial de saneamento de ativos (PESA)
IV.3.20.1.7 Álcool
IV.3.20.1.8 Cacau
IV.3.20.1.9 Programa de subsidio à habitação de interesse social (PSH)
IV.3.20.1.10 Securltização da divida agrkola (lE/9.138/1995)
IV.3.20.1.11 Fundo da terra/INCRA
IV.3.20.1.12 Funcafé
IV.3.20.1.13 Revitaliza
IV.3.20.1.14 Programa de Sustentação ao Investimento- PSI
IV.3.20.1.15 Operações de Microcredito Produtivo Orientado (EQMPO)
IV.3.20.1.16 Operações de crédito destinadas a Pessoas com deficiência (EQPCD)
IV.3.20.1.17 Fundo nacional de desenvolvimento (FND)
IV.3.20.1.18 Fundo Setorial Audiovisual (FSA)
IV.3.20.1.19 Capitalização à Emgea
IV.3.20.1.20 Subv. Parcial à Remuneraçlo por Cessllo de Energia Elétrica de ltalpu
IV.3.20.1.21 Subvenções Econômicas
IV.3.20.1.22 Equalização dos Fundos FDA/FDNE/FDCO
IV.3.20.1.23 Sudene
IV.3.20.1.24 Receitas de Recuperação de Subvenções
IV.3.20.2 Proagro
IV.3.20.3 PNAFE
IV.3.20.4 PRODECER
IV.3.21 Transferências ANA
IV.3.22 Transferências Multas ANEEL
IV.3.23 FIES
~~esas Discricionárias- Todos os Poderes
IV.4.1 Discricionárias Executivo
IV.4.1.1 PAC
d/qMCMV

IV.4.1.2 Demais
Min. da Saúde
Min. do Des. Social
Min. da Educação
Demais
IV.4.1.3 Emissões de TOA
IV.4.2 LEJU/MPU
Legislativo
Judiciário
Demais
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Diferença

h

Atosto'

43.516,4
705,6
10.590,1
172.6
20.218,2
222.5
12.327,9
4.421,8
1.414,5
3.007,3
24,4
13,2
0,0

7,3
49,2
4.233,7
82_8

455,0
249,3
1.084,3
1,5
94,7
821,2
108,8
0,0
166,6
0,0
0,0
133,2
499,0
351,5
23,3
7,4
-70,0

35.645,1
499,8
11.616,2
163,7
21.628,6
407,2
12.773,0
4.728,2
1.439,2
3.289,0
61,1
12,6
0,0
0,0
47,0
4.500,4
63,3
447,1
48,7
975,4
16,8
8,0
122,0
1.104,5
105,2
0,0
162,8
0,0
0,0
123,9
306,9
306,9
10,1
1,5
72,9

0.2

o. o

·72_1

61,2
11,7

2_0

15,0
13,1
1,9

o. o
103,0
128,0
·25,0
98,1
0,0
0,0
0,0
0,0

·13,2
5,5
0,0
3,7
0,0
0,0
0,0
178,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

-0,1
200,6
·53,1
0,0
27,5
0,0

·S1,4
22.039,5
20.921,5
2.289,4
616,5
18.632,1
8.452,1
2.658,2
2.382,9
5.138,7
0,0
1.118,0
137.7
723.4
256,9

39,2
45,9
-6,7
0,0

25,0
53,9
-28,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-28,8
4,0
0,0
2,3
0,0
0,0
0,0

180,3
0,0
0,0
0,0
0,8
0,0

·0,4
0,0
0,0
0,0
40,8
68,6
·45,7
20.1)4,8
19.193,7
2.082,6
217,6
17.105,9
8.263,4
3.17Q.2
2.281,9
3.390,3
5,3
941,1
123,7
636,1
181,3

Setembro

47.056,0
747,7
11.202,1
178,1
21.719,7
374,6
12.691,8
4.301,8
1.331,2
2.970,6
28,1
12,6
0,0
0,0
48,1
4.546,8
99,3
873,6
44,4

1.083,3
26,0
3,5
110,5
873,0

134,7
0,0
162,5
0,0
0,0
148,8
149,6
149,6
8,9
3,3
76,3

Variação(%)

Set/17
Ago/17

8,1%
6,0116
5,8%
3,571S
7,4"

-32,6
·81,1
-426,4
-108,0
-318.4
-33,0
0,0

-8,0%
-D,6"
·9,0')(;
·7,5"
·9,7%
-54,0%
0,2%

152.0
363,9
·120,0
·83,3
-36,7
3,7
·0,6
0,0
·7,3
-1,1
313,1
16,4
418,6
-204,9
·1,0
12,7

68,3111:
3,0%
·2,7%
-5,9"
-1,2"
15,2%
·4,2"

0,0
0,0

1,1

2.4"

46,4
36,0
426,4
-4,3
107,9
9,2
-4,5
-11,5
·231,5
29,5
0,0
-0,3
0,0

1,0%
56,9%
95,4%
-8,8"
11,1"
54,8%
·56,6"
·9,4%

3,4

o. o
·19,3

247

·17,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,2
6,8
0,0
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24,6
69,1
78,9
19.894,3
18.972,2
1.620,9
95.4
17.351,3
8.301,7
2.675,8
2.92Q.6
3.453,2
0,0
922,0
135,1
618,3
168,6

-34,2
·33,9

o. o
9,9
-1.8
11,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
41,1
2,8
0,0
-<1,1
O, O
0,0
0,0
-180,3
0,0
0,0
0,0
-<1,8
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
·16,1
0,6

1,9

·100,0%
·2,3%
7,4%
19,n;
92,0%
·82,2%

-0,1%
96,3%
124,4%

15,8
51,8
25,9
0,0

6,3%
23,9%

-0,2%

·4,1

-2,5"

20,1%

0,0
0,0
15,6
-349,4
·201,9

-21,0%
28,0%

o.o

o. o

52_1

Vàrlação (CU.}

Set/17
Set/16

3.539,6
42,1
612,1
6,1
1.501,4

34,4
5,0

-7,1
0,0
34,9

Diferença

32,0%
49,6X
·3,6"
9,1%
0,4%

41.9

12_0

TESOURONACIONAL

11.411,0
247,9
-414,0
14,9
91,0

24,9
-157,3
-157,3
-1,2
1,8

337

-5~3"

-51,3%
·12,3%
121,8"
4,6%

16,7%

·14,4
·4,1
146,2

-0.2
·31,6"
193,9"
-87,3%
-73,8111:
4,9"

114,0
32_4
-10,0
-1,1
-8,9

39,~

·68,1
-76,0
7,9
-98,1
0,0
0,0
0,0
0,0
25,5
1,3
0,0
-1,5
0,0
0,0
0,0
-178,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1

·3..4~

·40,791:

70,2"
-4,7%

-100,0%

-100,0%
-100,0%

o. o

·200,6

-39,5"
0,8%

-66,8%
-8,1"

53,1
0,0
·2,8
69,1

124,7
-240,6
-221,5

·1,2"

·461,7

-22,2"

-122,.1
245,4
38,3
-494,4
638,7
62_9
·5,2
-19,1
11,4
-17,8
·12.7

-56,1~

-521.1

1,4"
Q.5ll6
-15,6"
28,""
1,9%
·99,2%

-1.280,8

-66,1"
·59,3%
-31.4"

·100,0%

23,7%

·41,0%

-100,0%

·99,9%
-100,0%

·100,0%
-10,4%

130,4
-1,2"

·2,0%
9,2"
_,_.,.

-7.0116

-2.145,2
·1.949,2
·668,5

-150,4
17,6
537,6
·1.685,6
0,0
·196,0
-105,1
-88,2

-9,7%
-9,3%
·29,2%
-84,5,;

·6,9"
-1,8"

0,,.,.
22.6"
-32.""
-17,5%
·1,9%
-14,5111:
·34,4111:
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Tabela 4.2. Despesas Primárias do Governo Central • Brasil· Acumulado no Ano

R$ Milhões • A Preços Correntes

TESOURONACIONAL
Vatlaçllo (%}

Diferença
Dlstrimlnaçilo

Jan-Sl!t/17

'

Jan-Set/16
IV. DESPESA TOTAL
IV .1 Beneficios Previdenciários
IV.1.1 Beneficios Previdenciários- Urbano

d/q Sentenças Judiciais e Precatórios
IV.1.2 Beneficios Previdenciários- Rural

d/q Sentenças Judiciais e Precatórios
IV.2 Pessoal e Enca!IOS Sociais

d/q Sentenças Judiciais e Precatórios
IV.3 Outras Despesas Obrigatórias
IV.3.1 Abono e Seguro Desemprego

Abono
Seguro Desemprego
d/q Seguro Dejoso
IV.3.2 Anistiados
IV.3.3 Apolo Fin. EE/MM
IV .3.4 Auxilio COE
IV.3.5 Beneficios de Legislação Especial e Indenizações
IV.3.6 Beneficios de Prestação Continuada da LOAS/RMV

d/q Sentenças Judiciais e Precatórios
IV.3.7 Complemento do FGTS (LC n•ll0/01)
IV.3.8 Créditos Extraordinários (exceto PAC)
IV.3.9 Compensação ao RGPS pelas Desonerações da Folha
IV.3.10 Convênios

IV.3.11 Doações
IV.3.12 Fabricação de Cádulas e Moedas
IV.3.13 FUNDES (Complem. União)
IV.3.14 Fundo Constitucional DF
IV.3.15 FDA/FDNE
IV.3.16 Lei Kandir (LC n• 87/96 e 102/00)
IV.3.17 Reserva de Contingência
IV.3.18 Ressarc. Est/Mun. Comb. Fósseis
IV.3.19 Sentenças Judiciais e Precatórios- OCC
IV.3.20 Subsrdios, Subvenções e Proagro
IV.3.20.1 Operações Oficiais de Crédito e Reordenamento de Passivos
IV.3.20.1.1 Equalização de custeio agropecuário
IV.3.20.1.2 Equalização de invest. rural e agroindustrial
IV.3.20.1.3 Polltlca de preços agrfcolas

Equalização Empréstimo do Go~rno Federal
Equalização Aquisições do Governo F~eral
Garantia à Sustentação d~ Preços
IV.3.20.1.4 Pronaf

Equalização Empréstimo do Governo Fed~ral
Conc~ssão de Financiamento
Aquisição
IV:3.20.1.5 Proex

Equalização Empr~stlmo do Gov~rno Federal
Concessão de Financiam~nto
IV.3.20.1.6 Programa especial de saneamento de ativos (PESA)
IV.3.20.1.7 Álcool
IV.3.20.1.8 Cacau
IV.3.20.1.9 Programa de subsidio à habitação de Interesse social (PSH)
IV.3.20.1.10 Securltização da divida agrfcola (LEI9.138/1995)
IV.3.20.1.11 Fundo da tenra/ INCRA
IV.3.20.1.12 Funcafé
IV.3.20.1.13 Revitaliza
IV.3.20.1.14 Programa de Sustentação ao Investimento- PSI
IV.3.20.1.15 Operações de Microcredlto Produtivo Orientado (EQMPO)
IV.3.20.1.160perações de crédito destinadas a Pessoas com deficiência (EQPCD)
IV.3.20.1.17 Fundo nacional de desenvolvimento (FND)
IV.3.20.1.18 Fundo Setorial Audiovisual (FSA)
IV.3.20.1.19 Capitalização à Emgea
IV.3.20.1.20 Subv. Parcial à Remuneração por Cessão de Enerwia Elétrica de ltalpu
1V.3.20.1.21 Subvenções Econômicas
IV.3.20.1.22 Equalização dos Fundos FDA/FDNE/FDCO
IV.3.20.1.23 Sudene
IV.3.20.1.24 Receitas de Recuperação de Subvenções
IV.3.20.2 Proagro
IV.3.20.3 PNAFE
IV.3.20.4 PRODECER
IV.3.21 Transferências ANA
IV.3.22 Transferências Multas ANEEL
IV.3.23 FIES
IV.4 Despesas Discricionárias- Todos os Poderes
1V.4.1 Discricionárias Executivo
IV.4.1.1 PAC
d/qMCMV
IV.4.1.2 Demais
Min. da Saúde
Min. do Des. Social
Min. do Educação
Demais
IV.4.1.3 Emissões de TOA
IV.4.2 LEJU/MPU
Legislativo
Judiciário
Demais
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286.548,4
4.438,0
80.608,6
1.248,9
181.S28,5
2.169,9
149.518,9
43.770,7
15.052,3
28.718,4
1.075,7
155,9
2.900,0
258,9
404,0
36.61S,2
661,3
4.012,7
2.941,1
14.484,9
146,5
260,5
353,9
10.015,9
847,4
0,0
3.420,3
0,0
0,0
1.138,6
22.836,3
21.785,7
1.750,3
2.950,5
-238,4
81,0
·365,8
46,4
S.086,7
5.327,2
·240,5
0,0
661,6
542,3
119,3
365,7
S6,6
0,0
0,0
0,0
-53,1
58,2
26,0
10.210,2
0,0
S,7
0,0
645,6
0,0
202,2
0,0
68,4
0,0
·10A
1.030,0
·12S,1
145,8
197,6
148,6
4.610,1
190.667,9
181.679,6
26.983,9
4.769,8
154.S78,6
71.243,0
22.957,2
24.036,4
36.342,0
117,0
8.988,3
1.249,0
5.841,7
1.897,6

318.503,0
8.351,9
87.732,5
2.289,9
207.648,6
6.574,5
143.815,3
41.540,4
12.557,1
28.983,4
2.113,3
136,7
0,0
0,0
431,3
40.271,5
787,7

3.952,8
S74,0
11.389,6
154,4
46,2
674,1
10.418,3
1.081,7
0,0
1.462,5
0,0
0,0
10.216,9
17.520,4
17.270,9
2.007,0
2.173,S
24,5
74,0
·154,0
104,4
4.014,9
4.017,7
·2,9
0,0
393,7
460,4
-66,7
121,6
46,0
0,0
0,0
0,0
10,7
67,5
16,3
7.902,6
0,0
6,3
0,0
442,S
0,0
0,0
0,0
47,2
0,0
·3,4
369,S
·120,0
0,0
209.4
663,2
3.071,9
169.951,2
161.943,4
15.766,6
1.968,3
146.147,1
71.724,3
24.251,1
21.487,9
28.683,9
29,7
8.007,8
1.201,1
5.343,9
1.462,9

38.778,4
39.078,5
31.954,6
3.913,9
7.123,9
1.041,0
26.120,2
4.404,7
-5.703,6
·2.230,3
·2.495,2
264,9
1.037,6
·19,1
·2.900,0
·258,9
27,3
3.656,3
126,4
·59,9
·2.367,1
·3.095,3
8,0
·214,3
320,2
402,4
234,3
0,0
·1.957,8
0,0
0,0
9.078,3
·5.315,9
·4.514,8
256,7
-777,0
262,9
·6,9
211,9
58,0
·1.071..8
-1.309,5
237,6
0,0
·267,9
·81,8
·186,0
·244,1
·10,5
0,0
0,0
0,0
63,7
9,3
·9,7
·2.307,5
0,0
0,6
0,0
·203,1
0,0
-202,2
0,0
·21,2
0,0
7,0
·660,S
S,1
-145,8
11,8
514,6
·1.538,2
-20.716,7
·19.736,2
-11.217,3
·2.801,5
·8.431,6
481,2
1.293,8
·2.548,5
·7.658,1
·87,3
·980,5
-47,9

·497,8
·434,8

4,4%
10,6%
11,2%
88,2'16
8,8%
83,4'16
14,4%

203,0'16
-3,8%
·5,1%
·16,6'16
0,9'16
96,5'16
·12,3%
·100,0%
·100,0%
6,8%
10,0%
19,1'16
·1,5%
·80,S%
-21,4%
5,4%
·82,3%
90,S%
4,0%
27,6%
·57,2%

797,3%
·23,3%
·20,7%
14,7%
·26,3%

·8,S'16
·57,9'16
124,8'16
·21,1%
·24,6'16
·98,8'16

·66,7%
·18,6%

15,9%
·37,2%
·22,6%
11,4%

·30,9%

·64,1%
·4,1%
6,0%
346,3%
-33,4%
-10,9%
·10,9%
·41,6%
·58,7'16
·S,5%

0,7'16
5,6'16
·10,6'16
·21,1"
·74,6%
·10,9%
·3,8'16
·8,5'16
·22,9'16
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Tabela 4.2. Despesas Primárias do Governo Central - Brasil -Acumulado no Ano
R$ Mllhlles- Valores de Set/17 - IPCA

•

IV.1
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TESOURONAClONAL
Diferença
Variaçllo (%)
Jan-Set/17
Jan-Set/16

Olscriminaçio•

BeneffdosPr_e.,v~id~e~n~cl'!'ár~ios~--,----------------------~38~2:::.5:!12~,!:.6_ _-:!'40~8:::.5~24::_,,9~--~2~6-~01~2,,_.3,__ _ _~6~,8~%

IV.l.l Beneficios Previdenciários* Urbano
d/q Sentenças Judiciais e Precatórios

IV.1.2 Beneficios Previdenciários · Rural
d/q Sentenças Judiciais e Precatórios

IV.2 Pessoal e Encargos Sociais
d/q Sentenças Judiciais e Precatórios

IV.3 Outras Despesas Obrigatórias
IV.3.1 Abono e Seguro Desemprego
Abono
Seguro Desemprego
d/q Seguro Defeso

IV.3.2 Anistiados
IV.3.3 Apoio Fln. EE/MM
IV.3.4 Auxilio COE
IV.3.5 Beneffcios de Legislação Especial e Indenizações
IV.3.6 Beneficios de Prestaçio Continuada da LOAS/RMV
d/q Sentenças Judiciais e Precat6rios
IV.3.7 Complemento do FGTS {LC n•ll0/01)
IV.3.8 Créditos Extraordinários (exceto PAC)
IV.3.9 Compensação ao RGPS pelas Desonerações da Folha
IV.3.10 Convênios
IV.3.11 Doações
IV.3.12 Fabricação de Cédulas e Moedas
IV.3.13 FUNDEB (Complem. União)
IV.3.14 Fundo Constitucional DF
IV.3.15 FDA/FDNE
IV.3.16 Lei Kandlr (LC n• 87/96 e 102/00)
IV.3.17 Reserva de Contingência
IV.3.18 Ressarc. Est/Mun. Comb. Fósseis
IV.3.19 Sentenças Judiciais e Precatórios- OCC
IV.3.20 Subsidias, Subvenções e Proagro
IV.3.20.1 Operações Oficiais de Crédito e Reordenamento de Passivos
IV.3.20.1.1 Equalização de custeio agropecuário

298.520,5
4.624,0

83.992,1

320.293,7
8.388,7

88.231,2

21.773,3
3.764,7

4.239,1

5,0%

1.301, 7

2.300,1

998,3

76,7%

189.316,4

208.890,9

19.574,5

10,3%
192,6%

2.255,3

6.600,0

4.344,8

156.283,8
45.743,2

144.759,9
41.811,8

-11.523,9
·3.931,4

·7,4%
·8,6%

15.793,5
29.949,7
1.130,3

12.652,0
29.159,8
2.130,9

·3.141,5
·789,9
1.000,6

·19,9%
·2,6%
88,5%

162,8
2.989,1
270,4
421,1
38.181,9
690,8
4.185,5
3.086,6
15.163,0
153,1
271,9
366,6
10.485,6
882,6
0,0
3.564,0
o,o
o,o
1.186,3
24.003,0

137,6
0,0
0,0
433,8
40.510,4
791,6
3.971,0
577,9
11.459,3
155,2
46,4
676,9
10.494,1
1.088,1
0,0
1.471,3
o,o
o,o
10.275,3
17.676,1

·25,2
·2.989,1
·270,4
12,7
2.328,5
100,8
-214,5
·2.508,7
-3.703,7
2,2
·225,5
310,3
8,5
205,S
0,0
-2.092,7
o,o
o.o
9.089,0
·6.326,9

·15,5%
-100,0%

22.900,0

·5.475,3
119,4

1.846,2

17.424,7
2.025,6

IV.3.20.1.2 Equalização de invest. rural e agroindustrial
IV.3.20.1.3 Polftlca de preços agricolas

3.109,0
·247,4

2.193,4
23,1

-915,6
270,6

Equalização Empréstimo do Governo Federal
Equalização Aquisições do Governo Federal
Garantia à Sustentação de Preços

86,0
·382,0
48,6

74,7
·156,3
104,7

·11,2
225,7
56,1

IV.3.20.1.4 Pronaf
Equalização Empréstimo do Governo Federal
Concessão de Financiamento
Aquisição
Equalização Empréstimo do Governo Federal
Concessão de Financiamento

IV.3.20.1.6 Programa especial de saneamento de ativos (PESA)
IV.3.20.1.7 Álcool
IV.3.20.1.8 Cacau
IV.3.20.1.9 Programa de subsidio à habitação de interesse social (PSH)
IV.3.20.1.10 Securitização da divida agricola {LEI9.138/1995)
IV.3.20.1.11 Fundo da terra/INCRA
IV.3.20.1.12 Funcafé
IV.3.20.1.13 Revitaliza
IV.3.20.1.14 Programa de Sustentação ao Investimento- PSI

IV.3.20.1.15 Operações de Microcredito Produtivo Orientado (EQMPO)
IV.3.20.1.16 Operações de crédito destinadas a Pessoas com deficiência (EQPCD)
IV.3.20.1.17 Fundo nacional de desenvolvimento (FND)
IV.3.20.1.18 Fundo Setorial Audiovisual {FSA)
IV.3.20.1.19 Capitalização à Emgea
IV.3.20.1.20 Subv. Parcial à Remuneração por Cessão de Energia Elétrica de ltalpu
IV.3.20.1.21 Subvenções Econômicas

3,0%
6,1%
14,6%

·5,1%
·81,3%
·24,4%
1,4%
·82,9%
84,6%
0,1%
23,3%
-S8,7%

766,2%
·26,4%
·23,9%
9,7%
-29,5%
-13,0%
-59,1%
115,4%

5.355,5

4.050,7

·1.304,8

·24,4%

5.603,4
·247,9

4.053,5
·2,8

-1.549,9
245,2

-27,7%
-98,9%

0,0

IV.3.20.1.5 Proex

7,3%
81,4%

0,0

0,0

691,5

397,0

-294,4

565,8
125,6

463,0
·66,0

-102,8
·191,6

381,7
59,3
o,o
0,0
o,o
·S4,2
60,8
27,2

122,5
46,S
o,o
o, o
o,o
10,5
67,9
16,S

·259,2
-12,9
o,o
o,o
o,o

10.715,4

7.976,0

-2.739,4

0,0
5,9
0,0
672,0
o,o
216,0

0,0
6,4
0,0
444,4
o,o
0,0

0,0
0,4
0,0
·227,6
o,o
·216,0

-42,6%
-18,2%

-67,9%

·21,7%

64,7

7,1
-10,7

11,7%
·39,4%
-25,6%
7,2%

0,0

0,0

0,0

IV.3.20.1.22 Equalização dos Fundos FDA/FDNE/FDCO
IV.3.20.1.23 Sudene

72,2
0,0

47,7
0,0

-24,5
0,0

IV.3.20.1.24 Receitas de Recuperação de Subvenções

-11,0

-3,4

7,6

1.079,1
-130,2
154,1
206,1
157,7
4.803,4

372,7
·121,2
0,0
210,S
667,1
3.097,2

·706,4
9,0
-154,1
4,3
S09,4
-1.706,2

198.907,9
189.542,1

170.900,4
162.848,6

-28.007,5
-26.693,5

28.201,1

15.847,5

·12.353,7

·14,1%
-43,8%
-60,2%

IV.3.20.2 Proagro
IV.3.20.3 PNAFE
IV.3.20.4 PRODECER
IV.3.21 Transferências ANA
IV.3.22 Transferências Multas ANEEL
IV.3.23 FIES
IV.4 Despesas Discricionárias- Todos os Poderes
IV.4.1 Discricionárias Executivo

IV.4.1.1 PAC
d/q MCMV

4.974,8

1.978,3

·2.996,4

IV.4.1.2 Demais

161.219,5

146.971,2

·14.248,2

Min. da Saúde
Mln. do Des. Social
Min. da Educação

74.287,5
23.944,0
25.099,9

72.129,2
24.396,7
21.606,9

·2.158,4
452,6
-3.492,9

Demais

37.888,1

IV.4.1.3 Emissões de TOA
IV.4.2 LEJU/MPU
Legislativo
Judiciário

_____l!!_f!l!~iS
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28.838,5

·9.049,6

121,5

29,8

9.365,8
1.301,0
6.088,6

8.051,9
1.207,6
5.373,3

-91,7
-1.314,0

1.976,3

1.471,0

-93,4
·715,3
·505,3

·34,0%

-65,5%
·6,9%
2,1%
322,9%
·35,5%
-14,1%

·8,8%
·2,9%
1,9%
·13,9%
-23,9%

·7S,5%
-14,0%
-7,2%
·11,7%
·25,6%
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Tabela 5.1. Investimento do Governo Federal por órgão

11

-

23 Novembro 2017

Brasn -Acumulado no Ano

R$ Mllh6es- a Preços Correntes

16,9

12,7

Climara dos Deputados

33,6

2,1

2,1

30,5

130,3

10,5

4,2

4,2

Senado Fi!deral

35,2

13,9

4,3

4,3

37,5

41,8

43,8

27,6

6,6

6,6

5,1

11,6

Tribunal de Contas da Unilo

61,3

38,8

6,0

6,0

66,8

n,8

61,6

7,5

4,1

4,0

41,0

45,0

4,8

3,0

1,8

1,8

3,7

5,5

26,5

5,0

2,7

2,7

0,5

Supremo Tribunal Fi!deral
Superior Tribunal de Justiça
Justiça Federal

3,2

13,9

0,8

0,5

0,5

11,5

12,0

24,2

3,3

1,5

1,5

18,2

19,7

178,5

182,7

14,4

14,3

163,2

1n,5

516,6

1.018,1

948,9

948,3

85,1

1.033,4

0,8

1,0

0,4

0,2

0,2

3,3

3,6

6,9

0,8

0,3

0,3

0,6

Justiça Eleitoral

197,5

42,6

10,4

10,0

297,5

307,5

527,3

57,0

11,2

10,7

48,3

59,0

Justiça do Trabalho

192,6

40,1

11,4

11,2

167,6

178,8

698,0

161,3

51,5

50,8

78,6

129,4

Justiça Militar

Justiça do Trabalho do Distrito Fi!deral e dos Territórios
Conselho Nacional de Justiça
Presidéncla da República 51
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gest!o

32,0

11,2

2,6

1,7

50,3

52,0

127,7

16,3

0,4

0,3

12,8

12,5

59,4

4,8

1,7

1,7

35,0

36,7

45,2

2,2

0,3

0,3

1,2

1,4

3.457,5

1.549,8

1.296,3

1.294,9

645,6

1.940,5

1.219,3

169,3

33,4

31,6

159,4

190,9

2n,4

14,5

7,0

7,0

97,9

104,9

1.204,0

213,9

156,8

156,8

110,6

267,4

938,1

358,7

231,2

12,1

255,3

267,4

1.017,5

422,5

4,6

2,3

228,9

627,6

284,9

120,3

58,6

322,9

381,4

1.290,2

341,9

263,9

215,4

228,7

Ministério da Fazenda

1.791,3

841,1

708,9

708,6

264,4

973,0

1.718,5

315,7

128,9

128,5

307,6

436,1

Ministério da Educaçio

6.538,1

2.239,1

727,1

652,6

3.359,9

4.012,4

6.434,0

1.269,8

509,5

450,3

2.332,7

2.783,0

260,3

16,0

2,2

2,2

2,6

4,7

104,5

11,1

3,3

3,3

12,0

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da

Cl~da

e Tecnologia

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Defensorta Pública da Unlio
Ministério da Justiça
Ministério de Minas e Energia
Minlstc!rlo da Prevldênda Soda!
Ministério Público da União
Mlnlsté:rlo das Relações Exteriores

60,2

444,1

15,3

21,5

7,0

6,3

6,3

9,8

16,1

27,2

6,7

4,8

4,8

6,1

10,9

993,4

303,8

99,6

93,0

497,7

590,7

1.481,0

104,0

39,9

39,4

736,3

775,6

5.757,0

2.014,0

1.975,7

1.975,7

25,6

2.001,3

73,3

9,3

4,0

4,0

17,3

21,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

181..3

33,6

9,5

9,5

200,6

210,1

263,9

82,8

31,4

31,3

96,2

127,5

40,3

5,6

5,3

5,3

4,3

9,6

35,2

4,8

4,3

4,3

23,3

27,7
2.366,5

7.013,1

2.392,9

787,2

695,0

2.138,7

2.833,7

7.496,1

2.042,8

575,6

559,2

1.807,3

Ministério da Transparência, Fiscalização e CGU

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,4

0,5

0,2

0,2

4,3

Ministério do Trabalho e Emprego

0,0

0,0

0,0

0,0

3,8

3,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.467,3

5.010,7

1.974,8

1.796,5

6.051,7

7.848,2

14.078,8

8.110,8

4.396,3

3.597,7

3.099,0

6.696,7

112,6

35,9

0,3

22,0

22,2

Ministério da Saúde

Minlsté:rlo dos Transportes

0,3

4,5

157,8

13,2

5,1

4,9

25,0

29,9

Ministério das Comunlcaç6es

554,1

395,8

389,7

389,2

29,5

418,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Minlstc!rio da Cultura

202,9

88,0

44,1

38,0

98,9

136,9

364,4

80,6

36,4

33,7

39,9

73,6

Ministério do Melo Ambiente

135,8

9,6

2,6

2,3

37,6

39,9

5n,8

26,5

12,8

12,7

37,5

50,2

Ministério do Trabalho e Prevld!ncla Soda!

288,9

61,4

56,6

249,4

306,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,7

15,7

Ministério do Desenvotvlmento Aa;rário

1.318,0

Ministério do Esporte

1.015,0

544,9

21,2

20,4

515,5

536,0

761,3

357,8

9,4

9,4

159,0

168,4

Mlnlstc!rio da Defesa

7.652,6

4.974,3

1.381,7

1.315,4

4.523,8

5.839,2

9.691,2

6.229,0

2.563,3

2.332,6

1.901,6

4.234,2

Ministério da lntegraçSo Nacional

629,4

1.620,2

5.137,2

1.958,5

623,3

1.750,6

2.373,9

5.171,5

1.913,1

520,2

503,7

1.116,4

Ministério do Turismo

587,6

321,7

0,7

0,6

263,3

263,9

465,0

239,2

0,1

0,1

206,5

Ministério do Desenvolvimento Soda! e Combate i Fome

263,3

140,9

25,1

25,1

297,0

322,1

397,0

61,6

2,8

2,4

125,2

127,6

7.872,1

4.267,9

2.678,3

2.6n,9

3.505,2

6.183,1

9.793,9

4.329,5

2.151,1

2.038,0

1.152,0

3.190,0

95,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ministério da Pesca e Agricultura

0,0

0,0

0,0

0,0

1,2

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Conselho Nacional do Ministério Público

2,7

0,2

0,0

0,0

2,1

2,2

4,8

0,7

0,4

0,4

2,2

2,6

34,2

0,8

0,0

0,0

21,9

20,8

2,4

0,5

0,4

3,4

3,8

Ministério das Cidades
Ministério das Mulheres, da Igualdade Radal e dos Direitos Humanos

Advocacia Geral da União

21,9

206,6

1/ Corresponde ao lnVfttlmento dos Poderes h~, L.qlsldvo e Judic:Urlo, cootemplancto gvpo de despesa lnVfttlmmto (GND 4) e fnven6es Anancelrn (GND 5), com exceçlo das despesa5 fin1ncelras. Indu I despesa1 com o Fundo de ArrrndamentD Residmdal - fAR, no tmblto do Propama Minha c.M Minha Vicbl - MCMV, conforme MP n• 516/2012.

2/ Dnprsas paps mrrespondem aos ~es d35 ordens bandrln emitidas no Slafi após aliquld~ dos empenhos. Difere do conceito de "psto efetivo" adotJdo plnl n

lnformaç6es cbl tllbelill1.1 porque nse llltlmo corresponde ao valor do saq~ efetuado n. contlllnlca.

3/lndul Ordft\5 Sandrln do último dia do ano anterior, com Impacto no caiu no ano de refer!ncla. hc1ul Ordens Sandrlas do último dia elo mh de refertncla, com Impacto no caiu do prriodo •esulnte.
4/lncorpora os efeitos da perda de rfiekla da Mecfida Provisória nt 598/12 em 03 de Junho de 2013.
S/ Inclui Gablr!ete da Prn111tncia, Vkt~blnttt da Presidtnda e Advocacia Geral da Unllo.
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Tabela 6.1. Relacionamento Tesouro Nacional e Banco Central
R$ Mllh5es - a Preços Correntes

11

·~f...

- Brasil- Mensal

I\

2016/2017
Discriminação

Agosto

1. RECEITAS ORIUNDAS DO BACEN
Emissão de Titules
Remuneração das Disponibilidades
Remuneração das Aplic. Financeiras das Ugs
Resultado do Banco Central
2. DESPESAS NO BACEN
Resgate de Titules
Encargos da DPMF
3. RESULTADO {1-

21

34.450,0
8.578,4
720,9
0,0
7.500,0
6.500,0
1.000,0
36.249,3

23 Novembro 2017

66.899,4
58.242,7
7.337,0
1.319,7
0,0
7.000,0
0,0
7.000,0
59.899,4

Diferença

Setembro
26.405,4
5.776,0
7.984,5
1.167,2
11.477,6
0,0
0,0
0,0
26.405,4

Variaçllo (%)

Set/17

Variação(%)
Set/17

Set/16

A.co111
-40.494,1
·52.466,7
647,5
-152,4
11.477,6
-7.000,0
0,0
-7.000,0
-33.494,1

TESOURONACIONAL

Diferença

-34,6%
-90,1%
8,8%
-11,5%
-100,0%
-100,0%
-55,9%

-17.344,0
-28.674,0
-593,9
446,3
11.477,6
-7.500,0
-6.500,0
-1.000,0
-9.844,0

~

'
-39,6%
·83,2%
-6,9%
61,9%
-100,0%
·100,0%
-100,0%
-27,2%

Obs.: D1dos sujeitos a arte...çio.
1/ V1tores apur.dos pelo concefto de "llben~o·, que COJT@Spondem il dlsponlbMizaçlo, por parte da STN, de Umlt@S de saque aos ÓI'Jios setor1als. Olf@fe do contdto de "'pagaml!nto efetivo'" adote do par. as demais tabelas desta
publlcaçlo pots este últfmo corresponde eos valores efetivamente sacadosd1 Conta Única por rM'fo da emlsslo de OB's.

Página 178 de 323

Parte integrante do Avulso da MSF nº 70 de 2017.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 14D4A369001FA178.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.182014/2017-61 - 00100.182014/2017-61-1 (ANEXO: 001)

23 Novembro 2017

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira

Tabela 6.2. Relacionamento Tesouro Nacional e Banco Central 11 - Brasil- Acumulado no Ano
R$ Milhões- a Preços Correntes

343

1t

TESOURONAClONAL

2017
Jan-Set
Emissão de Títulos
Remuneração das Disponibilidades
Remuneração das Aplic. Financeiras das Ugs
Resultado do Banco Central
2. DESPESAS NO BACEN
Resgate de Títulos
Encargos da DPMF
3. RESULTADO jl- 2!
Obs.: Dados sujeitos a alteração.

121.615,9
81.984,0
8.794,1
156.285,9
236.261,0
178.996,4
57.264,6
132.419,0

189.470,1
88.211,4
70.538,9
11.293,0
19.426,8
196.660,0
152.246,8
44.413,2
-7.189,9

-33.404,5
-11.445,1
2.498,8
-136.859,2
-39.601,0
-26.749,6
-12.851,3
-139.608,9

-14,0%
28,4%
-16,8%
-14,9%
-22,4%
-10S,4%

1/ Valores apurados pePo conceito de "Liberação•, que correspondem à disponibilização, por parte da STN, de limites de saque aos órgãos setoriais. Difere do conceito de •pagamento efetivo" adotado
para as demais tabelas desta publicação pois este último corresponde aos valores efetivamente sacados da Conta Única por meio da emissão de OB's.
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23 Novembro 2017

Tabela 7.1. Divida Liquida do Tesouro Nacional · Brasil · Mensal

í ' f...
\

R$ Mllhl!es ·a Preços Correntes
D"erença

2016/2017

Dlstrlmlnaçio

Aeosto

1. DIVIDA INTERNA LIQUIDA

Ofvld• Interna
DPMFI em Poder do Pdblko J)
LFT
LTN
NTN·B
NTN.C
NTN·F

Dfvld• Securltlzada
Demais Tftulos em Poder do Públko
OPMFI em Pothr do Bonco CentroI
LFT
LTN

Demais Tftulos na Carteira do BCS
(·) Apltmrllos •m Tltu/os Pdb/kos
Oemols Obrlgaçfies Internas
H~Veres lntemos
Olsponlbllltlatks Internas
Haveres junta aos Governos Rqlonals
Bônus Rene1odados
Haveres Orl1ln6rlos do Proef (MP 2.196/01)
Cessio de Cr~ditos Bacen (MP 2.179/01)
Reneg. de DMdas junto aos Gov. Rqtonals (lel7.976/89)
Renq. de Dfvkfujunto aos Gov. Reslonals (lel8.727/93)
Renegociaçlo de Dfvk:las Estaduais (le4 9.496/97)
Renegociaçio de Dfvtdas Municipais (MP 2.185/01)
Antecipaçlo de Royaltles
Demais Haveres junto aos Governos Re1ionais
Hweres da Admlnlstraçlo lndlreffl
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)
Fundos Constitucionais Regionais
Fundos Diversos
Hatteres Administrados pela STN
Haveres de Ór1ios, Entidades e Empresas Extintas
Haveres de 0peraç6es Estruturadas
Haveres Orlclnllrios de Prlvatllaçl5es
Haveres de let:islaçlo Especifica
Demais Haveres Administrados pela 5TN
2. DIVIDA EXTERNA LIQUIDA

OtvklaExtema
Divida Mobiliário
Euro
Global US$
GlobaiBRL
Demais Tftulos Externos
Dlt!lda Contrtltual
Organismos Multilaterais
Credores Privados eAg. Governamentais
Hneres Exterft05
Dlsp. de Fundos, Autarquias e Fundaçles
3. orVIDA L(QUIDA 00 TESOURO NACIONAl J1+2h
4. DIVIDA LiQUIDA DO TESOURO NACIONAllPIB

2.200.743,4
4.889.100,0
3.186.421,2
1.076.658,6
818.949,6
915.534,8
71.126,0
356.462,0
7.873,3

19.449,3

39.823,8
1.5Jl.4U,J
518.426,6
413 .491,1
700.516,4
·40.822,3

L!D7.Pn,s

283.083,5
376.226,5
678.669,6
·!7.222,4

Set/17

Setembro

1.547.288,1
4.229.679,7
2.J20.8BJ,2
797,953,8
761 .684,2
851.696,9
85.007,7
376.638,6
8.452,8

Votlação ('11)

•

2.218.786,2
4.929.760,4
J.JU.H9,0
1.056.142,5
847.9S8,0
923.228,4
72.019,9
364.754,8
7.810,0

V•rlação ('11)
Set/17

Ag0/17
18.0•t2,7
40.660,4
25.520,8
-20.516,1
29.008,4
7.693,6
894,0
8.292,7

TESOURONACIONAL

D""rença

o,.,.

Set/16
671.498,1

0,8%

700.080,7

o,...

3511.065,8

·1,'l'!l

258.188,8

43,4"
16,6"
13,4"
32,4%

3,5%

86.273,8
71.531,5
-12.987,7
-11.883,8

11,3"
8,4" .
-15,3%
-3,2%

0,.,.
1,3"
2,3"

·63,3
211,5

·0,8%

40.015,4

0,5'K

-642,9
586,1

1.6.SO.OS,6

18.001,6

1,UC

J1Z.4S6,1

521.015,4
417.571.6
711.848,6
·39.823,6

2.588,8
4.080,5
11.332,3

0,5"
1,0'11
1,6%
·2,4"
-34,911'
0,8"
1,.,.

237.931,9
41.345,1
33.179,1
·2.601,3

998,6
-J.B60,6

8.039,4

11.060,0

1.199,4

2.682.391 6
D1.U2,7

2.688.J56,5

2.no.974,2

J .DJZ.77D,S

J.D29.203.J

22.617,6
16.432,7

566.599,3

551.026,5

SS9.113,D

2 .686,5

O.S"

5.026,9
638,3
14.703,2

4.869,4
572,9
15.499,1

4.897,4
566,5
16.112,9

27,9
-6,4
613,8

0,6%
·1,1"
4,0'11

-840,0

0,0

0,0

0,0

o.o

11.524,6
498.896,6
32.304,8
3.434,6
70,4
.fJJ.430,4
228.988,2
111.716,9
118.725,4

9.892,5
491.878,9
32.057,7
2.242,4
13,7

9.858,0
493.836,2
32.188,4
2.240,0
13,7
SlUS8,1
237.984,6
124.768,0
166.606,1

·lO,S
1.957,3
130,7
-2,4
0,1

-0,3,C,
0,4"
0,4%
·0,1"
0,4%

28.58>,6
91.0t0,5'
·6.886,3
·129,5
-71,8
1.409,7
0,0
-1.666,6
-5.060,4
-116,4
-1.194,6
·S6,6

2.248,9

o....

69.928,3

1.623,2
798,5
-172,8

0,"'
0,6%
-0,1%

8.996,4
13.051,1
47.880,8

125.249,1

910,5
n .38S,5
0,0
621.844,5
25.108,7
125.12:5,4
126.027,6
JJ5Sl3,5

4.851,3
100.103,0
10.569,2
0,0
10.504,.2
3.820,4
6.68),7
90H

902,3
1.672.413,5
27t3"

S21.1DJ,I

236.361,4
123.969,5
166.779,0
stJ ...9,1
198,7
19.253,7
0,0
548.225,8
23.771,5
116.543,5
117.567,0
106.032,3
3.777, 1
91.781,5
10.473,7
0,0

592.699,1

1.2f9,5

D,2"

-132.550,0

198,4
18.940,6
0,0
5SO.n4,8
22.785,3
117.767,4
118.882,2
107.J2J,4
3.785,7
92.777,5
10.558,3
0,0

-0,3
-313,1
0,0
2.S49,0
-986,2
1.223,9
1.315,1
1.089,.2
8,6
996,0
84,6
0,0

-o,1%
-1,6"

-712,0
-58.444,9
0,0
-71.069,7
-2.323,3
-7.358,0
-7.145,5

JJ.S3of,8

11.160,1

226,0

3.410,6
8.124,1
1.023,5

3.439,9
8.320,8
1.114,8
J.U4',8
2.336.553,6
36,1%

29,3
196,7
91,3
91,3
19.266,6
0,3%

1.D2J,S

2.317.287,0
35,8"

0,5'JC.
-4,1%
1,1,.
1,1"
1,""
'(),2"
1,1"

O,.,.
2,""
O,'l'!l
2,4%

"·""

'·"'

0,8%
0,8"

·8.-fDZ,J

-1.065,6
-7.325,5
-10,9
0,0

-7,6%
1,5%
2J,4k
84,1"
11,!$
4,'l'!l

7,""
-10,4"

1,UC.
lD,SX

·1.2"
-2,6"
-11,3%
9,6%
-14,5%
-1.~

-0,4"
-34,8"
-80,5%

JS..Z"

'·""

11,7%
40,3"
·18,3"
-78,2%
-75,5%

-11,4%
-9,3%
-5,9"
-5,7%
·1,3"
-22,0%
-7,3"
-0,1%

1.256,6

12,0.:

-380,5
1.637,1
2U,5

-10,0%
24,5"
23,6"
2J,6"
39,7%
32,1"

212,5

664.140,1
8,78"

Ob1.:0.dot5ujfltosaahff.çlo.

1/ lndul tfMo.l da dMda ~rlttr- e TOA.

1/ f'!8 vMor tot"r~te • ae""""•do em 12 mesn.
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Tabela 8.1. Receita Administrada pela RFB ·Valores Brutos· Brasil • Mensal
R$ Milhões ·Valores Correntes

345

1t

TESOURONACIONAL

2016/2017

Agosto
1.1 · Receita

'

Setembro

66.870.8
Admin!~l~str'!:a~d~ac.~p~e!!la!..!R!!:F~B--------------~~!:!!!~--~~~--~~~~-~~~-----.:~:!......---'~~--~~~
68.892,6

1.1.1 Imposto de Importação
1.1.2 IPI
1.1.2.1 IPI- Fumo
1.1.2.2 IPI- Bebidas
1.1.2.3 IPI -Automóveis
1.1.2.4 IPI- Vinculado a importação
1.1.2.5 IPI - Outros
1.1.3 Imposto de Renda
1.1.3.1 I.R. - Pessoa Ffsica
1.1.3.2 I.R. ·Pessoa Jurldica
1.1.3.3 I.R.- Retido na Fonte
1.1.3.3.1
1.1.3.3.2

IR RF ·Rendimentos do Trabalho
IRRF - Rendimentos do Capital

1.1.3.3.3

JRRF- Remessas ao Exterior

1.1.3.3.4 IRRF ·Outros Rendimentos
1.1.4 IOF
1.1.5 COFINS
1.1.6 PIS/PASEP
1.1.7 CSLL
1.1.8 CPMF
1.1.9 CIDE Combustlveis
1.1.10 Outras
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2.591,5
3.724,2
424,4
223,8
228,9
1.073,1
1.774,2
23.163,0
2.212,0
7.129,9
13.821,0
7.479,9
3.482,3
2.022,8
836,1
2.758,8
16.919,4
4.547,1
3.9S3,6
0,0
480,7
2.789,4

3.000,1
3.960,9
454,0
133,9
335,3
1.296,4
1.741,2
24.952,4
2.391,4
8.061,1
14.499,9
8.365,6
3.529,4
1.654,8
950,0
2.777,5
18.667,0
4.919,2
4.649,8
0,0
513,4
3.430,5

2.921,3
4.369,8
495,4
236,4
429,7
1.249,9
1.958,3
24.412,8
2.443,4
7.335,3
14.634,1
8.436,4
3.558,5
1.687,0
952,2
2.877,9
19.314,7
5.017,0
4.382,3
0,0
514,9
5.082,1

·18,8
408,9
41,4
102,4
94,5
-46,5
217,1
-539,7
52,0
-725,8
134,1
70,8
29,0
32,2
2,1
100,3
647,7
97,8
-267,5
0,0
1,5
1.651,6

·1,6%
10,3%
9,1%
76,5%
28,2%
-3,6%
12,5%
-2,2%
2,2%
-9,0%
0,9%
0,8%
0,8%
1,9%
0,2%
3,6%
3,5%
2,0%
-5,8%

0,3%
48,1%

645,5
71,1
12,6
200,9
176,8
184,1
1.249,8
231,4
205,3
813,1
956,6
76,2
-335,8
116,1
119,1
2.395,3
469,8
428,7
0,0
34,2
2.292,7

U,i'%
17,3%
16,8%
5,6%
87,8%
16,5%
10,4%
5,4%
10,5%
2,9%
5,9%
12,8%
2,2%
-16,6%
13,9%
4,3%
14,2%
10,3%
10,8%
7,1%
82,2%
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1t

Tabela 8.2. Receita Administrada pela RFB- Valores Brutos- Brasil- Acumulado no Ano
R$ Milhões- Valores Correntes

TESOURONACIONAL

Dlscriminàção

1.1- Receita Administrada pela RFB
1.1.1 Imposto de Importação
1.1.2 IPI
1.1.2.1 IPI- Fumo
1.1.2.2 IPI -Bebidas
1.1.2.3 IPI -Automóveis
1.1.2.4 IPI -Vinculado a importação
1.1.2.5 IPI- Outros
1.1.3 Imposto de Renda
1.1.3.1 I. R.- Pessoa Ffsica
1.1.3.2 I.R.- Pessoa Jurfdica
1.1.3.3 I.R.- Retido na Fonte
1.1.3.3.1 IRRF- Rendimentos do Trabalho
1.1.3.3.2 IRRF- Rendimentos do Capital
1.1.3.3.3 IR RF- Remessas ao Exterior
1.1.3.3.4 IRRF- Outros Rendimentos
1.1.4 IOF
1.1.5 COFINS
1.1.6 PIS/PASEP
1.1.7 CSLL
1.1.8 CPMF
1.1.9 Cl DE Combustfveis
1.1.10 Outras
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'

23.685,7
32.623,0
4.117,8
1.811,7
2.086,9
9.995,4
14.611,2
251.206,4
24.166,0
91.687,0
135.353,3
72.256,4
38.589,1
17.006,3
7.501,5
25.068,2
152.151,8
40.690,4
52.766,7
0,0
4.213,3
17.578,4

23.715,5
34.793,3
3.817,5
2.003,7
3.129,3
10.041,2
15.801,7
266.903,8
26.387,4
91.807,7
148.708,7
81.474,8
40.595,8
18.560,8
8.077,2
25.729,8
158.037,8
42.556,8
53.648,7
0,0
4.349,9
23.557,8

Diferença
, Variação (%)
Jan-Sét/16
V c
Jan-Set/15
5,6%
33.309,7
0,1%
29,8
6,7%
2.170,4
-7,3%
-300,3
10,6%
192,0
49,9%
1.042,4
0,5%
45,8
8,1%
1.190,5
6,2%
15.697,4
9,2%
2.221,4
0,1%
120,7
9,9%
13.355,4
12,8%
9.218,4
5,2%
2.006,7
9,1%
1.554,5
7,7%
575,7
2,6%
661,6
3,9%
5.886,0
4,6%
1.866,4
1,7%
882,0
0,0
3,2%
136,7
34,0%
5.979,5
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Tabela 9.1. TransferEndas e despesas prfm~rlas do Govemo Central apuradas pelo aft~rfo de "wlor pa110" · Brasil· Mensal
R$ Mllh6es • Valores Correntes

-

Discriminação
I, TRANSF. POR REPARTIÇÃO DE RECEITA

Agosto

52,2
0,1

1.6 Demais

1.6.1 Conoess3o de Recursos Florestais

0,0
0,0
52,1

1.6.2 Concurso de Prognóstico
1.6.3 IOF Ouro

1.6.41TR
1.6 .5 Taxa de ocupaçlo, foro e laudêmio
11. DESPESA TOTAL
11.1 Beneffdos Prevldencürios
11.1.1 Beneficios Prevldenclérlos ·Urbano
11.1.2 Beneffdos PrevidencUrlos ·Rural
11.1.3 Beneffdos Prevldencl~rios- Sentenças e precatórios
11.2 Pessoal e Encarsos Sodlb
11.3 Outru Despesas Obrlutórlas
11.3.1 Abono e seeuro desempreeo
11.3.2 Anistiados
11.3.3 Apolo Fln. Munldplos I Estados
11.3.4 Auxmo COE
11.3.5 Beneffclos de le&lslaçSo Especial e lndenilaç6es
11.3.6 Beneffdos de PrestaçJo Continuada da LOA5/RMV
11.3.7 Complemento do FGTS {LC nt 110/01)
11.3.8 Cr~itos Extraordinários
11.3.9 CompensaçJo ao RGPS pelas Oesoneraç6es da Folha
11.3.10 Despesas custeadas com Convênlos/Ooaç6es
11.3.11 Fabricaçlo de Cédulas e Moedas
11.3.12 FUNOEB (Complem. Unl5'o)
11.3.13 Fundo Constltudonal DF
11.3.14leglslatlvo, Judldolirto, MPU e OPU
11.3.15 lei Kandlr (lC n• 87196 • 102/001
11.3.16 Reserva de Contlngênda
11.3.17 Ressarc. Est/Mun. Comb. Fósseis
11.3.18 Sentenças Judldals e Precatórios· OCC
11.3.19 Subsfdlos, Subvenç6ese Proagro
11.3.19.1 Equallzaçlo de custeio agropecu~rio
11.3.19.2 Equalização de lnvest. rural e agroindustrial
11.3.19.3 Equalizaçlo Empréstimo do Governo Federal
11.3.19.4 Equalizaçlo Aqulslç5es do Governo Federal
11.3.19.S Garantia • Sustentaç5o de Preços
11.3.19.6 Pronaf
11.3.19.7 Proex
11.3.19.8 Programa espedal de saneamento de ativos (PESA)
11.3.19.9 Altool
11.3.19.10 Fundo da terra/INCRA
11.3.19.11 Funcaf~
11.3.19.12 Revltaliza
11.3.19.13 Prosnma de Sustentaçio ao Investimento · PSI
11.3.19.14 Operaç6es de a~ito destinadas a Pessoas com defldênda (EQPCO)
11.3.19.15 FundoSetoria' Audlovtsual (FSA)
11.3.19.16 Subv. Pardal~ Remuneraç.fo por Cesslo de Energia Elétrica de ltalpu
11.3.19.17 EqualizaçSo dos Fundos f DA/FONE/FOCO
11.3.19.18 Receitas de Rea.tperaç:io de Subvenç6es
11.3.19.19 Proagro
11.3.19.20 PNAFE
11.3.19.21 PROOECER
11.3.20 Transfer~ndas ANA
11.3.21 Transfer~ndu Multu ANEEL
11.3.22 Impacto Primérfo do FIES
11 ·' Despesas «tm Controle de Fluxo do Poder Executivo

TESOURONAC:IONAL

932,S
2.927,5

1,6
70,3
0,0
105.4911
51.201,6
.co.1n,6
10.090,1
939,0

0,2
60,2
0,0

108.919 5
54.6GI,6
41.531,0
U.410,5
663,1
ll.Ss.t,1

13.718.8
4.720,6
12,7
0,0
0,0
49,1
4.497,3
446,4
60,4
973,9

31,S

22,7

121,8
1.102,8
107,5
937,7
161,5
0,0
0,0
123,6
306,4
10,1

7,2
0,1

o,o

105,1
977,8
195,0

o. o
0,0
130,6

485,9

· 70,3
2,0
14,6
100,4
95,7
0,0
·12,9

4,7

1,S
61,1
11,7
39,1

24,9
0 ,0

0,0
·28,8
4,0

0,0
3,7

0,0

o. o

0,0
180,0
0,0

174,3
0,0
0,0
.0,1
195,6

·51,8
0,0
26,7

0,0
-S0,2

20.&81,9

635,1

1,4

107.491,7
52.703 2
41.749,4
10.161,5
792,3
19.810,5
1C.096.1
4.312,3
13,5
0,0

aoo.•

-4.515,4
·2.092,1
·200,0
-338,6
U8,6
17,5

10,0

o.o

5.015,4
443,7
412,1
1.057,5
21,6
92,3

11.479,2
443,4
541,0
·97,6
950,0

0,0
51,6
0,0

o.o

7,1
4&,4

11.590.1

0,0
82,6
0,0
10,7

0,0
30,9
0,0
19,4

2,3

o,8
.0,4
0,0

0,0

o.o
41,9
6&,5
--45,7
19.012,0

(%)

Sel/17
Ago/17

Setembro

18.10S6
13.571,3
60,4
879,6
-236,1

Varia~ão

Diferença

2017

UI.9M,6
12.135,7
836,0
975,2
-139,2
909,3
l.CXi1,3
0,0

1.1 FPM I FPE I IPI·EE
1.2 fundos Constitucionais
1.2.1 Repasse Total
1.2.2 Super.ivlt dos fundos
1.3 Contrlbulçlo do Saliir1o Educaçlo
1.4 CompensaçGes Financeiras
1.5 ClOE ~ Combustfvels

·8,8

IV.1.1 FPM I FPE I IPHE
IV.1.2 Contrfbulçlo do Salfrio Educaçlo
JV.1.3 Compensaç~s Financeiras
IV.1.4 CIDE- Combustfvels
IV.1.5 Demais
IOF Ouro
ITR
FUNDES (Complem. UniBo)
Fundo Constltudonol DF - FCDF
FCDF-OCC
FCDF - P~sool

0,0
52,1
&00,9
955,6
105,2

IV.2 Cr~dftos extraordin"rlos (lndso 11 do§ 69)
d/q Impacto Primário do FIES
IV.3 Despesas nlo recorrentes da Justiça eleitoral com a reallzaçlo de elelç6es (lndso 111 do§ 61)
IV.3 .1 Pleitos Elehorais · OCC
/V.3.2 Pleitos Eleitorais- Pessoal
IV.4 Despesas com aumento de capttal de empresas estatais nlo dependentes {lndso IV do§ 51;
V, TOTAL DAS DESPESAS APURADAS SUJEITAS AO TETO DA EC 95/2016 liii·IV'
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122.488.!
17.707.1
1S.915,0
12.135,7
909,3
1.061,3
0,0
1.808,6

·~.3
412,2
0,0
170,8
149,5
21,3
1.209,2
104.781.2

121.02S.1
19.110 4
19.663,5
13.571,3
932,5
2.927, 5
0,0
2.232,2
1,4
10,0
1.102,8
1.118,0
107,5
1.010,5
60,4
0,0
22,3

19,S
2,8
64,2
107.214,7

Difereosa

Vanação ('K)
Set/17
Set/16

·15,4"
·31,1"
-38,5"

·S&,'I%
1,9%
·7&,3"
167,<M
-.s.<M
12,7"
599,8%

·1.404,4
-656,6
-192,6
·434,2
41,6
40,7
-426,2
0,0
30,)
.0,1

·9,4"

58,0K
·100,0%

10,7
1,6
18,1

34,11'

0,0
·2 .002 s

·11.08 3
-).«))o

-1.576,8

-1.3Sa,s

-71,4

·2.320,4
275,9
185,2
·S0,1
-418,8
0, 5

21.739,3
13.664,7

146,6

1.92&,8

0,0

0,0

46,9
4.570,0
873,6
70,3
1.083,3
30,4
110,5

-2,2

-4,4"

-417,.!
·10,5
.0,2
0,0
· 7,1
-1,5

n ,a

1,6"

·445,4

·8,91)C,

427,2
10,0
109,5

9S,7"

429,9
-341,8

96,9"
· 82,9K
2,4"

4.301,8

0,0

0,0

·1,1

0,0
0,0

·11,3
·229,7
25,S
·6,1
0,0
0,0
0,0

147,3
149,6

· 156,8

3,3
0,0

·1.2
1,&
0,0

873,0
133.0

g)l,S
162,5

16,S"
11,2"
·3,5"
·9,3"
-20,8"
21,7%
.0,7%
O,OK

19,1"

a.•

34,4

-19,2
22,7

.~..

-51,2"
-12,2"
122,2"

·31,511

s,o

·34,1

194,4"
·87,1"

34,9
0,0

10,0

40,0K

0,0
11,2
6,&
0,0
2,2

o, o

o.o
41,0
2,8
0,0
·0,1
0 ,0
·180,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,4

0,0
0,0
0,0
0,0
23,6
69,1
78,9
18.881,6
119.0815

15.3l.t.1

1,0K

124,6
-160,4

·12,711
· 22,6"
-15,4"

1.9%
·18,3"

o. o
-75,0

· 3,4"

1,6

0,2

70,3
813,0
1.212,3
tll,O
1.079,3
70,3

60,2
-229,7

12,"'
S99,SX

0,0
13,0
11,1

1.8

!14,3

· 20,""
8,4"

2:S,5

Zl,"'

64,&

6,""

10,0
0,0
·9,4
-8,4
· 1,0

16,5"

•• 3

·S4,8

103.767,4

·3.447,5

9,0K

26.4"

-46,3

·4,7'K
-16,7'K

-32,5
0,0
0,0
16,6
·ll6,4

·13,8
·3••
.0,1
112,2
32,4
· 9,6
· 65,5

12,7%
-69,2"
-60,9%

· S4,2"
·100,0%

2,1
0,0

45,4"

·1,4
0,0

-39,S"

0,0
0,1

-99,9%

·100,0K
·100,~

0,0
·43 ,7%

0,7

-4.442,0

19,7'K

27,8

-195,6
51,8

0,0
· 18,3

·2.092,1
17,S
·2.292,5

40,8W

n ,1

0,0
·100,0%
·100,0%

0,0

15.221,5
11.479,2
9SO,O
635,1
0,0
2.157,2

-3,1"

·100,0%

0,0

·7.Ml.6
-4.496.5

18,2

·100,0'K

0,0
25,1

70,5"

0,0
.0,8

2S,8
8,8

·3,01!

·•5,7

úúJ.U.!dU.!.
111. TOTAL DAS DESPESAS APURADAS PARA O RESULTADO PRIMÁRIO 00 GOVERNO CENTRAL (1+41'
IV. DESPESAS NÃO INcturoAS NA BASE DE CÁLCULO DO TETO DA EC 95/2016 (§ 61
IV.1 Transfer~ndas constitucionais (lndso I do§ 6'1

347

·2.1"
....1,<M
-4l,OX
·34,R
·85,5"
· S,2t'

·3,1
69,1
129,1

· U ,W

·2.002:2

·9,~

-3.406,9
·2 •.!93 o
·693,5
-656,6
40,7
-426,2
0,0
348,6

-11,5"
·4,4"
·5,4"

4,S"
·40,2"
19,3"

1,6
18,1
72,1

256,7
27,8
228,9
·341,8

0,0
·157,8
· 138,4
·19,5
·1.199,8
· l .OlJ 9
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Tabela 9.2. Transferêndas e despesas primárias do Governo Central apuradas pelo critério de "valor pago" · Brasil· Acumulado no ano
R$ Mllhlles • Valores Correntes

"t

-1·
r

TESOURONACIONAL
Diferença

Discriminação

·

Variação I")
Set/17

Ago/17
I. TRANSF. POR REPARTiçAO DE RECEITA
1.1 FPM I FPE IIPI-EE
1.2 Fundos Constitucionais
1.2.1 Repasse Total
1.2.2 Supe~vlt dos Fundos
1.3 Contribuição do Salário Educação
1.4 Compensações Financeiras
1.5 CID E- Combustlvels
1.6 Demais
1.6.1 Concessi o de Recursos Florestais
1.6.2 Concurso de Prognóstico
1.6.310F Ouro
1.6.41TR
1.6.5 Taxa de ocupação, foro e laudêmio
11. DESPESA TOTAL
11.1 Benefldos Prevldendérlos
11 .1.1 Beneficios Previdenciários- Urbano
11.1.2 Beneficios Previdenciários- Rural
11.1.3 Beneftclos Previdenciários- Sentenças e precatórios
11.2 Pessoal e Encal'f!os Sodols
11.3 Outras Despesas Obrfsat6rfas
11.3.1 Abono e seguro desemprego
11.3.2 Anistiados
11.3.3 Apolo Fin. M uniclpios I Estados
11.3.4 Auxmo COE
11.3.5 Beneflclos de leg(slaçio Espedal e Indenizações
11.3.6 Beneficios de Prestação Continuada da LOASIRMV
11.3.7 Complemento do FGTS (LC n•110I01)
11.3.8 Cr~ditos Extraordin6rlos
11.3.9 Compensação ao RGPS pelas DesoneraÇões da Folha
11 .3.10 Despesas custeadas com Convênios/Doações
11.3.11 Fabricação de Cédulas e Moedas
11.3.12 FUNDEB (Complem. União)
11.3.13 Fundo Constitucional DF
11 .3.14 Legislativo, Judici6rio, MPU e OPU
11.3.15 Lei Kandir (LC n• 87l96e102/00)
11 .3.16 Reserva de Contingência

11.3.17 Ressart. Est/Mun. Comb. Fósseis
11.3.18 Sentenças Judiciais e Precatórios- OCC

11.3.19 Subsrdios, Subvenções e Proagro
11 .3.19.1 Equalização de custeio agropecuário
11.3.19.2 Equalização de invest. rural e agroindustrial
11.3.19.3 Equalização Empn!stlmo do Governo Federal
11.3.19.4 Equalização Aquisições do Governo Federal
11.3.19.5 Garantia à Sustentação de Preços
11.3.19.6 Pronaf
11.3.19.7 Proex
11 .3.19.8 Prosrama especial de saneamento de ativos (PESA)
11.3.19.9 Álcool
11.3.19.10 Fundo da terraiiNCRA
11.3.19.11 Funcafé
11.3.19.12 Revltaliza

11.3.19.13 Proa:rama de Sustentação ao Investimento· PSI
11.3.19.14 Opa rações de cn!dito destinadas a Pessoas com deficiência (EQPCD)
11.3.19.15 Fundo Setorial Audiovisual (FSA)
11.3.19.16 Subv. Parcial à Remuneração por Cessão de Energia El~trlca deltalpu
11.3.19.17 Equalização dos Fundos FDA/FDNEIFDCO
11 .3.19.18 Receitas de Recuperação de Subvenções
11 .3.19.19 Proagro
11.3.19.20 PNAFE
11.3.19.21 PRODECER
11.3.20 Transferências ANA
11.3.21 Transferências Multas ANEEL
11.3.22 Impacto Primário do FIES
11.4 Desyesas com Controle de Fluxo do Poder Executivo

8.061,4
-2.563,0
8.938,9
11.536,7
1.236,8
333,0
1,2
107,2
8,7
215,8
0,0
01.861,9
367.150,9
282.108,8
79.360,4
5.681,7
179.606,2
159.741,2
43.770,7
153,8
0,0
258,9
410,7

37.501,7
4.012,7
9.788,0
14.484,9
395,6
353,9
10.015,9
842,0
8.555,2
1.461,5
0,0
0,0
1.142,8
21.640,1
1.750,3
2.950,5
81,0
-365,8
46,4
5.086,7
661,6
365,7
56,6
-53,1
58,1
14,4
9.026,5
5,7
645,6
202,2
68,4
-10,4
1.030,0
-125,1
144,8
193,1
148,6
4.610, 1
1n.no,6

8.467,5
-2.668,1
9.149,7
16.030,3
1.254,5
438,7
0,0
98,6
12,4
235,1
92,6
916.351,9
407.487,5
311.250,2
85.577,7
10.659,7
205.139,4
152.064,1
41.539,7
137,0
0,0
0,0
435,1
40.358,7
3.952,8
753,9
11.389,6
291,5
674,1
10.418,3
998,1
7.987,0
1.462,5
0,0
0,0
10.206,6
17.515,8
1.007,0
2.173,5
74,0
-154,0
104,4
4.014,9
393,7
121,6
46,0
10,7
66,4
12,8
7.902,6
6,3
442,5
0,0
47,2
-3,4
369,5
-120,0
0,0
208,2
663,2
3.071,9
161.660,9

17.055,0
11.926,1
301,1
406,2
·105,1
210,8
4.493,5
17,7
105,7
-1,2
-8,6
3,7
19,3
92,6
42.482,9
40.336,5
29.141,3
6.217,3
4.977,9
25.533,1
-7.677,1
-2.231,1
-16,9
0,0
-258,9
14,5
2.857,0
-59,9
-9.034,1
-3.095,3
-104,1
320,2
402,4
156,1
-568,1
0,0
0,0
0,0
9.063,8
-4.124,2
156,7
-777.0
-6,9
211,9
58,0
-1.071,8
-267,9
-244,1
-10,5
63,7
8,3
-1,6
-1.123,9
0,6
-203,1
-202,2
-21,1
1,0
-660,5
5,1
-144,8
15,1
514,6
-1.538,1
-15.709,7

11,3%
9,7%
5,5%
5,0%
4,1%
2,4%
38,9%
1,4%
31,8%
-100,0%
-8,0%
42,6%
8,9%
4,8%
11,0%
10,3%
7,8%
87,6%
14,2%
-4,8%
-5,1%
-11,0%
-100,0%
6,0%
7,6%
-1,5%
-92,3%
-21,4%
-26,3%
90,5%
4,0%
18,5%
-6,6%
0,0%

793,1%
-19,1%
14,7%
-26,3%
-8,5%
-57,9%
124,8%
-21,1%
-40,5%
-66,7%
-18,6%
14,2%
-10,9%
-12,5%
11,4%
-31,5%
-100,0%
-30,9%
-67,3%
-64,1%
-4,1%
-100,0%
7,8%
346,3%
-33,4%
-8,9%

i@J,,i.!~ . ! . !.

111. TOTAL DAS DESPESAS APURADAS PARA O RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO CENTRAL !1+11)
IV. DESPESAS NAO INCLUIDAS NA BASE DE CÁLCULO DO TETO DA EC 95/2016 (§ 61)
IV.1 Transferências const~ucionais (Inciso I do§ 61)
IV.1.1 FPM I FPE I IPI-EE
IV.1.2 Contribuição do Sa"rio Educação
IV.l.3 Compensações Financeiras
IV.1.4 CID E- Combustlvels
IV.1.5 Demais
IOF Ouro

ITR
FUNDES (CompJ•m. União)
Fundo Constitucional DF- FCDF
FCDF-DCC
FCDF-Possool
IV.2 Créditos extraordinários (Inciso 11 do§ 6•)
dlq Impacto Primário do FIES
IV.3 Despesas não recorrentes da Justiça eleitoral com a reallzaçio de eleições {Inciso Ili do§ Gil)
IV.3.1 Pleitos Eleitorais- OCC
IV.3.2 Ple~os Eleitorais- Pessoal
IV.4 Despesas com aumento de capital de empresas estatais não dependentes (Inciso IV do§ 6il)
V. TOTAL DAS DESPESAS APURADAS SUJEITAS AO TETO DA EC 95/2016 !111-IV)
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1.034.501, 7
178.779,7
164.017,3
123.090,0
8.938,9
11.536,7
1.236,8
19.215,0
8,7
215,8
10.015,9
8.974,6
842,0
8.132,6
10.232,7
444,7
341,8
319,9
21,9
4.187,9
855.723,0

1 .094.04()1,!>~----=59~.5~3:!17,~9_ _ _ __:5~,8%_

183.865,2
181.855,8

135.016, 1
9.149,7
16.030,3
1.254,5
20.405,2
12,4
235,1
10.418,3
9. 739,4
998,1
8.741,2

5.085,5
17.838,4
11.926,1
210,8
4.493,5
17,7
1.190,3
3,7
19,3
402,4
764,8
156,1
608,7

2,8"
10,9%
9,7%
2,4%
38,9%
1,4%
6,2%
42,6%
8,9%
4,0%
8,5%
18,5%
7,5%

753,9

·9.478,8

·92,6"

0,0
115,0
100,0
15,0
1.140,5
910.175,4

-444,6
-126,8
-219,9
-6,9
-3.047,4
54.452,4

-100,0%
-66,3%
-68,7%
-31,S%
-72,8%
6,4%
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Tabela 9.3. Transferências e despesas primárias do Governo Central, por poder, apuradas pelo critério de "valor pago"

R$ Milhões - Valores Correntes
Dlscrlmlnapio
I. DESPESA TOTAL
1.1 Poder Executivo
1.2 Poder Legislativo
1.2.1 Câmara dos Deputados
1.2.2 Senado Federal
1.2.3 Tribunal de Contas da União
1.3 Poder Judiciário
1.3.1 Supremo Tribunal Federal
1.3 .2 Superior Tribunal de Justiça
1.3 .3 Justiça Federal
1.3.4 Justiça Militar da União
1.3.5 Justiça Eleitoral
1.3.6 Justiça do Trabalho
1.3.7 Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
1.3 .8 Conselho Nacional de Justiça
1.4 . Defensoria Pública da Uniilo
1.5 Ministério Público da Unlilo
1.5 .1 Ministério Público da União
1.5.2 Conselho Nacional do Ministério Públicc
Memorando:
11. DESPESAS APURADAS SUJEITAS AO TETO DA EC 95[2016
11.1 Poder Executivo
11.2 Poder Le&lslatlvo
11.2.1 Câmara dos Deputados
11.2.2 Senado Federal
11.2.3 Tribunal de Contas da União
11.3 Poder Judiciário
11.3.1 Supremo Tribunal Federal
11.3.2 Superior Tribunal de Justiça
11.3.3 Justiça Federal
11.3.4 Justiça Militar da União
11.3.5 Justiça Eleitoral
11.3.6 Justiça do Trabal ho
11.3.7 Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
11.3.8 Conselho Nacional de Ju stiça
11.4. Defensoria Pública da Unllo
11.5 Ministério Público da Unllo
11.5.1 Ministério Público da União
11.5.2 Conselho Nacional do M inistério Público
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- Brasil- Mensal

~~--/

\

122.488,3
118.272,1
782,3
369,4
278,1
134,8
2.985,3
43,4
87,7
728,3
33,1
680,7
1.240,2
160,9
11,1
37,8
410,8
405,5
5,3

127.025,1
122.759,9
819,2
393,4
288,0
137,8
2.938,1
43,2
94,8
756,9
34,5
496,5
1.329,3
172,2
10,7
42,3
465,6
459,3
6,3

119.081,5
114.819,8
838,8
402,2
297,2
139,3
2.924,3
43,1
97,8
747,2
34,0
490,7
1.329,6
173,4
8,5
40,2
458,4
452,8
5,6

Variapio (%)
Set/17
·
Ago/17
·6,3%
·7.943,6
·7.940,1
·6,5%
2,4%
19,6
2,2%
8,8
3,2%
9,2
1,5
1,1%
-0,5%
·13,8
-il,2%
-il,1
3,0
3,1%
-9,7
· 1,3%
·1,3%
·0,5
·5,8
· 1,2%
0,0%
0,3
0,7%
1,1
-20,2%
·2,2
-5,2%
·2,2
-7,1
-1,5%
· 1,4%
·6,4
-il,7
· 11,0%

104.781,2
100.839,4
781,5
368,7
278,1
134,7
1.721,3
43,3
87,4
720,3
33,1
471,9
1.194,9
159,3
11,0
37,8
401,3
396,0
5,3

107.214,7
102.975,1
819,2
393,4
288,0
137,8
2.912,5
43,2
94,4
756,9
34,3
474,1
1.326,7
172,2
10,7
42,3
465,6
459,3
6,3

103.767,4
99.521,5
838,8
402,2
297,2
139,3
2.908,5
43,1
0,0
747,2
0,0
477,7
1.327,3
173,4
8,5
40,2
458,4
452,8
5,6

-3.447,3
-3.453,6
19,6
8,8
9,2
1,5
-4,1
-o,1
·94.4
·9,7
·34,3
3,6
0,6
1,1
· 2,2
·2,1
·7,1
·6,4
-il,7

Diferença

2017
Agosto

Setembro

349

-3,2%
-3,4%
1,4%
2,2%
3,2%
1,1%
-0,1%
·0,2%
· 100,0%
·1,3%
·100,0%
0,8%
0,0%
0,7%
·20,2%
-5,2%
-1,5%
· 1,4%
· 11 O%

TESOURONACIONAL
Diferen~a

Variação(%)
Set/17
Set/16
·2,8%
·3.406,9
·2,9%
·3.452,3
7,2%
56,5
8,9%
32,8
6,9%
19,1
4,5
3,4%
·2,0%
·61,1
-il,5%
-il,2
10,0
11,4%
2,6%
18,9
2,7%
0,9
-190,0
·27,9%
89,4
7,2%
12,4
7,7%
·2,6
·23,1%
2,4
6,3%
47,6
11,6%
47,3
11,7%
0,3
5,7%
·1.013,9
-1.317,9
57,3
33,5
19,1
4,7
187,2
-o,1
-87,4
26,9
·33,1
5,9
132,4
14,0
·2,5
2,4
57,2
56,9
0,3

·1,0%
·1,3%
7,3%
9,1
6,9)>.
3,5%
6,9%
·0,3%
-100,0%
3,7%
·100,0%
1,2%
11,1%
8,8%
· 22,9%
6,3%
14,2%
14,4%
6,1%

Parte integrante do Avulso da MSF nº 70 de 2017.
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Tabela 9.4. Transferências e despesas primárias do Governo Central, por poder, apuradas pelo critério de "valor pago"
R$ Milhões - Valores Correntes

11 - Brasil- Acumulado no ano

Discriminação
I. DESPESA TOTAL
1.1 Poder Executivo
1.2 Poder Legislativo
1.2.1 Câmara dos Deputados
1.2.2 Senado Federal
1.2.3 Tribunal de Contas da União
1.3 Poder Judiciário
1.3.1 Supremo Tribunal Federal
1.3.2 Superior Tribunal de Justiça
1.3.3 Justiça Federal
1.3.4 Justiça Militar da União
1.3.5 Justiça Eleitoral
1.3.6 Justiça do Trabalho
1.3. 7 Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
1.3.8 Conselho Nacional de Justiça
1.4. Defensoria Pública da União
1.5 Ministério Público da União
1.5.1 Ministério Público da União
1.5.2 Conselho Nacional do Ministério Público
Memorando:
.. '>ESPESAS APURADAS SUJEITAS AO TETO DA EC 95/2016
.1 Poder Executivo
11.2 Poder Legislativo
11.2.1 Câmara dos Deputados
11.2.2 Senado Federal
11.2.3 Tribunal de Contas da União
11.3 Poder Judiciário
11.3.1 Supremo Tribunal Federal
11 .3.2 Superior Tribunal de Justiça
11.3.3 Justiça Federal
11.3.4 Justiça Militar da União
11.3.5 Justiça Eleitoral
11.3.6 Justiça do Trabalho
11.3.7 Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
11.3.8 Conselho Nacional de Justiça
11.4. Defensoria Pública da União
11.5 Ministério Público da União
11 .5.1 Ministério Público da União
11.5.2 Conselho Nacional do Ministério Público
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996.865,2
7.349,6
3.511,0
2.622,2
1.216.4
26.079,5
385,2
922.4
6.643,8
321,8
4.596,2
11.474,9
1.613,4
121,7
333,5
3.875,0
3.826,6
48,3

7.831,6
3.680,8
2.821,4
1.329,5
27.035,0
399,5
882,9
7.044,1
326,3
4.437,8
12.207,2
1.653,5
83,6
391,7
4.116,0
4.064,5
51,5

855.723,0
818.861,9
7.340,8
3.503,2
2.622,2
1.215,3
25.387,9
384,3
920,9
6.571,6
321,5
4.212,1
11.257,7
1.598,2
121,5
333,5
3.798,9
3.750,7
48,2

910.175,4
870.971,2
7.821,0
3.670,1
2.821,4
1.329,5
26.875,5
399,5
879,2
7.040,0
325,6
4.319,4
12.175,3
1.652,9
83,6
391,7
4.116,0
4.064,5
51,5

Diferença
Variação (%)
Jan-Set/17
Jan-Set/16
5,8%
59.537,9
5,8%
57.801,0
6,6%
482,1
4,8%
169,8
7,6%
199,2
9,3%
113,1
3,7%
955,6
3,7%
14,3
-4,3%
-39,5
6,0%
400,3
1,4%
4,5
-3,4%
-158,4
6,4%
732,4
2,5%
40,1
-31,3%
-38,1
17,4%
58,2
6,2%
241,0
6,2%
237,8
6,6%
3,2
54.452,4
52.109,3
480,2
166,9
199,2
114,1
1.487,6
15,2
-41,7
468,3
4,1
107,2
917,6
54,7
-37,9
58,2
317,1
313,8
3,3

6,4%
6,4%
6,5%
4,8%
7,6%
9,4%
5,9%
4,0%
-4,5%
7,1%
1,3%
2,5%
8,2%
3,4%
-31,2%
17,4%
8,3%
8,4%
6,9%

Parte integrante do Avulso da MSF nº 70 de 2017.
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-1t

20~RTN

TESOURONACIONAL

Boletim
FPM I FPE I IPI-Exportação
Em setembro de 2017 os repasses aos Fundos de Participação de que trata o art. 159 da Constituição Federal do
Brasil apresentaram decréscimo de -16,0% quando comparados aos repasses efetuados no mês anterior.
As transferências a título de FPE/FPM atingiram o montante de R$ 8,9 bilhões, ante R$ 10,6 bilhões no mês anterior,

já descontada a parcela do FUNDES.
As informações relativas às transferências constitucionais estão disponíveis para consulta no portal da Secretaria do
Tesouro Nacional- STN (http:Uwww.tesouro.fazenda.qov.br/transferencias-constitucionais-e-legais).
O Banco do Brasil S/A disponibiliza na internet os avisos referentes às distribuições decendiais das cotas dos Fundos
de

Participação

com

todos

os

lançamentos

a

crédito

e

a

débito.

Para

efetuar

a

consulta,

acesse:

http:Uwww.tesouro.fazenda.qov.br/transferencias-constitucionais-e-legais, e em 2-Liberações clique no link "Banco do Brasil".

, Distribuição do FPM/FPE
R$ Milhões
Vanação Nominal

2017

2016

FPM

5.070,2

4.123,1

50.690,5

5.401,7

4.535,6

56.259,8

-16,0%

10,0%

11,0%

FPE

4.844,9

3.939,9

45.852,1

5.161,6

4.334,0

49.936,9

-16,0%

10,0%

8,9%

IPI-Exp

256,4

280,8

2.470,6

293,7

313,7

2.616,1

6,8%

11,7%

5,9%

Obs.: valores já descontados da parcela referente ao Fundeb (20%)

Previsto XRealizado
IPI-EXP

Setembro

-16,0%

-25,5%

-16,0%

-25,5%

0,7%

6,8%

Obs.: Os percentuais se referem à variação em relação ao mês anterior.

Estimativa Trimestral
1 1111!.1+1

Outubro

Novembro

Dezembro

FPM

-o,6%

19,0%

24,0%

FPE

-o,6%

19,0%

24,0%

IPI- EXP

8,1%

-1,0%

9,0%

Obs.: Os percentuais se referem à variação em relação ao mês anterior
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20~RTN

TESOURONACIONAL

Gráficos
Valores Acumulados (FPM e FPE)
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Sazonal idade Anual (FPM e FPE)
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(•) valores n~o incluem EC 55 e EC 84
----- previsão

--+-Realizados 2017

__..__ Realizados 2016

.......... Média 201212016

Demonstração da Base de Cálculo
Os valores distribuídos para cada Fundo foram originários de parcela da arrecadação do Imposto sobre Produtos
Industrializados -IPI e do Imposto de Renda -IR no período de 21/08/2017 a 20/09/2017, conforme demonstrativo abaixo:
Arrecadação Líqurda- RS Milhões

Transferências- RS Mrlhões

~
AG0/3°DEC

2.488,4

9.336,9

11.825,3

789,1

1.960,0

2.749,1

644,2

9.979,2

10.623,3

SET/2° DEC

MIQB4§WMieiMM

2.034,0

2.128,6

199,1

4.361,6

472,8

494,8

63,1

1.030,8

1.827,2

1.912,2

51,5

3.790,9

Observações:
Arrecadação Uquida =Arrecadação Bruta- Restituições- Incentivos Fiscais;
Na arrecadação do IR e do IPI estão computadas as receitas provenientes dos acréscimos legais Ouros, multas e recebimentos de divida ativa);
Nas transferências regulares foram deduzidos 20% referentes à retenção para o FUNDES;
Não ocorrência de Classificação por Estimativa. Não ocorrência de Depósitos Judiciais.
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1t

20iRTN

TESOURONACIONAL

Distribuição de Fundos
ESTADOS
Acre

-

R$ Mil
FPM

IPI-Exp

AC

22.775,3

149.297,7

27,2

AL

108.335,6

182.215,7

812,8

Amazonas

AM

69.837,7

125.057,3

2.200,2

Amapá

AP

17.923,9

147.712,9

528.4

Bahia

BA

422.823,2

404.726,9

16.145.7

Ceará

CE

225.564,9

316.058,0

2.201,7

Distrito Federal

DF

7.793,1

29.830,9

570,8

67.139.4

15.043,9

Alagoas

Espírito Santo

ES

79.828.4

Goiás

GO

166.450,3

123.558,9

8.449,3

Maranhão

MA

188.573,7

312.016,5

4.327,1

Minas Gerais

MG

595.725,8

192.881.7

37.991,5

Mato Grosso do Sul

MS

66.583,6

59.854,7

6.181,9

Mato Grosso do Sul

MT

82.815,9

99.924,7

5.434,6

Pará

PA

159.430,4

265.536,1

16.759,6

Paraíba

PB

142.476.4

206.340,3

329,3

Pernambuco

PE

223.280,0

296.788,8

3.404,5

Piauí

Pl

120.609,1

186.983,0

81,0

Paraná

PR

306.491,7

124.532,7

29.776,6
46.892,3

Rio de Janeiro

RJ

133.552.4

69.632,6

Rio Grande do Norte

RN

112.438,7

180.290,8

396,5

Rondônia

RO

40.159,9

123.732,7

1.293,7

Roraima

RR

22.817,7

107.026,7

4,6

Rio Grande do Sul

RS

306.887.4

99.139,0

32.336,2

Santa Catarina

se

176.993,0

55.335,6

19.241,8

Sergipe

SE

66.126,9

178.939,4

156,0

São Paulo

SP

604.688,8

43.459,7

62.745,5

Tocantins

TO

64.610.4

185.999,2

394.7

'L

·L_313.727~~___j

L

1

'r.____ _ _ _TOTAL
_j ___ _j --~:5~5.593,9____"l_~~~~~1~~--_j
Obs.: valores já deduzidos da retenção para o FUNDEB (-20%).

1

No Diário Oficial da União do dia 25 de novembro de 2016, foi publicada a Portaria STN no 727, de 24 de novembro de 2016, contendo
o cronograma das datas dos repasses do FPM/FPE para o exercício de 2017, disponível no endereço:
https://www.tesouro.fazenda.qov.br/transferencias-constitucionais-e-legai~

Coordenação-Geral de Análise e Informações das Transferências Financeiras lntergovernamentais- COINT
Gerência de Relacionamento e Divulgação de Dados de Estados e Munidpios-GERED
Fones: (61) 3412-3051, (61) 3412-1588
Ou ligue (61) 3482-6060 para consultar os fatores de multiplicação para o mês de referência
Email: coint.df.stn@fazenda.gov.br ou transferencias.stn@fazenda.gov.br

Dacult:ufn .rfn Tacnurn N:arinn:al- C::ata .... hrnl?n17
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Lista de Assir)aturas

,Assinatura: 1

iDlgltally ~laned ~PAULO CESÁR HARTUNG GOMES:69à41241749
Date: 1011.09.2215:43:13 BRT

Chefe de Ente
.
IPerfil:
Institui : Es irlto Santo

·

·

.

As·a$sinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

I

I

.. ·

\

·r

.·

·,
'I

. I

. I
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J. p-E·M. Sistema~AnállsedaorvldaPúbnca.
Operações de Créd)to e Garantias da
União, Estados e Munlcfplos

2210912017 - 15:43 .

Processo no 17944.000998/2014-07

Dados básicos
Tipo de Interessado: Estado
Interessado: Esplrito Santo
UF:ES
Nllmero do PVL:
Status: Pendente de correções ou ajustes
Data de Protocoro: 06/09/20~ 7
Tipo de OperaçAo: Operaçao,Contratua1 Externa (com garantia da Uniêo)
Finalidade: Segurança pública
Tipo de Credor: lnstituiçêo Financeira Internacional
Credor: Banco lnteramericano de Desenvolvimento
Moeda: Dólar dos EUA
Valor: 56.000.000,00

I
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,PEM
SADI
'

'

__

__

23 Novembro 2017

'

'
•

SlstemadeAnálisedàDfvida P
.. úb1iCà,
Operaç~deCréditoeGarantiasda

!~

j

..

-

União, Estados e Municfp~

22/0912017-15:43

PI"'O$SSS no 17944.000998/2014-07

Outros lançamentos
COFIEX

N° da RecomendaçAo: 09/0102
Data_ da RecomendàçAo: 28/06/201-3 :
Data da hoiT)Q~ogaçAo da Recomendação: 05/08/2013
Validade da Recomendaçlo: 05/08/2015
'

\

/

- Valor alrtQrizado (.US$): 56.0QO.OOO,OO
Contrapartida mfnima (US$): 14_.000.000,00
.

".

Registro de Operações Financeiras ROF
·
---·---~---~-~--~-~---------I

,

N° do ROF:TA,700768

PAF e refinanciamentos
----------------~-~-~------O interesSado pqssui PAF ou refinanciamentos?

Sim

"\.. · "'õoCünlãntãS"aCã'ssóiioS"' - -- - - - - - · - - - - - - - - - .- - - - /

Nao existem documentos gerados.

I

·,
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'

I

SA,DIPEM
·

' ·

,

·

·

·

!
SistemadeAnáilseda.DivicjpPúbllca,
Operações.deCrédltoeGarantiasda
União, Estados e Munidpios.

I

~

.

'
. 22/0912'017.,.
15:43

Processo

no. 17944.00099812014-07

Garantia da União

...

Cc;mdlçO~ fin~nceiras

·

Informe as condições financeiras da operaçao
~odalidade:

Investimento

DesembOlso:
60 meses

,,
· AmortilaçAo:
222 meses, semestral e parcelas o taoto quant~ possrvel constantes
'

..

Juros:·
tibor de 3m + .spread a ser definido na data de assinatura do céntrato de empréstimo.

Juros de mora:

OUtras despe8as:
cbmi!3sao de crédito de até O, 75% a.a sobre o saldo nao desembolsado dos recursos do empréstimo.
Recursos para inspeçao e supervisao: o mut~:~áno nao e~tá obrigado a cobrir os gastos do Banco para
inspeçao e supervisão gerais. No entanto, caso o Banc:O estabeleça o contrário durante o Prazo Original de·
Desembolsos, em nenhuma hipótese, o Banco poderá cobrar um valor superior a 1% do valor do
empréstimo.
Outras informaçOes:
·Taxa Interna de retome;. - TIR(%a.a.):

.,__..,.
L

. ·,

3,29
Finan~arnento de polfticas. p(íbllcas:

_ _________ _..... __
.._

,..._

op;raÇãõ dã ~ttõ -

N(ímero do parecer da operaçao de crédito:

1089

Data do parecer da operaçao de crédito: 20/08/2014

.·
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o·t
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SA
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·

23 Novembro 2017

.....

I

:··
"i,,

Slstemade.Anállseda Divida Pública,
Operaç6es de Crédito e Garantias da
l,Jnião, Estados e Municfpios · ' ,

,'

22/0912017 • 15t43

Processo no 17944.000998/2014-07
Validade do parecer"da operaça~ de crédito (dias): 180

f

'

Validade do parecer da operaçAo de crédito (data): 16/02/2015
Contrato· da operaçao de crédito jé foi a~inado?

----

.........

capacidade de--~-pagamento

Nãó

-- .... ---- -.--- .... ------ -··-'

.

.

-.

Dispensa anlilise da capacidade ~e pagamento: Nao
.Gapacldade de Pagamento: B

DoClim8n~~,; ~

.

............ ·- - ..,_ - -

.

~

- _... - - - - - - - - -·-

Nao existem documentos gerados.
\

.

/

\
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SistemadeA.nálisf!d.a orvida l"'úbllca,
O!)erações de Crédito e Garantias da
União, Estados f!! Munidplos ·

.;<~,;: ~)Ãá'. .
/ r.O)}Y \ .
·~

Quinta-feira

22109/2017 - ~ 5:4_3 .

••.;.._,:--'//

'~~n,;,,~_:·_--~~·
P_~
___
ss_o~n_o_'_17_9_44_-~·0_0~0_9_9S_I_2_0_14_-_0__
7 ________________~-----....._=-.. ______________________

D;ados Complementares ·_.
. . ~orne do projeto/programa: PROJETO ESTADO PRESENTE
.

. I

Destinação dos recursos conforme autorização l~islativa: AÇÕes·integradas de prevençao e combate à
·
·
ériminalid,ade e acesso da populaçao aos TaXa de Juros:
serviços de infraestrutura urbana, equipamentos .
públicos e serviços socioassistenciais para ·
áreas de vulneràbilidade social de atuação do
programa Estac:jo P~esente
· ·
.·
·
LIBOR trimestral (USD-LI90R-ICE), acrescida dQ custo' de captação do Banco e d.a
margem aplicável para empréstimos de capital ordinário.
Demais encargos e comiSSOes (discriminar): Comissao de Grédito: O Mutuário deverá pagar uma
(._,_.'
·
· ·
· comissao de'crédito·sobre o saldo nao desembolsado do
Indexador: ·
Empréstimo· no percentual a ser estabelecido pelo Banco
periodicamente, como resultado de sua- revisão de encargos
financeiros para empréstimos do Capital ordinário, -que em
caso algum poderá
. ejxceder 0,75% por ano.

.

"•i

· .. VanaçÁo cambial

Comissao de lnspeçao e Supervisão: O Mutuário Mo estará
obrigado a· cobrir os gastos do Banco para inspeçao e
supervisao gerais, salvo se o Banco estabelecer,o ,contrário
durante o Prazo Original de Desembolsos como ·
consequêncià de sua revisão periódica de encargos
financeiros para empréstimos do capital ordinário e notificar
ao Mutuário a respeito. Neste caso, o Mutuário deverá
indicar ao Banéo se o mesmo pagará tal montante
diretamente ou se o Banco deverá retirar e reter tal
montante dos recursos do.Empréstimo. Em nenhuma
hipótese poderá ser cobrado do Mutuário a este titulo em
. qualquer semestre. mais de 1% do valor do Empréstimo,
.
dividido pelo número de semestrel? compreendidos no Prazo .
·
Original de Desembolsos .. · ·

Prazo de carência (m~): 66
Prazo de amortizaçao (meses): 222
Prazo total (meseS): 288
·Ano de Inicio da,Operaçao: 2C:l17

'·

Ano de tén;nino da Operaçao: 2041
· ~

. '·
-~

Página 197 de 323

.

Parte integrante do Avulso da MSF nº 70 de 2017.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 14D4A369001FA178.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.182014/2017-61 - 00100.182014/2017-61-1 (ANEXO: 001)

362

Quinta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SA·.DI·P·EM·.
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Sistema de .Análise da Dfvlda Pública,

Operações de Crédito e Garantias da
União, Estados e Municfpios

,
22/09/2017. 15:43

Processo no 17944.000998/2014-07

\

De,anstrativo: Demonstrativo da Divida Consolidada liquida
Relatório: RQF

Exerorclo: 2017
Perfodo: 1° Quadrimestre
Drvida Consolidada (DC): 6.823.755.587,15

Dedu,ÇOes: 4.273. 751.295,,04
Orvida consolidada Uqulda (DCL): 2.550.004.292,11
Receita corrente Uquida (RCL): 12.038.259.674,84 ~ .t.. !.

..:.:7

'1-1

· % DCURCL:21,.18
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. IPEM.
SAD

'Sistemade.AnállsedaDfvid.aPública,
OperaçõeS de Crédito e Garantias da.
União, Estados e M.unidpios
·

.I

• •'

,

2210912017-1.5:43

. D~clar~çao do chefe do poder executivo .·
Declaro, sob as penas da· Lei, que as informações prestadas neste Pedido d~ Verificaçao de limites e
Condições são ~erdadeiras.

OperaçOes vedadas no ambjto do art. 37 da LRi= e operaçOes irregulares
-

I

e

Todo.s os parcelamentos de débitós operações de crédito, inclusive as equiparadas nos termos do art.
29í § .1° e art. 37 da LRF, contratadas com instituições financeiras e J:~ãO financeiras foram objeto de
analise da STN e devidamente regularizadÇJs?
·
Sim
·
· ·
·i

-----------------...------------OperaçOes vedadas· no ambito do art.

35 da LRF

·

O/Ente, em relação ao art. 35 da Lei Complementar n° 101/2000, realizou operaçào de crédito junto ao
outro Ente da Federação? ·
·
·
Nao
,.
/
I,

.;....

-------------------------- __....

Aç6es' vedadas no Ambito do art. 5° da RSF n° 4312001

·

__ _

O Ente praticou alguma das açÕes vedadas pe_lo art. 5° da RSF n° 43/2001?
Nao

.

'

.

Operações do Reluz
··
·
·
---------------~---~·-------O ente contratou, sem a verificaçao prévia· pela· STN do cumprimento dos iimites e condições necesSários .
à contratação, operação 'no êmbito do Program~ ·Nacional de IIÚminação Pública Eficiente (Reluz),
estabeleéido pela. Lei n° 9.991, de 24/07/2000? ·
Não
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--~--------------------------------

SR._DI-P·EM
.

-.~..r~

Sistema de Análise da Divida Pública,
Operações de Crédito e Garantias da

.

\._

Processo

..,

~.

União, Estados e Mun!cfpios

'

22109/201'7- 15:43

no 17944.000998/2014•07

---~--------~---·------~----Cumprimento dà''Obrigaçao de que trata a alrnea ,.c" do inciso N~do art. 21 da RSF n° ·43/2001
O Ente, em relaça·o às cbntas dos exercrçios ainda não analisados pelo Tribunal de Contas: inclusive o em
curso, cumpre·o disposto:
·
. a) No art. 23

da LRF .(limites de pe~soal)?

Sim

/'

b) No art. 3~ da LRF (nao contratação de o~ração de prédito realizada com infração do disposto na LRF)?
c

'

S,im
'

'·

'

c) No art. 37 da LRF (nao realização de operações vedadas}?
Sim

',.
d} No art. 52 da LRF (publicação do relatório resumido da execuçÃo orçamentária - RREO)?
Sim

e) No §2° do art.. 55 da LRF (pablicação
,
.. do relatório de gestão fiscal- RGF}?
)

. f) No inciso 111 do art.--167 da Constitl.!ição (limite das operações de crédito em relação às despesas de
capital}?
·
·
Sim

--~--------~---------------, Cálculo dos !.imites de endividamento
Com relação ao EXERCICIO.ANTERIOR, existem ·operações de Antecipação-de Receita Orçamentária
"
"',..
(ARO} contratadas e não pagfls?
·
·~
Não
·

·I

Com relação ao t=XERCICIO ANTERIOR, existem despesas de capit~l a serem deduzidas d.o cálculo do
montante de despesas de capital para a verifica~o do limit~· a que se refere o inciso 111 do art 167 da
·
"
Constituição Feder~!?
'.(
Sim

Página 200 de 323

I

,

Parte integrante do Avulso da MSF nº 70 de 2017.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 14D4A369001FA178.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.182014/2017-61 - 00100.182014/2017-61-1 (ANEXO: 001)

23 Novembro 2017

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira

365

i. .

_A· o·.IPEM

I'

·S·

.

·

.

. .

•

slstemadeAnállsedaD.Ivida Pública,
Operaç6~ de Cr#dlto e Garantias da

.

União,' Estados e Munidpios :

.. I
2210912017- 15:43

Processo

no

1-7944.000998/2014-07

Relacione as despesas que não serão 'computada·s como despesas de capital, na forma .do § 2ó do _árt; 6°
da RSF n° 43/2001
I
•
' f
Inciso

f- Despesas realizadas (deduçao relativa ao art. 33 da LRF- operações de crédito nulas)

Inciso 11 - Despesas

real!za~a~ para empréstimo ou financiamento (i~centivo fiscal) a contribuinte

387.006.164,21

Inciso 111 - Inversões financeiras na forma .de partici~a~o acionária em ,empresas não çontroladas

Com relação ao EXERCICIO CORRENTE, existem despesas de capital a serem deduzidas do cálclilo do
montante de despesas de capital par~ a·verificação.do limite a que se refere o inciso 111 do art. 167 da •
· ·
·
·
· :Constituiçãa Federal? ·
Sim'
·
·

Relaci~ne as· despesas que não serÀo
da RSF n~ 43/2001
·

co~p..utadas como despesàs de capitál 1 na forma do § 2° do art. 6°
..

.

.

• . .

.

.

lnci~o I - Despesas p~evistas (deduçao relativa ao art. 33 da LRF,- operações de crédito nulas) ·
\

Inciso 11- Despesas previstas para empréstimo ou fin~nciamento (ir;~centivo.fiscal)a contribuinte

'-

402.869.259,00

.

'---'··'

. Inciso Hl -Inversões financeíras na forma de partic,;:ipaçao acionária em empresas não controladas

' -~----~--~--~~--~-----~-~--Demais limites e condições estabelecidos na LRF e nas RSF ncr 40/2001 e 43/2001
1
'

'

-

\

.

-

.

'

O Ente cumpre os demais· limites e condições fixadas pelo Senado Federal e observa as demais r~striçOés
estabelecidas na Lei Complementar n° 101/2000- LRF?
·
Sim·
•
.. I

~

•

i'

I
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22/0912017_ - 15:43

Processo 1'1° 17944.000998/2014-07

umites da d~pesa oom pessoal

·· ·

O Ente, relativamente ao art. 23 da Lei Complementar n° 101/2000, apresenta 'no quadro abaixo'os
seguintes valores ·das despesas com pessoal. · ·
·
. .
As linhas de "Impostos de renda retido na fonte - IRRF (ativos, inativos e pensionistas)" e "Inativos
pensionistas" só devem ser preenchidos se os s~us valores nao tiverem sido con$iderados na linha '
·•oespesa bruta com pess.oal"

e'

Exercfcio:

Perfodo:

2017

1° Quàdrimestre

Reclella Commto Llqujda
(RCL)

607.767.013,69

<454.934,19

1.649.590,01

25.625.804,17

. 31.623.625;26

0,00

. 0,00

0,00

0,!)0

. 0,00

o,op

0,00

0,00

0,00

0,0(1

0,00

0,00

0,00

0,00

' 0,00

6; 155.840.760,80

150.2n.766,51

100.644.225,19

712.900.506,18

218:260.791,90

. . 12.038.259.874,84

12.038.259.674,84

12:038.259.674,84

12.038.259.674,84

12,038.259.674,84

1,70

1,30

6,00

2,00

TOPIRCl

_____ __, __ _
Lllni!D méxlmo

.

-

.

Declaração sobre o orça~nto ,

Constam da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2017 dotaÇoes necessárias e s~ficientes · à execuçao do
Programa/Projeto, quanto ao ingresso dos recursos, ao aporte da contrC~partida e ao pagamento dos
encargos da operaçao?
' ·
Sim-

Número da Lei Orçamentária Anuai(LOA)
10614

Data da LOA

.

•.

/
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Sistema
de Análise.
da D.lvid_a
Pública,
Operações
de Crédlto
e Garantias
da
União, Estados e Munidpios
.. ·

'. '

22109/2017-.15:43'

Processo no 17944.000998/2014-07
28/12/2016

.lnforrne·as fontes·e ações do orçamento relàtívas à operaçao de crédito

FONTE

AÇÃO

4490- 0143 ' '

.· lmplantaçao do Projeto Segurança Cidada
Apoio a im'plantaçao de .espaços comunitários de
atividades voltadas ara a ·uventude
Modemizaçêo e reaparelhamento da segurança
ública
Modemizaçêo e reaparelhamento da segurança
.
úbli
Modernização e reaparelhamerito da segurança
ública

4450 -0101
4490-0101
4490-0133
4490-4101
449p- 0101

Modernização e reaparelhamento da def~sa social

4490-0101

Construção, reforma e padronização de unidades da
defesa social

-'
/

- - - - - - - - - - - - - - - - ......... .-.. ~

Declaração sobre o Plano Pluriànual (PPA)

-~··-

'
O Programa/Projeto está inserido no Plano Plurianval (P.PA) ~õ Ente?

Sim
•.

.,

1~

. Número da Lei do PPA

10489

Data da Lei do PPA

14/01/2016

Aoo de infcio do PPA

,2016

Página 203 de 323

Parte integrante do Avulso da MSF nº 70 de 2017.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 14D4A369001FA178.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.182014/2017-61 - 00100.182014/2017-61-1 (ANEXO: 001)

368

Quinta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SADIPeM

23 Novembro 2017
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União, Estados e Munlclpios
·

22109/20.17 - 15:43'

Processo

no 17944.000998/2014-07

Informe os programas e ações do PPA relativos à operaçao de crédito
PROGRAMA

AÇÃO

-----~------0004 - Segurança Pública com Participaçao Social

1085 - lmplantaçêo do Projeto Segurança Cidadã
I Estado Presente

----- ...... ------ .... - ..... --- .... ----- -·--- ..... -Exercfcio-anterior nao analisado pelo Tribunal de Contas

O exercfcio de 2016 foi analisado· pelo Tribunal de Contas?

/

Sim

.............

- - -- ................. - ............. -

Parcerias PCibllco-Privadas (PPP)

..._ ..._,-

-

.....

~

.... -- -

O ente assinou contrato na modali~ade Parceria PúbliCO.:Privada (PPP)?
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22/09/2017. 15:43

Decraro que as despesas com Parcerias Público-Privadas (PPP), publicadas no "Demonstrativo das
Parcerias Público-Privadàs" do último RREO exiglvel, situam-se dentro do limite estabelecido no art. 28 qa
Lei 11.079/2004." · ·
·
··
'Sim

Repasse de recursós para o setor privado
Em observância ao disposto no art. 26 da LRF, declaro que havendo. previs.ao ~e repasse de recursos
públicos para o setor privado, tais repasses se,-ao autorizados por lei especifica, atenderao às condições
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e constarao da lei orçamentária do e~erc!~io em que
ocorrerem.
· ·
Sim
I

----

..........

----- ----- ..... --- -- ----

.._
Conformidade da .lista
C~PJ
da Administraçao Direta do ente com o CAUC.
'

'

Estao incluldos no ·serviço Auxiliar de lnformações para Transferências· Voluntárias (CAUC) todos os
CNPJs da Administraçao Direta do ente?
·
)
·Sim
·
_..

,·
- l,

,.

(

'··
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Lista. de l}ssi~atur~s

.·
/

Assinat ra:-1·
·,_

Dlgltally siQnêd
PAULd CESAR.HARTU~G GO~ES:69841241749
Date: 2011.08.1816:06:25 BRT
r
·
Perfil: Chefe de Ente
·
·
·
· ~.
lns
o: Es frito Santo .
.'

by

I '

':"}. t

''

r·
t

,.;. ....

...

I.,.

"''"

..

' •

J-

As assinaturas digitais podem ser ve~ifjcadas

'l

L

...

'

..J '

'

.

(

1:· . •

.

t

•

.•

••

...

~

- \

no arquivo
PDF.
~
....

••

~

.,

<

\
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.

-~

,jo\

--~~
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I

~ '

•r
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'.

!'
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I :

. -·

\
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.

'
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.

\

•.

I

,i

..
<•
I'

\

•'

'

f.

I I

.•

"
/

"

\

'

.f

'·

·' '

..;;

.

1

'

,:

I

-~'

I '
I

I

•,

i

<.

~.

.'

;

I

I

!
t
'

'

j
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,•

••

o

~

!

(

'
'

"
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/

,

18i0812017- 16:~

·Tipo de Ente:

Estado

·-'

Esplrito Santo- ES

Ente:
I

. Exercfcio/Perfodo:

" /'

2016

Data-Base:

31/12/2016.

Status:

'

/

Retificado
18f08/2017. -

Data do status:

. \..._.... .

Dfvidas Vigentes

(

Quadro Consolidado '

J:-

-

/
'

.·

RGF(R$)

COP(R$)

6.809. 779.959,80

6.809.779.959,80

0,00

0,00

6.521 .176.582,51

6.521 .176.582,51

0,00

0,00

0,00

0,00

1.487.414,68

1.487.414 ,68

347.354.773,07

347.354.773,07

0100

0,00

0,00

0,00

Olvida com instituição financeira interna (10)

·5.146.543.744,72

5.146.543.744,72

Olvida com instituição financeira externa (11~

921 .406.274,11

921.406.274,11

Demai~ dividas contratuais (1_2)

.104,384.375,93

104.384.375,93

2.67M13,37

2.677 .613,37

285.925,763,92

285.925.763,92

36.271.311',49

36.271 .311 ,49

Olvida Con~lldada (1) .. (2 + 3 + 1h 14)

'

- Olvida ~oblliárta (2)
'

Ol~a Contratual.(3)= (4+ 5 + 6 + 7 + 8 + 9+ 10+ 11 + 12) ·

I

.,

Olvidas Decorre.ntes de PPPs (4)
Parcelamento de tributos (5) .

'

Parcelamento· de contribuições pr~videnciérlas (6)

.

Parcelamento das demais contrlbuiç6es sociais (7)
Parcelamento do FGTS (8)
I

•I

Outros parCelamentos com instituiçAo fiAO fin~nceita (9)

\

Precatórios.PoaterlorN a 0510512000 (Inclusive) • vencidos e nAo pagoa (13)
I•

Outras dfvtdas (14)
Garantias Concedidaà (t5)

O~serva~o: O .preenchim~nto d;:~ coluna "RGF (R$)" é, obrigatório e deve corresponder aos valor~s '
informados no Demonstrativo da Olvida Consolídada Llquid<\1 e no Demonstrativo das Garantias e
'
·
·. Contragarantias de Valores do Relatório de Gestao Fiscal.
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S.fl·o·IP·e·M·'·. 'slstema,de··.·AnálisedaDiv.i~.aPúbli~a.
·

'

!.,

.

-

..

Operações de. Crédito e Garantias da
União, Estados e Munid~ ·

. ·

.....,.......,.....,....,~.,.------

TlsouRoNAc:IONAL.

1

I

'i'

' \

f.

1 •

..

.

''
i
I

.

'

.. · ~dastro da D(vida Pública (CPP)

'

(

'
• •

,'

f

.,

•

j

"'

'

..

''I

'...,

~

\

Dlyidas Vjgentes na Data-S.

.

•·f

'

'

'

')'

"\'----·· --·-(·

~

' prVidáno·: ·,

'f,·,

'

l'

r'*' .

-

-

J

!·

~

\

;,-

c.

-

'

....

-

'

-

~

I

1

~
i',

-

'

..

-

....

\ ~·

l

I

...

Mutuário:

..~·~

.

'...

:

\\

'

•'

I·

Destinado á viabilizaçao da execuçao de
programas de desenvolvimento integrado
cc;>nstantes dç plano plurianual (PPA) e leis
·
orçamentárias do.BENEFICIÁRJO.

•

Houve a verfficaçao de limites e condições a.que se refere o ·. Siíi-1:

art. 32 da LRF? · -~~ .
•

't

_,.

~

r

'

· .·

..

.

•

N° Cio PVUProC:E.sso: ;

Foi conCedld~ garantia ~ ÍJnilo?;

Sim

~

'

· ln~tituiçlo Financeira Nacional ·

Tipo. de.credor:.
, ,.

\

~

..
.......

.'

2.o1oooo661.

}

-l

17944.000368/2010-09

No do CADÍP:'

'·

~

'

'

Ctedor.

1

...

·,

\

,

'

Bànco Nacional. de Desenvolvimento
EconOmico e Social

............. -- .... -j- . . . ------ ........... - -·--

.

.

'I

'!.

I

I

••

,)

>

•

'

Data da contratac;aO, emis'sao óu assu~çAo:

20/05/201
0;
}'

ir

I

'

•

,.,

~

'

,lo

'

-

~

(

I

.:
(.

. ''

\.

'I -Quando a TJLP forsuperior a 6% (seis pÔr cento~a.á: ._
..
.
'
~) o móntante <:9rresi:x>n~ente à parcela da t JLP-gue vier·a exeeder 6% (seis por ceqto) a.a será
capitalizado no dia 15 (quinze) de cada mês da vigência dest~ Contrato e no seu vencimento O\J
. liquidação. .
.. · _
'
·•
·
, •.
,.·
'
1 •.
.. 11 -Quando a _TJLP, for igual ou inferior a 6% (seis por ~nto) ~;a: .

,..
'

I

.

.•
Taxa de juros .e de,mals ·encargos:·
1
Taxa de juros de 1,1%.a.a acrescida da TJLP,.nas·segl.iintes condições:

I

r

_Real

Vâlo~ da.contrataçl«;>. emisslo ou assunção: . ,..

•

•

I-

.
90.'000.000,00'

•

.. -·

.,

Moeda da contra~. einlsslo ou assunção:. . .

'

-·-.--~-

lnfonnaçOes referentes ao contrato vigãnte na'dat;a.;.base.(eonsiderando eventuai_s aditivos)

I,

I'

'·

, .

~talha_mento' da df~ida (dMçri~ I ~nalidáde):. ·

I

~·

'

'

Divida Contratual - Com instituiçao
·financeira mterna
.

l

L.

l'

"·

Vigente nà data-case

.,

l
;
i

-·-~--

·'

Esp.ltito Santo

I

......::....

" Olvida:'
Tipo.~e

.

-

,<fS

; .

/

• ':.. / ) · ' ~ Sib.JaçAo da divida: .. · '":.

..I;

~ ~I. . . . , , - ~

·-

''"

'•

i .

~

•• ·Estado

-

. ~F de mutilério:

'''·\

J,

•

L

v

~

32.00000.0000ó2-5

•· . Tipô de. mutuário:

~

:I

,

'·

I

•

.,

o

•

"'

''

/i
~
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.

I

Cadastro da Dfvida Pllblica (CDP).

~----------------~------r·.·

I

,

.

O percentual de 1,1% (um inteiro e um décimo'JX)rcento) ao ano acima da TJLP (remuneração),
acrescido da ·própria TJLP,· incidirá sobre o saldo devedor, nas datas de exigibilidade.dos juros
m~ncionadÓs ou_na datá de vencimento ou liquidaçao deste Cqntratc:>.
Anexar contrato'e eventuais aditivos,.ou ·documento comproba~rio da 'emissão ou assunc;ao da drvida
Tipo de Documento

Descrição

Contrato Inicial

BNDES Estados Contrato n° 10.2.0079.1

01:1tro

-Lei Autorizativa

.·

Data

n. 9.374.- Parte A

24/1212009

------~----+--------------;

__

0

Outro

20/05/201 O

------------+-----------~-1

0

Lei Autorizativa n. 9.374 -.Parte ______________
B·
._

Data prevista da qultaçÀo:

. 24/1212009

._~----------~

\

15/06/2020

- - - - - - ·- - - - ... - ·- -.-- - - - - - - - - - - - Saldo devedor na data-base (em reais):

'/

40.084.898,09

~

32.00000.000003-3

Tipo de mutuário:

Estado

UF de mutuário:

ES

Mutuário: · -

Esplrito Sant~
Vigente
,. na data-báse·

.SitUação da divida: ·
Tipo de Divida:

Divida Contratual - Com instituiçao
financeira interna ·
'I
'

DetalhamentO da dfvida (descriçao I finalidade):

'

,

!

.

'

(

Destinado à implantaÇão da primeira etapa
·do Sistema BRT (Bus Rapid Transit) da
Regiao Metropolitana·da Grapde Vitória,
com investimentos em infraestrutura viária
.pe~ra os corred()res exclusivos, -bem como à
construçao e ;;tdaptaçao de terminais de ·
il'ltegraçao, portais de transferência e
estações de embarque e desembarque;

Houve a verificaÇao de limiteS e condiÇ6es a que se refere o · .. Sim
art 32 da LRF?
·,
/

17944.0,00378/2012~06

· No do CADIP;

/

Foi concedida garan~a da UniAq?: .

.

'·

2012000813 .
Sim
(
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I
l

(.··

'·

',.
\''

t

\ \..

t

"

T

·' .

f

'

\•

'

'I 1\

:

\

,·

t•1. .·

!

.

~·

:

~.

•

..

~~~--~~~------~~~~-',

'lnstituiçêo Fina'nceira NaCional

' .....\. ;,

............. -

--" · .... ~' · ·· ·

·"
_.

•

'1 ..
I

•.... , _ · - -

!

'

~

•

~

•

.

..

..

~

•

'

•

.

-

•

assunçA~: ...

~

-~

,I

.,.~~

,

,,.:

..

\

..

«

~

-

-

I

·-

,

:;

f

., '

.345:-700.000,00
(

o:-'

~'

,
·
..
,
. ·.
Sobre o principal da divida incid~rao jurC!s de 1,9% (urt;~ inteiro e nóve décimos por cento) ao a.no (a titulo
de·remuneraçêo), acima. da Taxa-de Ju'tos de Longo Prazo- .TJLP, divulgad~ pelo BancoCentrat'do
sistemática;..
··
,
''
·
Brasil,
observaçfa
a seg~;Jínte
,
- .•: .
. .·'

r

.

~

.

.

I - Qu~hdo a TJLP .for superior a 6% (s$is por centq) ·ao ano: ·_ · . . · .
· .. ·
a) .:0 montante correspondente à parcela da TJLP~ QU!!t vier a exceder:~% (seis por centq) ao ano . ,
capitalizadá-no.,dia·15 (quinze)
cada mês de vigência deste Contrato e no seu vencimento ou
, .
.·
·
· ..
·
.·
~.
· ··
liquídaçao; .
. · . : ' · ;
. ..
b) O perCentual de 119% (unl' in,tei~o e no\le ·décimos por: cento) ao a~ o .acima da TJLP (remuneraçao ),
acrescido da parcela nao Capitalizada da TJLP de 6% (seis por ~nto) ao ano, incidirá sóbre o 'saldo .
devedor, nas datas de exigibilidade; dos ju,ros -menéionádas no Parágrafo Segundo ou na dat_a de
venci.mento ou liquidaÇão deste Contrato, obsérvado o dispOsto na alfnea "a", e considerado, para o •
cálculo diáric;> dejuros, o número. de dia~ decofrid.os entre a data de cada evento financeiro e ~s da~s de
.exigibilidade acima.citadas.
·
·
.
.
·
.
_ ;
.

t'

de

I.

j
\

rj

..

I· ,

•

I,.

._

~.

•

) •

-

,1!-

1

\l

•

•.

~

\

t

'

-"

•

\

;,

'

Tipo de Documento

Descrição

1:

Aditivo Con~tual· ..

Ád~iyo n. q·1 - Cohtr~to n;

.

Contrato Inicial

Data

'

/

·-

'/

Data prevista d~ qult$çlo:

.18/06/2014

,

-'

.

.
·<

I
~·

I

,.':

14/0?/2012

-----~~~~~~~~----~~~

.

.

20/12/2010

~.

•..

,

..
I

15/0S/2032

'., ·•

Saldo devedor na dâf&..base (eril réais):
~

11.2.126Ó.1·

----------~~-4~--~--------~

..

Lei Autorizativa n. 0 ·9.593

Outro

,

0

BRT Subcrédito A- Co11trato n. 0 11.2.1260.1/011

' ·

i

r ~

•

Atíexar contrato e· eventuais ~ditivos~ ·9u documento e;omprobatório da emisslo ou .aásunçA~ ~a (Jfvida

(

!;

'

14/0512p12'

~

'T~dej~iÓs·e.dema~encargos:

·.

l

i

-·- -

Rea~ '·

'

Data da cs>ntrataçao, emisslp ou'as8un~:

'o

Á
-

•

Moeda:dá bé>ntratÍiçêo,.ein!sslo ou ass"nçAo: ·
~.

•f

Banco Naciortal d~ Desenvolvimento '
EconOmiéo'-e Social·
·
·

- - · - - _ , . - ..-& -

-

1

:

,.

'í

:·
.•
,

~

·· Valor da ~ntrataçAo,
emlsslo
ou
•;.
.

I

L.'

lnfÇrmaçOes referenteS,ao. c:ontrato vigente na data-b_ase (co~slderando eyentuals aditivos) ·

t .. '

I

18/08/2017•.: 16:06
f

•'·'

~

.·.

-

.

,}

•
-

, .•-

~..

,l

Cadastro da'Drvlda P(lblica (CDP) -

''

.

C~o,r:
.

,.,._

'·t.

.

.

.... ,
I

.'

TlpO ~e.~or:,

'

'

~;

>

.

. ·47.7.02.350,22

~.

''

I

.

I

..
•··

!

I
I,
tt'

I

Página 210 de 323
:

)

·''

J

·'

,
•,
Parte integrante do Avulso da MSF nº 70 de 2017.
~<c:~

'

.
'

~·-··

I
....

'.·

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 14D4A369001FA178.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.182014/2017-61 - 00100.182014/2017-61-1 (ANEXO: 001)

23 Novembro 2017

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

·

SÍst.ema .deAn
. . álisedaDivlda Púb.llca,
Operações de Crédito~ Ga·ranti;IS da

SADIPEM
·

·

·

.

União, Estados e Municfpios

Quinta-feira

.

.

375

.

.

~~~~r \TESOURO~IONAL

' \;
•

I

·-'

·~
~~--.!J/.
:·

.· · · ~~~·
>

.1'

...... : ~ ': 1 .. --:.. .

--·

18/08/2Q17- 16:06

.

Cadastro da Divida PObllca....!.(C_D_P..,!..)_.:......_..:.,...._,__---.:.-----_;_

.... --- .... - ~

..

- --· - --.;..

~---- ......

32~00000.000004-1

--- -·-.

/

Estado

Tipo de mútuério:
I

.

UF de mub,iário:

ÊS

Mutuário:
Situaçlo da divida: ·

Vigente na _data-base ,'

Esp_irito Santo

Divida Contratual -,Com Ínstituiçao
financeira interna

Tipo de Olvida:

lmplantaçao do Sistema de manejo de
,Águas Pluviais é:la ~acia hidrogréfica do
Córreg_
o Campo Grande.

DetalhaníentQ da·dfvida (descrlçêo I finalidade):

Houve a verificaçlo de limites
art. 32 da LRF? '
~~o

'

"-.,../'

e condições a que se refere o ·

Sim

.

17944.0Q0396/2013~1

PVUProcesso; -

N° do CADIP: .

2013000520 '

Foi concedida garantia da UniAo?:

Sim

Tipo de credor:

lnstituiçao Financeira Nacional

Credor:

Caixa EconOmica
Federal
f

Moeda da contnltaçAo, emlssêo ou assunçlo: ·

Real

Valor da contrataçêo, emissAo ou assunçêo:.

69.255.000,00

/

.

\

I.

31/0712013 .

Data, da contnltaçêo, emissao
ou àssunçêo:
.
I

Taxa de juros ' demais encargos:
a) Juros de 6%' a.a (seis por cento ao ctno);
.· b) T~xa de Administração: 2% a.a (dois por cento ao án<;>); e
c) Taxa de Risco de Crédito: 0,3% a.a (zero virgula três pbr cento ao ano).

Ane~r contrato e ev~n~ai4!S' aditivos, 04 documentá comprobatório da emissÁo ou ~ssu~o dà dfvida
T1po de Documento

Descrição

Contrato Inicial

C~ntrato n. 0 043.338-96.:. Manejo de Águas

31/03/201.3

Outro

C~rta Reversal - Al_teraçao Çronograma ·

1:4/0712014

Outro
Página 211 de 323
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Data
--~-----------+-------------4

0

Lei Autorizativa n. 10.025

------~-------+~-----------4

28/0S/2013
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SistemadeAnálisedaDivida Pública,
· Operações de Crédito, e Garantias dá
Uni~. Estados e Munidpios
·

. ..

'

-?t

TesouRONAooNAL ·

18/0812017- 16.:06

· cadastro ~a Dfvida ~Oblica (CDP)

Data prevista da quitação:

.19/07/20~7.

Saldo devedor na data-base (em reai$): ..

6~8.625,25

I

.

-- -·--

_.,_

~-

DMda no:

·~--

.... -·

~-

.

~ .~...
. 32.00000.000005-0

Tipo· de mutuério:.

Esfado.

UF de mutuério:

ES

Mutuério:

-~-;.....-.\

Espfrito Santo
' Vigente na data-base

Situação da drvida:

Garantias Concedidas·

Tipo de Ofvida:

./

'\

-- -· .....

-··---

..

Detalhamento da dfvida (descrição I finalidade):

Concessão de gàrantia junto à Caixa
Econômica Federal - CAIXA na operação
de crédito da Companhia Esplrito Santense
de Sanéamento - CESAN, no valor de R$ .
59.901.000,00 (cinquenta e nove milhões:
novebentos e um mil reais), destinada à
execução (ja Ampliação do Si~tema de
Abastecimento de Agua de Jacarafpe, Nova
Almeida e Praia Grande, integrante do
Programa Saneamento para Todos, no
âmbito do PAC 2.

Houve a veriflc;:açêo de limités e condlç6es a que se refere o
art. 32 da L~F?
r
·

Sim ·

N° do PVL!Proc;esso:

17944.000486/2012-71
Sim

· Pos8ui lei a~iizadora?:

NOmero da lei ou decreto legislativo:

9758

Data da lei ou.decreto leg_i~lativo:

16112/2011
Instituição Financeira. Nacional

Tipo de credor:

Caixa Econômica Federal

Credor:

Tipo de tomador dos recui'SO$:
Tomador dos recursos:

Página 212 de 323

Empre~a

Estatal

Companhia Espfrito Santense de ·.
Saneamento
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Slst~madeAnálls.eda DlvldaPública,
Operações de Crédito e Garantias da
União, Estados e MÍJnicfpios
··

··~:r tesoURONActoNAL

< ·.

~~· -.
oi

\

I .

i'•

f

18108/2017- 1&:Q6

~'

,,

'·~~~=~~:. . '·_<_,"_ _ _ ____;__ _ _ _ _c_ad...,..a_s.,:;-tro_da--,-D_rv_id_a_P_C._bl_lca__:..(C_D_P~).,....-.__;_ __;_'_,:....___ _ _ _ __
--~--~~--~----------------lnformeçOes referentes ao contrato vlg~nte na data-base (con.sid~rando event~ais aditivo~)
Real'

Moeda da contrataçAo, emisslo ou assunção:

J

59.901.000,0Q

· Valor da. contratação,
emissAO
ou assunçao:
.
.
'

. 05/03/2012 -

Data da contrataçao, emissAo ou assunQAo: .

.·
Taxa deJ.uros e demais encargos:
Juros: 6 ~ a.a (seis por cento ao ano);
Taxa de Administração·da CAIXA: 2% a.a (dois por cento ao ano);e
·
Taxa de Risco de Crédito da CAIXA: 0,3% a.a (três décimos por cento ao. anb).

'-- ·

. A!'lexar contrato e éven~ais aditivos, ou documen~ co~probatório da emi8$Ão ôu assunção da dfvid~
Tipo de Documento

Descrição

Data
~

\

0

Contrato Inicial

Contrato n. 0346:616.-59
;

'

.'

05/03/2012

Outro

Contra~o de Garantia FidejussÓria

Outro

Publicação Diário Ofléial Contrato Garantia

19/07i2012

Outro

Lei Autorizativa n.0 9.758

16/12/2011

20/04/2012

;

I
~

Data prevista da quitaçAo; ·

20/1112035

Saldo deyedor na data-base (em reaiS):

36.271.311,49

-- ~ -~------Dfvida no;

.... -

----.----..;..·-----.--

....

•

32,00000.000006-8

'"-..,..;

.,,

Tipo de mutuário:

Estado

UF de mutuário:

ES

Mutuário:

Esplrito Santo

I

Situ~o

da ,dfvida:

-

Vigente na data-base
'.

Tipo de Olvida;

Divida Contratual - Com instituição
financeira externa

Detalhamento da dfvida (desciiçAo I finalidade):

.Cooperar na execução de um programa de
·àpoio ao plano de desenvolvimento da
admil'!istra~o {azendária destinado.a
melhorar a e~Ciência e a transparência da·
gestao fiscal do Mutuário:

Houve a verificaçao de limites e condiçOes a que se· ref8re o
art. 32 da LRF?

~ ~im

{
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......

'

·sA·.o·I'PE'·. M Slstemad~Aná.llsedl'iOfvidaPública,
,

.,

'

'

'/

Operaç~ de Crédito e Garantias da
União, Estado$ e Munlcfpios.

·

------=---.,...----.....

,, '.

'TESOÚRoNAaoNÁL

'

1tTEsooRoNAaoNA~.

I

·: ("
""

·'

,.

.

'

..

....
•·t

18/081201716-;ô6
.
,,

.

'·

.~ '

··· · Cadastro· da Drvida POblica (CDP)
\

oi

'
I

...
I

.J

.

· N° do RO~: · . ; .· .·· · ..

'

.,' '

~-

(","

1.7944.00052612009-89
. .
.

"

' I ~\

;'

519097·.: .. ~ • /

~~

·. . !

· · · · ·Foi concec;t~a garantia da Unilo?:

..,

"'

·.

f

.

t

~- '

·.•.

, \Tipo de Credor: . ··-.( ·
t

{ j.

t

•.

r •

f

·I

1

·~.

o

'

~

'.

~

,•

'.:.--r

·rr

j

..

'

'

\.

,

•

•

lnstituiçao Fina~~ira Internacional

' Banco lnterameri~no de Desenvolvi",nento
I

;.

.

' ,'

•

\

../

~

~

f

-...,:

_:

~

.;, ..,_,-

<

-.---- ..........

- .... ---- ---------- -·lllllllllli---ln.formações referentes S? contrato vigente na data-b~se (considerand? e~entuais aditivas)

!.

·.

.

. : .

-

. ~'

.

'

\.

-.

..

'··

.

•

,

•

1..

.

~

'

I

j
I

L

i

,.

.

.

•

.

'I

·21.. 992,{)00,00

.

.

. .; .

D~ta da·oontrataçao,·. emi~o'ou assunçAo:

I

.

·

•.

'

.• I

\

. 05/11/201 o

Taxa de ju_ros e demais encargos: · · .. :.. ·
,.
' :
· . ·.
. · . ··
·
1·- Juros: (á) O Mutt,~áriq pagará juros sobre os ~Idos devedores diários do empréstimo a uma taxa que

.

será determi'1ada-de acordo com o.estipulado no. Artigo 3.04 ~as Normas Gerais para um Empréstimo do
Meeanismo ~nimon~tário com Taxa de Juros Baseada na LIBOR. O BanC() notificará o Mutuário, tao logo
seja_posslveí, depois de detenhinar.a taxa de juros apJic;:ável durante Cada Trimestre.
'

I
I

!'

x.

l

•·.

'

.

~

I

,-

.

~-

..

'

Valor da coritrataçAo, emissão ou assunçAo:
• ·i

.. .....

/

I

Óól~-~ dós EUA

Moeda dà contrjltaçao,. emisslo ou assunçaó:
I

.

.. - .

.,

.,.

Credor. · ·

;

,

.. ·,

t -

,-

. .

·,

.

'

'

.

.(b) Os jur.os ~rao pagos semes~~lmente nos dias 15 dos· mêses de ábril e outubro de cada ano, a partir
de ·15 de abdl' ou 15 de outubrÓ, o que óêorr~r antes, àpós a assinatura deste· Contrato de Empréstimo,
de,acordo como dis.posto no Artigo 3.p1 das Normas ,Gerais.
,. . . 1.

\,

.

An~xar çontrato

i.

r

.

.·

.

•

•

e éventuais ~itivos, ou docúmentb comprobatório da etnissao ou assunção da drvida

.

I
·I
{

,.

Tipo de Documento

'

Descrição

\

Data

Alteração n. 01
0

Contrato Inicial

•

Outro

03/09/2013
'

'PROFAZIES Contràto n. 0 2245-/0C-'BR
-

•

·. 05/11/2019

j

0~/11/20fÓ ...

Contràto de !Garantia

I

.

f

:

~-

Aqitivo Contratual

Alteraçao

Outro

L~ i Autori~ativa .n.. o

n~ o

02

24/07/2015

I"

04/12/20.08. ;

9.072

'f'

.Data prevista da:qúitaçAÓ:
\

l
l
I

!.

15/04/203,0 .
...

,_ ~

Saldo_devedor n~da~-base (n~.(l10eda de contrata9ao):'

10.601.184,36

'

'.

''i
~

~ '

...,.

34.550.31-9,9'5

_,' , Saldo devedor na data-base {em reais): ' ·
T.

,I
~;.

. :

·.

• j

);.

1-I

....-------'----=..../::....:-'-.·---'----~-------.......:..-------'-~........:..---------;:,
Página 214 de 323
Parte integrante do Avulso da MSF nº 70 de 2017.
.;·

.- ..,.,

..

•'

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 14D4A369001FA178.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.182014/2017-61 - 00100.182014/2017-61-1 (ANEXO: 001)

23 Novembro 2017

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

379

.PEM..
SADI
·

.

Quinta-feira

·

,

SistemaãeAnáliséd.a Divida Pública,
Operaç(\es (le Crédito e Garantias da
União; .fstados e Munidpios

. l'EsoURONACIONAL

~~\

•/

18/08/2017,- 16:06 '
'·

'

(.·
Cadastro da Dfvida Pública (CDP).
\ ":·~ ~::~·-·=-:-..
.:.,·..i.;·~·--~-.JL..__ _:__ _ _ _.:...__ ___:____:==:;..=-==~.:..:.:=-::..-=.:.:.:.:.::...!.::.::..:...!:-__-:-7-~---.--:--: •• •. "7

'....;.:..:.:.._.

"

o.

•

•

I

.

------~----------. -----~Dfvidano: · ·
·
'
· 32.00000.000007-E;> ·
Tipo de mutuário:

Estado

UF de mutuário:

<

Mutuário:

Espfrito Santo

Situação da dfvida:

Vigente na data-base

Tipo de Dfvida:

Dfvida Contratual -'Com instituição
financeira interna

.,

. Destinado à implementação do programa ,
. de· investimento em transporte coletivo
··"TranscoiiV'~, com a implantaçao de
corredores urbanos e
ampliação/modernização de Terminais (ie
Integração de Passageiros, para a
expansão do Sistema Integrado de
Transportes da Região Metropolitana da
. Grande Vitória.·

. Houve a verificação de limites e condic;OeS a· que se refere. o
·' ·
art. 32 da L~f?

\

Sim .

,N° do PVliProcesso:

17944.000446/2010-67

N°doCADIP:

20f10b1419

Foi cOncedida garantia da U~iao?:

Sim.·

Tipo de credor:

Instituição Fin~nceira Nacional

.

.

Credor:

-

\.__,·

~

Detalhamento da dfvi<ia (descrição I fin~lidade):

/

Banco Nacional de D~senvolvimento
Econômico e Social

~-----------~~--------~~--~
lnformaçOes referentes•ao contrato vigente na data-~àse (considerando evéntuals aditivos)
I .

Moeda da contratação, emisslo ou assunção:
Valor da contratação, emissêo ou assunção;·

146.720.000,00 .

Óata da contratação, emisslo ou a'SsunçAo:

40/05/2010

Taxa de juros e demais encargos:
.
Sobre o principal da divida do BENEFICIÁRIO incidirão juros de 1,98% (um inteiro e nove décimos por
cento) abano (a titulo de remuneração), acima dà Taxa de Juros de Longo Prazo -'TJLP, divulgada pelo
·
Banco Central do Brasil, observada a seguinte sistem~tiqa: ·
1- Qu~n~o a
'

a)

~JLP·for súperiora 6% (seis por cento).ao ano;

'

~ ~ontante c~rrespon~ente à
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..

-

r- ,

' '

._s.· AD. ~-·p_EM'-_
·Si~ec;nade~~llsed~~lvid.aPública,
'

'

• 1

-

..

.

•

.

.

-

,

,·

I

)

, Operações de Cr~dlto e Garantias da
União, Estaqos e Mu~:~klpl~
'

,

' -

Ir

-·
.

~

18/0812017-16:06

I
•

cadutro ~ Dfvida P~blic8 (CDP)
.,

.'

-

'.

't

I

~· -~ liquidação~ ·Obs~rvado o disposto na· CláÚsula .Décfrpa Quarta, e. . apurado ·media~te a incidência·do

segui,te tetmo d~ capitalização ·sobre o saldo devedor, ai éonsiderados todos os eventos fi.nanceiros
. ·ocorridos no perródo!' :
·
'. .
·
-,. . ·
·
·
·
•

. ..
. :· •
· · . ..
,·
·

;

_',-

~

; .

.

'

.

·.

. '•'

·_.

.

', .'

,. ·

,

• •:

:

• .

•

'

'

• •

. ·_,

: .

•

I

'

•

•; , : • ' • : , ;

•

'·

•

• .

_-

·'

•

~)- 0 percentúal de 1,9% (umJnte.iro _e nove décimos Por cento) ao ano aci.ma dá TJLP.(remuneração),
1
•Jeferido no ' ca.P4f' gesta Cláusula, acresciQ.o qa parcela .nao capitalizada da TJLP de 6% (seis por cento)
ao an~, in~idirá sobre o saldo-devedor; nas datas cte exigiQilidade d_
os juros mencionadas no P,arágrafo
Segundo ou na data de vencimento ou liquidaÇão deste Contrato, observado o disposto na-allnea "a", .e
.considerado, para o cálculo diário·de jt:Jros, número de ·dias decorridos entre a data de cada evento , ' I
. financeiro e·as datas de exigil?ilidade acirna fitad~s.: .
. .
. ),o '
•
'

'i

o

.

11 - Oua~do a TJLP-for i~ual o~ inferia! ·a 6~
.

.

.

(~eis por cento) a~ ano:

.

I

...: '

•

I ·

.

.,

O percentual de 1,9% (um inteiro e nove décimos por cento) ao ano açima da TJLP (remu.neração), . .
'
referidQ no ·~capuf' desta Cláusula, acrescido da própria TJLP, incidirá Sobre o saldo devedor, nas datas
. de·exigibilidade dos juros mencioriadas:no Parágrafo ~egiJndo o-u na data de vencimento ou ljquidação ·
··· deste Contrato, sendo considerado, para o cálculo diário de juros, o número de·dias decorridos entre a
. ··1
· : · data de cada evento financeiro e as datas de exigibilidade acim·a citadas. ·
•

.

-

..

-

I

·. Aílexar contrato e ·eventuais aditiVos, ou documento comprobStório da emissaO ou aàsunção da dh(ida
. ..

.

•

• '

, •

,-..f

•

Tipo de Documento

I .

~

·•

t .

'

,.

.

...

.Contrato Inicial

Data

. ..

_,

Contrato'n. 09.2.1536.1/010 -· Subçrédito A
0

...

.

\1

.

Aditivo Contrat!J~I

Aditivo n;0 01:'

Outro

Lei Autonz'ativa n:0 ~.004

;'

20/QS/2010

' \.

I

..

..

\

'.

('

'"\'
• •....,. ..t

.·

'

.'

.Data prevista da quitaçao:
.

I

.-

.

02101/2012

.

.

03110/2008 . .
(

.

.

f

Descnção

,.• 1

I'

.

' '.
J,

.

_,.

.\

(, -

15/06/2020

'

Saldo devedor na data~se (em reais): · · .

69.939.845,03

,,
.
-- ~-~-Orylda n!:
.. f, · , ·
·• - ~---~----~----------~
·
·
32~000,00.00~~08-4 · ·
·
~-

-

•.

'

'

"

;

c

,

,I

\

TipÓ de mutuário:
1
•

•· '

l)F de Ínutuári~:

ES ..
\:

Mutuário: '
I'

. J

Estado

'

Situaçêo.d~a1Mda:

'

•~ ~spfMto

'

.

Sant~
,

.JI

D(vida Contratual - Com instityição
financeira interna
·1
•

'.
.\ '

.

'

Detàl~mento ~a drvida (deScÍiçAo /finalidade):
.
•

'

f

I

Houve a:vetifieaçAo de lim~,e condi~ a que se refere o
art. 32 da LRF? .
.I
•

\.
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'

'

i ~ . '.. - \

Destinado à construção .do Hospital Dório
Si_lva:
·

(

•.

._

.

'

",;

'

l,

I

Vige11te na data-base

~-

'

'

Sim··

.'

·i
.. I

x
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SADIPEM

'
'

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

.

Cadastro da orvida Pública (CDP)

17944.000582/2009-13

N° do PVUProcesSo:
N°·do CADIP:.

2009000850

Foi concedida garantia da União?:

Sim

Tipq de credor:

Instituição Finan~ira Na~ional

Credor:

Banco NaCional de Desenvolvimento
ÉconOmico e Social ·
·

- ..... - --- - ----- - ........... ·--- -

---- - ----

~--

lnformaç6es referentes ao qontrato vigente nâ data-b~se (considerando eventuais aditivos)

.·

r·

Moeda· da contratação, emissão ou assunção:

,;Real

Valor da contratação, emissão ou assunção:
· Data da corttrátaçlo, emissÃo ou assunção:

64.449.516,60
' 25/09/2009

.
·.
• ·
, •
·
·
Tàxa de juros e demais encargõs:
.
· 1
Sobre o principal da dfvida do BENEFICIÁRIO incidirãp juros de 1,9% (um inteiro e nove décimos por
cento) ao ano (a trtulo de remuneração}, acima da Taxa de Juros de·Longo Prazo- TJLP, divulgada pelo
Banco Central do Brasil, observada a seguinte sistemática:
·

1- Quando a TJLP for superior a 6% (seis por cento)·ao ano:
'

a) O montante correspondente à parcela da T JLP que vier a exceder 6% (seis PQr eento) ao ano será
capitalizado no dia 15 (quinze) de cada mês da vigência-deste Contrato e no .seu vencimento ou, · ·.
· liquidaçao, observado o disposto na Cláusula Décima Quarta, e apurado mediante a incidência do· , ,
· seguinte termo de capitalização sobre o s'aldo devedor, a f considerados todos os eventos financeiros
·
ocorridos no perfodo. '·

.

.'

'

b) O percentual de 1,9% (um inteiro e nove décimos por cento) ao ano acima da TJLP (remuneração),
referido no "cap_ut·~ desta Cláusula, aêrescido da parcela não capitalizada da TJLP de 6% (seis por cento)
ao ano , incidirá sobre o saldo devedor, nas datas de exigibilidade dos juros mencionadas no Paiágrafo. ·
Segundo ou na data de vencimento ou liquida~o deste Contrato, observado o disposto na alfnea "a", e·
considerado, pa,ra o cálculo diário de juros, Q número de dias decon:idos: entre a data de cada evento
·financeiro e as dat.as.de exigibilidade acima citadas.
·
· I.J- Quando a TJLP for igual ou infei-ior a 6% (seis por cento} ao ~no:
1

O percentual d~ 1,9% (um inteiro e nove décimos P9r cento) ao ano.acima da TJLP (remuneraÇão),
referido no "capuf' desta Cláusula, acrescido da própria T JU?, incidirá sobre o saldo devedor, nas datas.
de .exigibilidade dos juros mencionadas rio Parágrafo Segundo ou na data de vencimento ou liquidação
deste Contrato, sendo considerado, para o cálcule diário de juros, o número de dias decorridos entre a
data de cada evento.financeiro e as datas de exigibilidade acima citadas. '

' f

Anexar contrato e eventuais aditivos, ou documento comprobatório da emlsslo ou assunção da dfvida.
'
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

.IPE'M Sistema~Análiseda~lvidaPública,.
SAD
.

•

'

.

\

181oa~o11 ~ 1s:oo

.

.

.

.

.,

I

I .

.

\;

.

..

. •

\

·~

Outr0

I'

~

'

. . ..

'I

.._.

,,.

.

',

.

.

.

.

;

·.

· 1 •

•

'

1

,

•

(

)

-Data p~vista.·da quitaçAà:
•

/

'!.

Saldo deve(Jor na data-base (em reais): · ~ ~ ..

..

t

~ ~ -

- ~ ....--

•

....

.

'

· - ·~

I

--·-

' ·-' '

Mutuário:

-·

..

----

Estado.

. \

··.

UF de mutUáriO:

'.

'.

I•·

r
26.557.025, 14.

32.Ó0000.00001.1-4 '

Tipo de mutuário:

I .

. '.12/12/~007' ,. -

.

-.v------

,-~

" '
'I

~

'1 0/03/200.9

'~5/10/2019 .

'

'.

12/12/2007 . ,•
":
'

,..

.. '

.. .

I

;

r

) ,

)

.

Lei Autoriza.tiva· n. o 8. 755 - Documento revisado

!

. . ..

02/04/2015 •
í

... ,.
,,
0
0
.. ' .. <: ·· l:.ei.n. 9:.117.
. .-Altera á lei n. .8.755

J

Qutro >

'.

.. '

,_

Data

Lei Autorizati~a ~ , o 8.755 .- DOC:umentci original

.-

'

t

7 ". .

1

Ç>litro •.'

.

\

Aditivo n. 0 01'

!

..

l. • '

Descrição

'Aditivo Contratual . ·
~

•

· cadastro da Drvida Pública.(CO~)

Ttpo de Documento
.

..

·;_

..

.

•

I

.• .

·1,.

'

.,.

•

·r.

Operações de·Crédlto e Garantias da
União, Estados. e Munidpios

•

'

.

.

.TUQURONAcloNAL'

·.,

-

'

.'

.

23 Novembro 2017

,~·

i'

ES ·
Espfrito S~nto
Vigente na data-bas~ ~

.

,.

. . Situa~ da dMda:

·.
"

,,

,'

Tipo' de Dfvida: ,
'

I

'

'

'

ps ol!>jetivos do Projeto são melhoràr a ·
, gestão su~tentável dos recursos hfdricos e·
aumentar OaCeSSO ao sanéamento·básico·
r\o territóno do Mutuário_. . .

.
I

Houve~ verifiCaçAo de limites e cond~ a que se ~refere o

art. 32 .da LRF?

'·

.

:,

. ..

•I

I.

I

I J.

•

I

\·l

'

·~nanceira

\" .

'

?f" .' r
(
[)etalhamento da dMda (déscrlc;Ao /.fin~lidade): ·
r

Dfvida Contratual - Com instituiçao
externa·

.

i
t .

/ .

~

!

NO do pYtJProc:esso:

I

.,

.\ .

:;•

-N° dQ ROF:

I

•:

,_17944.00164412013-91
682?30

<

Foi conced.~ ·~a{antia _da ·UniAo?:

Sim

.

1o

,.sim

''
-<-·
. Jto#'

Tipo
. ··•
. de .éredor:
.

'

Credor:

lnstituiçêc;> Firian~ira Internacional

·'

· .Banco Internacional para Reconstruçao e
·,Õesenvolvimehto ·
1
•

'.,

. I

\
•

·'

f

1

'

~ .:

/

.'

•

I ,
I

I·

.

"' . /

.

,)

'
I

!

"

I

"·

I

f
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.Ao· IP.EM'
S
.

.

/:··~~~·\
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...
I

'"

.

Siste"'adeAnáUsedaOfvlda Pública, .
OperaçõesdeCrédltoe.Garantiasda ' ,'
União, ~tadoseMuniclpios
.
.

TESOURONAcioNAL

&" ';'·\

~~;~ .'_:_·.:~_).': .
--------------- - ·-.·--

,18108/2017- 16:06

a:.:d=as:.:tro:.:...::d:.::.a-=o.:..:rv.:..:ld-=a..:...P..:...Ilb.:....li:..:..ca.:....<!,.:.C_D_P!_)- - - - - - - - - - : - - - - - : - - -

_ _ __ _ : _ - ' - -_ _ _c:.:.

.

.

~----Informações referenteS ao contrato.vigente na data-base (considerando .eventuáis
aditivos)
'

!

..

,·

.

Dólar dos EÚA

Moeda da contratação, emlsslo ou assunção:

~25.000.000,00

. · Valor da contratação, emissao ou assunção:
Óáta da contratação, emis~Ó ou assunção:

.·,

.

'

---

28/09/2015

Tàxa de juros e demais encargos:

·
. .
.
a) Os juros a serem pagos pelo Mutuário em cada.Perioao'de Juros serao·~ uma taxa igual à Taxa de
Ref~rência ·da Moeda Corrente do·empré~timo somada à Margem Variável, desde que na Conversao de ...
todo ou parte do valor principál do empréstimo,
juros devidos pelo Mutuário durante o Perlodo da
Conversao so~re tal quantia sej~m determinados de.acordo com as-condições relevantes do Artigo IV ,
das con'dições .Gerais. Nao obstante o acima. exposto, se qualquer do Sàldo de .Saque do empréstimo·
perm.anecer nao pago no vencimento e este nao pagamento persistir por um perfodo de trinta ~ias, então
os juros devidos pelo Mutuá_rio serao calculados conforme estipulado na Seçao 3.02(e) das Condiçoes
Gerais.
•
·
·
1

os

L

b) a taxa il1icial a ser paga pelo Mutuário será igual a um quarto de um por cento (0,25o/o) do valor do ·
Empréstimo..
·
· ·
·

Ane~r contrato e eventuais aditivos, ou documento pemprobatório dp emisslo ou assunçlo da drvida ·
'

.

.

.

.

.

.

.

\....

.

Tipo de Documento

Descrição

Contrato -Inicial

Contrato de empréstimo n. 0 8353-BR .

28/09/2015

Contrato de Garanti~

29/09/2015

Outr01

-

(

Data

Outro·

Cqntragarafltia

Outro

lei Autorizativa n. 10.050

29/09/~015

'
0

Data prevista da quitação: ·

24/06/2013

; 15/(!)8/2038
'r

Saldo devedor na data.,.base (na moeda de contrataçAo):
·'

.

I

·5.rs1.025.oo

"'

Saldo deved~r na data-base (em reais):

' 18.091.345,58

t •

.. .
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Cadastro da Dfvida 'Pilbllca (C,OP)
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-

/

~

Dfvida n_o:

•

-------~ -'-~-.--

j. ~

I

32.00000.000012-2
r
,

I

Tipo de' mutuário: ··
~-

.-..

~

'' -r

•

• UF de. mufuéno: ·
'._Mutuário: -.. ~

'',!.

~

.

-~ .sttuaçao da·drVidà:·

~

E~ '

I

I

.'

'

'1

Íipa ·de. Dfvida:

'·

l
)

1

....

'

••

Jt,

\

i

•

I

.

-

I;

..

~

.,

'·'
I

I

"

'

'

•

,...

'

"

~

...

Sim

2013000031

Foi concedida garantia i::l~ UniAo?:

Sim

.,

-

t'

lnstitl.liçao Financeira. Nacional

.

. "

.

"

~

,,)

Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social' .'' . ' . . .

..,.·

'

·· ..

17944.001350/2012-88.

Credor:
;

'

'

, l , ..

I

.

N° do CADIP:

Tipo de credor:

I

Vigen~e na data7base

• I

N° do PVLJf'róoe$SO:
\,

/

'·

<

Ho~e a verfficaçao~de IIm~ e ~pdiç6es>a que/se ~fere o
art. 32 da LRF;? ,
. · ,. :
·· . . , . . ·

...

I

I

O Estado d? Espfrito Santo, .visando o
saneamento financeiro do 'BANESTES, ..
· · assume as obrigações cOnfessadas no
,., · montâote. de R$ 147.000.000,00 (cento e
quarenta~ sete milhOes,de reais), ~Lido n~
corisonancia dos.. contratos celebrados com
a Uniao Féderal relativos ao Programa de
Reestruturação do .sistema financeiro
...
Estadual - PROES, objeto da Medida ·- ·.
Provisória· n° 1.612-21, de 5 de março de
· . · 199a, representando, o valor antes aludido,
"a contrapartida do ESTADO na execução
'doPROES.
-

.

I-

~, __

,,

·/

, I

'

\.

'•

_Dfvida Contratuai - Corri· instituição'
, financeira interna
·

••

Detalhamento da drvida (descrl~o finalidade):
,_

i

..

Espfrito Santo
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••. t .

,

<

;

'

/
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: / : ,. ·
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.,
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I
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.

. ..

Sistema.deAnállsedaDivldaPúbllca, ·
Operações de Crédito e Garantias qa ·
• União, Estad~ e M.unlclpiós •

SADIPEM
.........-.....

r~J ,

.

I ·:-"{: .;·_ _ ':.);·;·
\:{;_~·~- · :<~r

:.,;._r~/

18/0812017- 1'6 :06

r

.-

· Cadastro da Orvida POblica (CDP)

~..:.---..:... ~...;.;- ~. --~- ~

. . . -- . . .. . - ---·--1--

Informações referentes ao contrat9 vigente na datà-baie {considerando even~a!s.aditivos) ·.
.

.

'·

.

'

'

,

"

~
·

2.aoo.ooo.ooo;oo..

Valor da contratação; emisslo ou assunção: ·,
I

'

Real

· Moeda da coiltrataçao, emisslo ou ·assun~:
.

.··

.

07112/2012

Data da cqntrataçao; emissão ou ,ssunçào:

Taxa de juros e demais encargoS:
.
.
. .
' Sobre o principal da divida do BENEFICIÁRIO lncidirAo jur~s de 0,8% (oito décimos por cento) ao ano (a
titulo de remuneraçêo), acima·da Taxa de Juros de longo Prazo- TJLP, divulgada pelo Banco Central do
Brasil, observada.a seguinte sistemática: /

\__,.

1.. Quando a TJLP for supe;ior a.6% (seis por cento) ao ano: ·

.,

.

.

.

.

,

.

.

. I

a) O montante correspondente à parcela da TJLP qúe vier a exceder6% (seis por cento) ao ano será
capitalizado no dia 15 (quinze) de cada m-es da vigência deste Contrato e no seüvencjmento ou
liquidaçêo, observado o disposto na Cláusula Décima Quarta, e apurado medi.ante a incidência do
seguinte termo de çapitalizaçêo sobre o saldo devedor, ar considerados todos os eventos financeiros
··
ocorridos no perlodo, ·
/

'

:

'

'

'

.

.

.

.

.

.

.

\

.

b) O percentual de .0,8% {oito décimos por cento) ao ano acima da TJLP (remuneraçêo), referido no
"caput" desta. Cláusula~ acrescido da parcela nao capi~lizada da TJLP de 6% (seis por cento) .ao ano ,
incidirá sobre o saldo devedor, nas datas de exigibilidade d9s juros n:tencionadas no Parágrafo Segundo
ou na data de vencimento ou liquidaçêo deste Contrato, observado o disposto na allnea "a", e ·
·
considerado, para o cálculo diário-de juros, o número de diás decorridos entre a data 'de cada evento
financeiro e .as datas de exigibilida_de acima citadas ..

11'- Quando a TJLP for igual ou inferior à 6% (seis por cento) ao ano: .

o percentual de o.~% (oito décimos por cen~) ao a~o acima-da TJLP (rémuneraçAo), re~rido no "capur·

. (._,.

desta Cláusula, acrescido da prórpia TJLP de 6% (sei~ · por cento) ao ano , incidirá sobre o saldo devedor, ·
nas datas de exiQibilidade dos jtJros mencionadas nó Parágrafo Segundo ou na data de vencimento ou
liquidaçêo deste Contrato, observa!:1o o dispOsto na allnea "a", e oonsiderado, pará o cálc_ulo diário tle
. juros, o número de dias decorridos entre a data de cada event<;> financeiro e as datas de exigibilidade
acima citaQas.
'
·
Anexar contrato e eventuais aditivos, ou dóc;umento·comprobatório da.emissao ou assunçàO da dMdà .
T1po de Documento

Descrição

Contrato ·Inicial
Aditivo Contratual

·I

.

1

Data

Contrato n. 0 12.2.115511/027- Subcrédito B

07/12/2012

Aditivo n. 01 ·

27/12/2012

0

Aditivo·Col)tratual

Aditiv·o n. 02

Outro

Lei Au~orizativa n. 9:874:- Documento óriginal

0

.

Outro

06/03/2013
0

. 12/07/2012

.

Lei Autorizativa n. 0 9.874- Documento re~isado

' 12/07/2012

~~~D~aü~~O~M~uwjM~GLdda~nü"I~M~eft~a~·~--------~----------------------------~~-~·~~~----------------------------------------------------,~,
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'

Sistem.a:deAn.
állse. d.·. aOfvljja~bl.ka,
Operaçoes de.Cré<llto
e Garantias da ..

. ' .Unlão; ~stados e Municfpjos

..

~.

·,

·

. ...
''
.
I

I

"'

/

~

\

.,

18/08/201'7 -16:06 ' .

;I

.Cadastro da Dfvida1Pública (C~P)
.

..

~·

, \..,.
,

I

I
,,'I

·'

Saldo·devedor'na dàta-bas.e (em reais): :

•

/'

,.·

.....

2:135.544,565,33

............. ~ ..... ---- ~ ~-

-~

. orvida no: ._ · ·.

'1.

•

.

...

.... -

l - ~- -_..-,--

32:00000.000013;.;1
·'·

I

1

-··

~

•

...

)'

..

,li
l

{,

'

·Estado·
...

UF de mufuérlo; . . ·, ; I

/

~trtu.érlo:

·.

)
I ~·

:ÊS

'J "

,Espfr.ito Sá!)to

I · :·

·Situação da ~Md~:: -~.

.·}ipo de Divida:
'

_\

•

~

..

''"

·..

I

DiVida Contratual ~ Com instituição
·· ·
.finanéeira interna

I· ,;·

.Destina-'se as seguintes aplicações .
alocadas conforme as CATEGORIAS
.. abaixo:
-~'
.
: a) Categpria 1 .. O~ras f! Serviço~; · ·
' .·
b) Categoria 2- Aquisição isolada de máquinas e equipam~ntos novos, de
fabricação nacional; · I -:
•
,-c) Categoria 3- Aportes para constituição
ou aumento de capital;
·
· d) CategoriE! 4 - Contra~artida COI'l1 recu~s
próprios r:"O êmbito de operações de·
financiamento contratadas; com exceção da
parcela relativa aos itens n~o fina.nciávêis,
observada a vedação à utilização dos ·
recursos para itens importados1 voltadas
para a viabilização dé despesas de capital,
· realizadás ,a partir de01.01.2012; e
: e) Categoria 5 .- Aquisiçãq;de verculos '
destina~os às funções ~peracionais do ,
Poder Executivo Estadual· relacionadas à
defesa civil, à segurança pública, aos
.SefVÍÇOS SOCiaiS báSiCOS e 80 COntrole e à I
fispalizaÇao.
·
'

.

. I
/

..

•'

~

•• -1'.''-

..

...

'\
I

I:

I

,.

l '

\

i

J.

'

f

"'
l

'--· ,/

r

. '

\

I

'.

·.

··,
.

.

.I'

<

~-~

•

•

\

-

.1;

se

. .

·~

......

Houve a verlficaçAo de' limiteS e condiçOéS ~ que refere' o
· · ' .
··. · .

art. 32·da LRF?
'

'I.

1

o

w.~·'

•

lnS,tituição Fin~n.ceira Nacional ·

I

_.

'

'.

1 • \

. ''.

'

.

...

•

l'

. I

j

"

'

(
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201200,1803
,!

Fotconcedlda
garantia ·da Uniê,o?:
'.

I

Sim··

I,

'
.

.

'

NO· do PVUF?rocesso:
.

r

...

Detalhamento,·~ dfvida (desCrição I finalidade)~.·
.'
'.·
-

!'

. ·'

Vig'e1,1te na data~~ase

I. .•

I,

.,;

I

I .

_;.."

_

____.:_ _ _____::.._.........__,
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SA-0.·l·-·pe·M· siste,;,ad~Análiseda

~- -· .. __

1

olvida Púbnea,

387

I,

OperaÇões de Crédito e Garantias da
Unilio, Estadt>seMunidpios

'

( .. ~" ~\!:

Quinta-feira

TESOURONAclONAL

·::.··:r-~__-.>~:·}

\j.,~~·,:~>~c)

18/08/20.H' -1(;1:06 · .

....·~~:·... ./.

cadastro da Drvrcta P.:íblica (CDP)

Credor:

- ~--- -.

Caixa EconOmica Federal

.

~

~

...;...

- - - - -· ~ - -- - - - - -,- - - .

Informa~ referentes ao contrato víg,nte na dafa..base (Considerando eventuais a~itivos)

(

•

l-• •

j

•

,•.

Moecta da contratação, emissão ou assunção:

Real

Valor da contratação, emissão ou asáunção: · ·

415.559.740,08

'

.1-t

Data da contratação, emissão. ou assunção:

,,

30/11/20'12

'.

Taxa de juros e demais ~ricargos:
.
,
Sobre o Saldo Devedor (SD) são devidos os juros dé 1,1 o/o a.,a (um vfrgula \-'m por cento ao anQ) aeim!=l
da .Taxa c;fe Juros ~e Longo Prazo- TJt:.P, divulg~da pelo Banco Central do Brasil. .
·
.Os juros no perrodo de car~ncia sao cobrados trimestralment~ e no perfodo de amortização são cobrados .
. '
. mensalmente.
'

1- Quando a TJLP for superior a 6% (seis por cento) ao ano:

'

I.

a) Quando a T-!LI? for maior do que 6% a.a (seis por centó ao ano), a parte que exceder a 6% é
.
capitalizada no dia 15 (quinze) de cada mês da vigência déste C0NTRATO e nó seu vencimento ou
liquidaçao, observado o disposto no item 6.1.3 "'Vencimento em dias feriados.
..

.

'\

b) A parcela não capitalizad~ da TJLP, que neste'caso equivale à 6% a.a (seis por cento ao ano), é
acrescidç:~ à Taxa de Juros contratada e o resultado incide sobre Saldo Devedor, nas <;!atas de
exigibilidade dos juros ou na dâta de vencimento ou liq'uidaçao deste CONTRATO, Observado o disposta. .
. nesta clál,lsula, e considerado, 1pàra o cálculo diário de jutos, o número çje dias decorridos entre a data _de
cada evento financeiro e as datas·de exigibilidade acima citadas.

o

'

•

'

J

'

11 -Quando
aTJLP for igual ou, inferior a 6%. (seis por cento) ao ano:
I
•

1 .

.

Quando a TJLP for menor ou Igual a 6~ a. li~· (seis por cento ao ano), o seu valor integral é acrescido à ·
Taxa de_,Juros contratada e o resultado incide_ sobre o Saldo Devedor; nas datas de e>Çigibilidade dos ·
juros ou na<tata d~ vençin:tento ou .liquidaçao deste CONTRATO, observado o disp<;>sto nesta cláusula, e
considerado, para o cálculo diário de juros, o número de dias-decorridos entre a data de cada evento ·
financeiro e as datas. de exigibilidade acima citadas. ·
, · ·
·
Neste caso, nao há parte capitalizável ao Saldo Devedor.
'

'

~

I

Anexar contrato e eventuais aditivos, ou documento comprobátl!rio da emi~o ou asrunção da dfvida
Tipo de Documento

Descrição

Data

Contrato Inicial

Contrato n. 0394.996-52/2012- FINISA '

91Jtro

Rerratificaçao ao Contrato n. 0 0394.900-52/2012-

0

'

Outro
I

Data _previ~ da~ quitaÇão:
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'

,30/11/2012
.

Lei Autorizativa n. 0 9.914

27/08/2013
10/10/~012

I

I

15/11/2032
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'
'·
~-.

.

,)

.

.:/

,!.

·'

..

,.._

.

t

..

.,

.:

~-...;. ~ ~-

'·. ·,

,, ..

j

•

I

'

. •

.

~-.;

\I

~

-·--

'

•

~

•

1·1

•

•

'

I

~.

•

t

I .

,l

•

.

,_

._

.....(

'·

.'

.
\

<·

irytema

·.

·

Linha de financiamento'destin~da·à -.
modemizaçao ·da administraçao ·das
reCeitas e da gestão fiscal, financeira-e ·
patrimonial das administraçOes·estàduaisPMA~
. .
. .

'.

\

l

..
I

i'

·'

., I

.
.
'\..
'
· Houve'a verifiéaçao de limites e CondlçOes a· que se refere ci · Sim. .
art. 32 da LRF?
•
' . . ·
· . . . ., . '
. ..
r

-::

;

..

''

.,
I.

.

.

'

'\
-......

\..

~

lristituiçao Financeira· Nacional .
'

Credor: ·

------- ---........... .

Bahcp. Naciôná.l de Desenvolvimento
· economiC:o e Social . ' - • · ··

' '

:.

f •.

~

,
........
.... ----------;lnformaç088 referentes ao contrato vigente na da~sé (considerando eventuais
.

i

-

.

'

•

~

I~

Sim

',

.

'

í.

.'

)

•

. . 2009000849

Tipo de credor: ·

,'

•

.

..

Foi concedida garantia da UniiQ?:
!

Í

·17944.001682/2008-,86

)

r

-

••

!

f

/

·, .• orvida· Çontratual - com in~ituiçao

•

De~lhaniento da dfvida (descrié;Ao I finalidade):. ·
•

J

I.

Vigente:na d'ata~bf!se ·

~n~nceira

•

. . ..

\

:.

· Espfrito Santo

i

'I·

I

~· · .·

e~

"·

TiPo de Dfvida:
'·

I

_ .,._

j .

}

E~tado

.

.

I'

,.;

. · situ~ cia dtvlda: ·

l

'·

IÍIIII-.-:~ ---~~·-·~ ....... _ ~
: -32.ooooo.oooo14-9 _ · .:-

.....

·. _: '

'

·.

.;I

UF da· mutuário: ~
' ..
'
.
Mutuário:. · ·. ·

~

\

374.08i5à8:23

•,

. ··

' •

.'

.

)

•'

reais):

~

..

Tipo' de mutuário:

I'

·.

~.~-

....

oryida n•: · . . ·

j8J08/2017- 16:06

.

.... , ,

\ C~dastro-da. Drvida POblica (CPP)

.·, Saldo devéd9r na data-bã&e (em

-

• ,t'
......

I'

.

-~-

~

\'

.

~.

'

·~

Moédà da contra~, emissAo 'ou assunçlo:
~

.

- ,J;

.

J

1

..

· Taxa de juros à demais encargas: • .

.•

'

.

'·

'
.....

t

_Real

••

'
147.000.000,00

Valor da ~ntrataçlo, .emissao ou_ asslin~o: (, .

Da~ da contra~Ça~; emiÍslo o~ a~unçaô:

aditivOs)

!

•

'

./

/

'r

'

.....

-

. 29/06/1998

.· · ·

I

_;.

•

:

•

•

•

•

'

•

•

6% a. a (seis por centó ao ano) 1 acresCida da atualizaçao mônetéria do saldo devedor pelo· fndice Geral.

de Preços- Disponibilidade Interna (IGP~DI), divulgado mensalmente pela Fundaçao Getúlio Vargas ..
.v
. .
.
.~
.~ .
.~ . .
.
.
FG
-.'
.
,-·
· Anexar contrato
e eventu~iS aditivoS,. ou documento comprobatório· da emissao.·ou assúnçêo da dfvida
.
•

I

..,

.._

o·

•

I

\,
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SADIPEM
.

Quinta-feira

SistemadeAnállseda Divida Pública,
O~rações de Crédito e Garantias da

União, Estados e Municfpios

·

1

389

I
-

TESOURONACIONAL

/--:····--:--""-'

!. ·' ..

--.~t4-\

'i~~.f>.~ ..,p;;
'
~/ I•)

1810812017- 16:06

1f.~t-_:,;1

-t

\'·.:~{-:~ ·,.:.:.::.-.;.'·'!.../---,--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _c_ad_a_stro_d_a_O_fv_·id_a_Pil_b_lica-_....:.(C_D_P...:..)_ _-:-_ _.;:_---:---;--:---

:--·.<c··· ..

Tipo de Documento
Outr?

;-

Descrição

Data

Carta de cancelamento do saldo· remanescente

I

Lei Autorizati~a n. 8.825

Outro

,_

Data prevista d~ quHaçAo:

Saldo devedor na data-base (em reais):

24/09/2014
'

0

10/03/2008

I

15/10/2017
384.244,13

-----~----~~~~-~~--~---~~--~
Dfvida no:
.
.
.
'
32.,00000.000015-7
.
Tipo de mutuário:

\._,..

Estado

,.es

UF de mutuário:
Mutuário:

/

Esplrito Santo

Situação da drvida: ·

·..

.'

Vigente na dafa-base
I.

Tipo de Dfvlda:

Dfvida·Contratual- Com· instituição
financeira externa

.-Detalhamento da dlvl~a (desCrição I finalidade):

I.

·.

/

Os objetivos do Projeto sao:
(a) melhorar a eficiência do fornecimento de
: água e dos sistemas de 'esgoto da Entidade
Implementadora do Projeto; (b) ampliar: o
· nlvel de cobertura do fornecimento de água ·
e dos serviçOs de coleta e tratamento de .
esgoto da Entidade Implementadora do ·
Projeto, nas áreas urbanas dos munjcfpios
\..__,_
' da Regiao Metropolitana da Grande Vitória;
- .

e

\

(c) fornecer ágtia adequada e infra-estrutura
sanitária em áreas urbanas de baixa renda .
dos municlpids da Regiao Metropolitana da
·
Grande Vit(?ria.

Houve a verificaÇao de limites e condições a que se refere o
I
·
.
·
art. 32 da LRF? ·

Sim .

· N° do PVUProcesso:

17944.001683/2008-21

No do.ROF:

475584

Foi eoncectlda gi:uantia da Uniao?:

Sim.

Tipo de Credor:

Instituição Financeira Internacional . ·

Credor:
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Quinta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

.

._p ·e·M

I

•

SA.DI

..

. _

·

.

~

'

'

•

.

"

,

J,

•

Slstemade,A.IIáliseda. Divida Pública..

.

'.TESOURONAaoNAI.
,,

..

:

·'

..

. Operações de Crédlt9 e Garantias .da ,
. Uniio, Estados ê Munidpi~ " ·•
.· · ·

. .

-,
\

'

•'
i ..,

.· ..

,

23 Novembro 2017

.

~.

I

:

•

•

.

'

1-

I

I

1-8io1312017 -16:06

\

'

'.

._, -"

..

- ·- - ..... - :

.

."

'1

~ ~.

,

·~

•

.•

~

r

• '

} • ,

-~ , ~'

l<

•

'I ' •

/

.'

"•.'
;

:~

.

'. :

..

.~

'
(':·

••
·~
\

:f ..

.'

.

,

.

' .

:

.

.

.

'

'

'

~

I

· ·_;, · :. •

~

• : : '

.'·

\

- - - -- ..,...

,

.

.

,'

.

'

.

•

'I

_f

, -';·

" \

'·.

Dólar dos EUA

.

,

-~

~

·

\

'

71,@0.000,00
.

:

··'I

17/09/20o'9

.

.

..

·,

'·

um

t

}
lI

I . ~-

•

Taxa de Juros e d•rnais_encargos: .-(: '
,.
..
.
.
·a) A taxa de .juros a 'ser pag·a pelo Mutuário, reiativa a cada perfodo, será igual à LIBOR, ·na Moeda ·
.Correhte· do Empréstimo, mais a Taxa Fixa, contanto que, na Conve,rsão da totalidade ou de parte do
montante d.ó principal do empréstimo, durante o Perfodó de Conversao, o juro a ser pago pelo Mutuário;
sobre tal.quàntia, seja determinado c;:lé acordo cóm os di'spositivos relevántes dâ Çláusyla IV das
·
Condições Geràis. NÀo obstante' o anteriormente dito, se qualquer quantia do Saldó do Empréstimo
Sacado permanecer_sem ,pagamento após vencic;:Jo, e.essa situação de não .pagament~ pérsistir por
perfodo de trinta dlas, os juros a .serem pagos ·pelo ~ut4ário serão, em vez disso, calculados conforme .
prev!sto. na Seçao 3.02 (d)·das condições' Gerais; e
· ·
_
. ._
: ,

/

F
,.

.

~

--:

Data da cõntrataçêo; -errlissêo ou.assunçêo: . -~i

i

.

ya,tor da -ço~~taçA~, emis$1o ou assunçêo;

~ "'

~~ 'I

- ..

" · · Oesenvolyii'Y!erto

"

Moeda ~a contra~o. émi$Sio ou· assun~o: ·

',•

I

f

--

,

~ ~ ~

' >, •,•••'. ' ·. ' • '

i

,,..,

.

.

'

..

..... ~ ~ ·- - ~ -~ -·
lnformaçOes referentes ao contrato vigenut na data-base (considerando eventuais aditivos)
o\·

..
'

,·

:_.

'~ I

.'

..

cadastro·da DMda PCiblica (CDP)
.-::.

~

.·

J'

.. ~

.

~

..

'·

b) A C:Qrhissâo inicial,a ser-paga pelo Mutuário s~rá' igual a um quarto de um por eento (0,25%) do valor .
dO empréstimo.
1
·
'
•
' • ,
·
.
• '
'
,'
'
,• ' . •
•
. .....

~

\..

.

"\·

.

.•

~

'

'. ,

.

. ''

. ..

'

Anexar.contra~ e eventúais ~ditivos, .ou dPcuniénto ~mprobatóri~·da emissêo ou ~~nçao da dfvida.
, •

;

,

t

,

,..

'

Tipo de Documento

,.'' . .
'

i

~

,

1

•

.

·

Data

.

'

--

.,

\

Lei. Autorizativa n. 0 8.860

\

I

·=

t

0
, . Contrato,detmprést!mon.
765~~BR
.,
.

'

Oútro

I

.,

Descrição

Contrato Inicial
'

: "\ .

'

•

17/09/2009

'

06/05/2008

'.

,

.
Data previ~ _ da ,quitaçlo! ·

t

i

•

:

30111/2018-

• 1.•

.

I

58,2'72.500,00 '

.

~

\

·..

. '

' •.

.

'•

1

.,

Saldo.devedor na da~aSé (em reais)_:

. ' 189.915.904,75

'

. •-:-

I

"' · ,

:'

! '
I
i
i

·.

,. .
~

J I ,".

'\.
I,

I.

I .

i~I
)·

;·j , .

l•

/

'' '

, ·,

'

I

.. .

.

{. '

/

\

.
•-t·'

-·
I·
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

'

.SA.'. 0.·IPE'M
. · ·

391

I

'\

'

Quinta-feira

''

5istemade·AnáilsedaDI>iidaPública, ·.
Operações de Crédito e Garantias da
União, Estados e Munidplos

.

TESOUR9NAciONAL

:18/08/2017-16:06

· Cadastro da Dfvida PllbUca (CDP)

- .... -- -·-- .... - .... ---. ---.
'

32.00000.000016-5

·''
· Tipo de mutuário:

Estado

UF de mutuário:
Mutuário:

Esprrito Santo

Situaçêo da drvida:

·Vjgente ·na data-base

. . .Tipo de Olvida:. ·

· Divida Contratt,Jql - Com instituição
financeira externa

. Detalhamento. da drvida (descrição I finalidade):

Financiar parcialmente a execuçao do
Programa Rodoviário do Esplrito SantoJII;
que. consiste no melhoramento das
condições do transporte terrestre de cargas
· e passageiros na rede rodoviária ao Espfrito
Santo. ·
'
·

a

Houve verificaçêo de limites e condições a que se refere o
.
art. 32 da LRF?

Sim

·

"'

N° do PVUProcesso:

,

..•

'I

'17944.001210/2010-48

NodoROF:

576020

Foi cóncedlda-garantia da Uniao?:

Sim

Tipo de credor:

. lnstituiçao Financeira lntemaçional·
Banco lriteramericano de Desenvolvim~nto

Credor:
_,_---

- - - - - - ..... - .... - - -- - - .- -

-·llfi!IMM

Informações referentes ao contrato vigente na data•base (considerando eventuais aditivos)
.Moeda da côntrataçao,· emissao ou assunÇão: .

. Dólar dos EUA

Valor da contrataçêo •.··emlssao ou assunçêo:

J 75.000.000;00

1

. bata da contrataçao, emissao ou

a~unçao: · .·

Taxa de jurp$ e demais.~ncargos: ·

.

.

r

.

(

21111/2011
·,

.

(a) O Mutuário pagará juros sobre os saldos devedores diário.s do Empréstimp a uma taxa que será
determinada de acordo com o estipulado no Artigo 3.04 das Normas Gerais, para um Empréstimo do
Mecanismo Unimonetário· cam Taxa' de Juros baseado na UBO.R. O Banco notificará o Mutuário, tao logo
·
seja posslvel; depois de determinar a taxa de juros aplicável durante cada Trimestre.
/

(b) Os juros serao pagos semestralmente nos dias 15 dos meses de dezembro ejunho de cada ano, a
de acordo com o disposto no Artigo 3.01
>
partir de 15 de
. junho de 2012,
'
. das Normas Gerais.
(c) O Mutuário, com o Consentimento por escrito do.Fiador, por intermédio da Secretaria do Tesouro
nacional do Ministério da Fazenda, poderá solicitar a conversao de parte ou da totalidad~ .do saldo
devedor do Empréstimo sujeito a Taxa de Juros baseada na LIBOR urna taxa fixa de juros OI! uma nova
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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_
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~

'-

Sistemade-Análised_a.Oivida_Públ~ca.

_Operações Q.e Crédito e Garantias da

- · ~nião; Estados e. Municlpios

•

.

\
"'

,,

\,. •

I

~ •~

l.

.f f

''

'•

"

' '
-·'

I

. ..

.

"

..

'

__,.
';

i - 18/08/2017' .

-~ '

.

- cadastro da_ o_ rvida Pllbllca {CDP)

-

' ' ,. ,.

.'

~

'

~

~

'

•

I

.

.

'

""

f

-

'.

~

'

-

•

.

<

-

•

('\

.

;

'~

I

I

•

"

'

•

'

~

•

I

'

\

~;

,

'

·'

'

•

I •

-,

I •

t

'

'

'

l

\

..

:

~

1

.

-

Anexar contrato e &Ventuai_s aditivos; oú documento cómprobat6rià da emisdo ou assunção da dMda .

"\~

'

·;

na LIBOR, de acordo com o -disposto no Artigo 3.04 das Normas Gerais do presente Contrato ·
'

16:06''

..

••

'

Tipo de Documento

; .. _·
;..

l.

.,,

Contrato Inicial
'1'
'
·Outro

·'

-

,j

(·

4-:.

-

Outro
_.

I

'

21/.12/2011

. Aríexoúniê:o·

20112/201f

'

-

'

H

f

''

• r,

\

Data

n.ó 2483/0C
..BR
. càntrato de Étnpréstimo
.
.
·. ContraJo d~ Gar~ntia · :·

~;

Outr.o

',

'

Óutr~

Descnção

f --,·

·.,

./

·

20/12/2011

Contrato de ·N~rinas Gerais

20/12/2011.

J

I

Lei /,\utonzativa~. 0 .8.996

24/09/2008
t

(

; .

)

'

..

.I
Dáta. prevista da·qtlift4ÇAo:
·. '
. ,.
Saldo devedor na data-base {na moeda qe cc?ntrataçao): •·

•

.-

,,

<

15/1212036
1..

~

..i

, r

•

, 147.8~:815"23.

~

'-

..

f -

I

"'

Saldo devedor na dafa..baSe (em reaiS): ·

\

.

•

-

I

: i~

•

t

"

-~-~~-----------

Drvida·no:

I

- ....

481.860.591,~2

.

-'

.-. -~-·-·-- ~ ~ ......
3~.00000.000018-1

Tipo de m~ário: • ·

. .-

' ·Estado.

-- I

ES·

UF de mutuário:.

-

o

~·- ' .

Mutuário:
1

l'i _ _,)
' i
I

.,

Situaçao· da df~ida:

!

".

'

'

1

!·

.

I'

.

I

,
)

f·

-'t •••

,.

r

I

I
•

•, I

\

Houve a verifiéaçlo de limites e condiç6es a que se retére o

art. 32 da L,.RF? ·•.
"
.

~)

\

'

•-

' .

·_,

'

I

N° do _PVUProcesso: · ·
~

•

- ·'

. ·
.

I

•

·Sim

Ll;_ .. , .

~

.. /'

-.

19405.000005/2006-1Q

,.1

..

.

'

......

'

'

'

!

I

t

-

'

-

''

.
''-..,·

...

'

'

!)<
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I

-

..

1--

!

I

.....

-

l

f

I

'

'

I

' Programa com açOes integradas e
· ; articuladas com outras polfticas setoriais
que resultem na melhoria da qualidade· de
vida· da popol_açâo de baixa renda, por meio,
·.da oferta de altemativas habitacionais;
median~e empreend imentos destinados à
!Jrbanização de ár,eas, aquisição. e/ou
prodqçãq de lotes urba11izados, cesta de
materiais de. constru ção, pr~u~o de -._ '
·
conjunto~ habita~ion ais.

~

!.

.. -

Dfvidà Contratual -·Com instituição
.financeira interna. ·

;

Detalhamento da dMda (desçri~ f. finalidade):

i

I

?

\

~~

;

'.

·"f;po de Pfvida;

I

I

.

· Espfrito Santo·
Yi!Jerite na data-base

'

'·

.'

,•

~

I

..

I

'

I·

'
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.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

,
.
EM
SADIP
·

Quinta-feira

393

Sistema.deAnálisedaDividaP~bllca,

Operações de Crédito e Garantias da
União, Estadós e Munidpios ,

TESOURONAc:IONAL

18108/2017 -16:06'

·Cadastro da Dfvida P(lblica (CDP) ·

..

/

N°. do CADJP:

,I

2006005379

•

Foi concedida garan~a·da UniAo?:

Sim

Tipo de credor:

Instituição Financeira NacionaJ

Credor:

Caixa Econômica Federal

,I

-------------

~------------·lnfonnaçOes refàrentes ao contráto vigente_ na data-base
(considerando eventuais aditivos)
'
· Moeda da contrataçAÓ, emisslo oú assunçAo:
Valor da ~ntratação,emissao ~u assunçAo:

-·

·Real
'

I

'

1.710.'000,00

Data· da contrataÇAo, emissAo ou assunção:

23/06/2006

~Taxa de juros. e demais encargos:

.
.
.
a} Juros: Sobre o saldo devedor do pr~sente contrato, inclusive no perfodo de êarência a até o .
vencimento da dfvida, serão· cobrados, mensalmente, na data eleita, juros à taxa anual nominal de 6,0%
a.a (~is por cento ao ano}.
·
·
· ·

b} Taxa de Administração: correspondente· à taxa nornin~l de 2% a.a· (dois por cento ao·atlo}, incidente .
sobre o saldo dev~or atualizado,· durante. toda a vigênçia deste ·contrato; a ser cobrada junto com os
juros na fase de çarência, com a prestação n~ fasé de amortização.
' . '

.

e

.

.

.

O valor da remuneração da CAIXA poderá ser revisto pelo Conselho Curador, a partir da apreciação de
.relatório resultante de auditoria, que faça le.van~mento dos custos dós Agentes Financeiros, rélativos às
operações do FGTS.
·
·
,

·

I

.

.

.

·

I

c} Taxa de Risco de Crédito: corresponaente à taxa nominal de 1,5% a. a· (um vfrgula cinco por cento ao
·,
áno}, incidente sobre o saldo-devedor atualizado.
.· .
.
. ·
·
·Anexar contrato.e eventuais aditivos, ou docurnento qomprobatórfo da ·emisslo ou assunção da drvida
Tipo de Documento
1Contrato Inicial

. !outro

Descrição

Contrato n. 0 2596.0192671-59/06- Pro Moradia 1

23/06/2006

LeíAutorizativa n.il 8.264

25/01/2006

Data prevista da quitação:

.

}

19!11/2027

Saldo devedor na data-base (em ~is):
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

S·A. 01·p.EM.·
·

23 Novembro 2017

Sistema de Análise da D.fvida Pública,
Operações de Crédito e Garantias da
União, Estados e Muni~fpios

1~0812017-

16:06

Cadastro da DMda Pública (CDP)

. . - - - -- - - - - -- - -.. . -- - - - - - - - -1- - - Dfvida no:

·~ .. .

.

Tipo de mutuárlp:

.

.

. I

32.00000.000019-0

.

Estado
ES .

UF de mútuário:
Mutuário: .

. Esprrito Santo ·

Situaçlo da drvida:

Vigente na data-base
Dfvida Contratual - Com instituiçao
financeira e)(tema

Detalhamento d~ dMda ~descriçlo/ finalidade):
I

Houve a verificaÇao de limites e con(tiçOes a que se refere o
àrt 32 da LRF?
.

N° do PVUProcesso:

O Projeto a,nsiste nas seguintes partes,
sujeito a modificações correspondentes que
vierem a ser acordadas entre o Mutuário e o·
' Banco, periodicamente, a fim de alcança·r
os seguintes· objetivos:
Parte A: Fortalecimento Institucional da
SEAMA e do lEMA;
Parte B: Fortalecimento da CESAN;
Parte C: Investimentos em Fornecimento de
Agua;
Parte O: ·Investimentos em Tratamento de
Esgoto;
Parte .E: Gerenciamento do Projeto.

Sim
19405.000017/2004-74

N°doROF:

295011

Foi concedida garàntia da União?:

Sjm

Tipo de credor:
Credor:

· . lnstitulçao Financeira Internacional
Sanco Internacional para Reconstruçao e
· Desenvolvimento

\
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cadastro da Dfvida Pública (CDP)

--~--------------~~~~~~--~~~--~~--~--~--~

----- -'-- -·-- -.~- ------ ......... -----.

.

.

lnforma,Ç:Oes referentes ao contrato vigente na data-base (consid~rando eventuais ad~os) ·.

·

·

I

Moeda da cantrataÇao, emissão ou assunção: ·.

Dólar dos EUA

I

Valór da contratação, emissão ou assunçao:

36.000.000,00 .

Data da contrataçao, emissao ou a8sunçlo:

10/11/2004

' '

.

........

Taxa de juros e demais ençargos:

,
.
1 -O Mutuário pagará o Banco uma eomissao equiválente .à quantia de 1 por cento (1%) do valor do
empréstimo. Na Data ·de Inicio de Vigência ou imediatamente após' esse dia, Bánco sacará da Conta de ·
Emprést~mo, em nome do Mutuário, a quantia correspondente à taxa mencionada e efetuará o ·
·
pagament~ da mesma a si próprio..
· ·

o

2- O Mutuário pagará ao·Banco uma t:omissao de compromisso sobre o montante do principal do
empréstimo nao saca9o periodicamente; à taxa de: (al oitenta e cinco centésimos·por .cento· (0,85%) por
'
áno a partir da data em que tal comissao de compromisso comece a ser devida, de acordo com o
disposto na Seçao 3.02 das Condições Gerais, até o dia anterior ao quarto aniversário da mesma data; ~
(b) setenta e cinco centésimos por cento (0,75%) pór ano nos perfodos.subsequentes:
3 - O Mutuário p~géjlrá juros sobré o mo.ntante do principal do Empréstimo sacado periodicamente e
Pendente de ar11ortizaçao, em relaçao a cada Perfodo de Juros à Taxa Variével, contanto que, na
.Conversao da totalidade ou de qt.~alquer p~rte do montante principal do. emp.réstimo, o Mutuário pague,
durante o Perfodode·Çonversao, j~ros sobre tal quantia de acordo.com os dispositivos relevant~s da
CLAUSULA IV das Condições Gerais.
·
.
..
.

.

.

'

.

Anexarcontrato é ev$ntuals aditivos, ou documento comprob$t6rio ~a emisSão ou assunçAo.da-drvida
.•

".

...

.

I

'

I

Tipo de Documento

Descrição

Contrato Inicial

Contrato de Empréstimo n. 7248-BR

Outro

Lei Autorizativa n. 0 7.728

'

•

Data
0

10111/2004·.
'

-:

29/03/2004
.
·~

Data· prevista da quitaçao:

.

. 15/05/2021
I

Saldo devedor na data-base (na moeda de cootrataçAo):

13.482.0QO, 15

Saldo devedor na data-base (ern reais):

43.939.186,69
'
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/

\

'

' .. ··

·'

\

. .

,I

18/0812017- 16:q6

/

cadastro da Drvida P.:íblica (CDP)
- rr-

I ~

'•,

•
L

.

I

•

'

.

~

:

.'· UF de mutuéri9: ·" ·1

'Estado

..
I

;

1,

I

.
,.1

'·

.··ES

.,

'

..

•.

1

'

.

\

,.

~

/,.
.

~

(- \

. ' ...

,..'

. r_,,.'

. ')

V•

.,,

.

- Detalhamento da·~rv_ldá (d~ça!) l finalidade): ·'·· .t
· .· ·
'
-··
·
· ·....,.
,. ·
\

(··I

.

.

Vigente na d~·base

Tipo de... Drvida:

I '-'

.r

.Espfrito Santo

'

SltuaçAo .da dMda: ·

,.'·,

r ..

• J•

!.

.

• ,.. .Mutuáriq: ·

Dfvic;ta Contratual - Com in-stituição
financeira externa·
· .. ·

Cooperar na execução de. um programa que
consiste na melhoria do transporte de
cargas e passageiros na rede rodqviária do
• Estado do Espfrito Santo.

1

~erifiCaoAo-.dé li~ltes e ~ndlçOÊts,a que'se refere o .. · Si~

-· ·Houve a
art. 32da LRF? ..

,

.

. ,

.1

,.

•

/f

'

',

. ,·,

·

• ,

19405.000020/2005-79

,.

N°doROF: .

I,.
I.
I

/

. Foi concêdida·garantiá da ÚniAQ?~

'·.
,, I .

r

.'

Ti~?C> dé cred!>r:

.

360982.
•.,;!

Sim

'.

~

'Instituição
Financeira Internacional
.
.

!

Ban~ lntêramericano de D~senvolvimento · '

______

Credor: .

)." _.;;..;.
.,...-~---~--·-------..:..--·
, ·- _; _.. lnrormaçOes referentes ao contrato vigen_te na dáta-base (considerandq-eventuals aditivos)
, Moeda ~a contrataçéo, emiSsâo ou assunçao:

.

I

I .

'

'

.

V~lor da éontrataçlo,
.

t· :

r

'

Dólar dos. EU,A

'

.

.

73.500.000,00 .
' '28/03/2006

Data da contrataçao, emisslo ou assunçao:
-

•

,;J>:-

;

t· ' .

'

··.

....

I

....

i

emisslo ou .assun(:lo:

1

v.

'

,'

,· ..

• ' f

.

•
<'

•

. -----~--~---~-----------~~~DMda no: '
. •. .
'
. 32.00000.0.00020~3
'
,r

~ \
.• l

·.

•

'

Taxa de juros. e demais encargos:
.
··
,.
.
,
·' \
(a) O Mutuário pagará juros sóbre os saldo~ devedores diári~~ do. Empréstimo a uma taxa que será.
determinada de acordo qÔ~ o estipulado no Artigo 3.04 das Normas Gerais· para um Empréstimo-do
mecanismo Unimonetário com Taxa de Juros ba$eada na LIBOR. O Banco notificará ao Mutuário; tao
IÓgo seja .possfvel, ~epois de deteiÍninàr a taxa de jur!ls aplicável d.uran\e cada Trimestre ou Semestre:
conforme o, caso. Se o Mutuário decjdir ~Iterar sua escolha da taxa de juros para o Mecanismo de Moeda
CÚ1ica1 confOrme o. estipulado na Cláusula 2.Q3 destas Dispo$ii;Oes Especiais e no Artigo 4,01 (g) das ·
·Normas Gérais, o Mutuário pagará juros a.uma taxa que se. determinará de •aco'rdo com o estipulado no
Artigo 3.0:4 ~as Normas Gerais para um empréstimo do.~ecanismo Unimonetário. com,Taxa de Juros
Ajustá~et
·
, .
• · · · ·'
-" ·· ·
. ·, ,
- .
-

'

f

•

j,:.,

,-•

, .•

"''

~

<'

'

~

.-

•

r

•

'.

'

"I

• I

I
• ~

I

,..

'

(b) Os juro.s serao pagos semestr~lmente !)os dias2Ô d~s me~e~ de jan~iro·e julho de:cada ano; á pa_~ir.,
de 20 de j~lho de 2006, de acofdÓ com ó disposto no Artigq 3.01. das Normas Gérais;
'· ·
•
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.. '

Operaç~ de Créd1to e Garantias da

União, Estados e f>1~nitlpios

.?tr~
.·
.

18/0812017- 16:06

I

e~tabele~ido no ArtÍgo 3.02 das Normas Gerais. Este perce'ntual P9(1erá ser mQdificado s~mesV.Siménte ·
.pelo Banco, ·sem que, em cso algum, possa exceder o percentual previsto no mencionado Artigo.
ou assunção. da dfvida ·
Anexar contrato e eventuais aditivos, ou·
.. docÜmento comprobatório da emissao
.
'

Tipo de Documento

Descrição

Contrato Inicial
Outro

'

Data
0

' '

Contrato de empréstimo n. 1675/0C-BR

28/03/2006

Lei Autorizativa ri. 0 6.731

18/07/2001

Data prevista da quitação;

'

20/01/2026

Saldo devedor na data-base (na moeda de contratação): .
Saldo devedor n~ data-base (em reais):

. 46.550.000,00

- - - ·- - ·- - - ..... - - - -.- - - - - - - 151.711.105,00

_..

32.00000.000023-8

Tipo de mutuér:lo:

Estado

UF de mÜtuério:

ES

Mutuário:

E.spfrito Santo

Situação da dfvida:

Vigente na data-base

Tipo de Dfvida:

~

·- - -- ~

Divida Contratual - Com instituiçáo
financeira externa

Detalhamento da dfvÍda (descrição 1 finallda~e):

Cooperar na 'eXecuçao de um Programa
Rodoviário do Estado· do. Espfrito Santo.

Houve a verificaçAo de limites e condiçOes a que se refe~ o

N~Q

No do ROF:

32100021

Foi conÇE!dida garantia da União?:

Sim

'npo de credor:

lnstituiçao Financeira Jnternacional

·art. 32· da LRF?

Credor:

Banco lnteramencano de Desenvolvimento

·.
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(

.

.

. .

r

.....

-

'

I

\

- .._. _a0_.... - .....

_ _....;. _.....
t

.,.

~

_
...

_

......~ ~ .....

•

'

i

.•

• . .. •

'

'1.

·"J

•

_...... -- -·...:--. .. , I

- ·~

~

cóntrato Vigente na .data-base,(considerando· evenb,iais aditiVos) ' . ·
-\-

•

..

M~a dà-~ntrataçao, e01isslo ()U assunçlo::

~

'I.

Cadastro da Drvida Pública (CDP) .

ln(ormaçOes referentes

'

I

....

..

•

~

·•

· '·

-

'

•

.'

'

·D~iar dos EUA.

. ~

..:

/

I

. ' '

(

0

·· .

"

'•

J.

•

Valor:~~ con~çAo, ~m~ ou assut:l~o: ·

,.

'

•

15;600.000,00

I

~.

'
,.
I ,_

Qata. da
CQnti'afação, én)issAo
ou assunçAo:
.
..
. .

(

I

~

Taxa de juros e·demais e"'çargos:I

(

f

·· ~· 28/0Z/1992
•·
-"
.

·· ,: ·

. - :'·

·

_ ·,

. ·

· ·

- · .

_

.·

Ç> Mut~.:~é,ri.o pagará semestralmente ·sobre os ~Idos devedores juros de 4% áo ano, contado,s da datá dos .

respectivos a~sembolsos. Enquanto o Banco.nao entregar a tabela de amortização prevista·na .Ciéusula
3.0.1,-os jUrQs serão pagos sem~tralm~nte nos diâs 24 de fe~ereiro e 24 de agosto çle cada ano, a partir
ae 24 de ago~to de 1992. Após a entrega _da referida ~bela, os juros serão pagos juntamente com as
prestações, efetu~ndo-se os ajustes cábfveis, . '
·· . .
\ · ·

I '

':

.

·;

••

•'

\

'

'

.. Jo.

.; ...

•

..

-~ ~

'

•

•

I

•

;

'I

: Afle~r contrátó ~ eventi.uli$ aditiv()S, oú documento a;>mprobat()rio,da emissao ou assunçao d~ dfvÍd~ ·
'

r

'

',

I

'

I

•

•'

'('

A.

'

..

Tipo de Documento
f ·

I

,.o"-

.., •

\ -

\

'

'

.

Data

, Contrato dE{empréstimo ·e -Contratp de garcfhti_as
"
· .Lei.AutorizatiVa n/' 4.518 \

Outro

r

'

·<:

l

.,

I

•

Descnção

Contrato Inicial·
;

"'

. 28/02/1992

.

,

14/b1/1991

"

.. .

i

(

1 Data 1)revista d~ quitaçao~

06/01/201?

. ..... .

.. )

. . Saiêio devedor @a ~se (na·nioeda de~con~taOao):..
410.487,63
.
~
.
( .
-' · Saldo devedor na-data-l'iííse
(em reais):-.
· . { · - : 1.337.820,22
\
..

.

I

I

·t

'

.

- - no:-. ......... - -. -. ' ......... -- .. .... •

Olvida

1- .

I

#

":w)

•

I

'

~

~

~

.

Tipo de·mutuaiio:

Mufuéôo:

(.

.SibJa~ó dá dfvida:

'\

'.•

'(

(

.-

.

-~

~

'•

~~- ~ .
• ,\

•

•

•

'

•

•

.

t· ·.. -

'

.
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Destinado aos investimentos em 1
:infraestrutura tecnológica para o sistema
Inteligente de Transporte (ITS) e ao
'
gerenciamento da implantação do Sistema
BRTGV. ·
.
.

.

Houve a verlficaçlo de limites e condiç0$5 a que se refere o
art. 32 d~ LRF? . •

'-

..

·'

: Dlviqa Contrâtual -Com instituição
financeira interna
·

.~ .

Detalhamento-da. dfvida.(descriçAo
I finalidade):
.

f ·••

-

'

I'

~po de ~fvida:

.

~

,_

Esprríto Santo·· .
Vigenté ~a data~base '

,

'

~

·32.ÓOOOO.OOÔ024-6

-.

I'

ES

UF de mutuério:

,_

<

.,

I
I

~'

Estado

Í .

I

1-

-- - .- -. -\- - -

Sim

. \
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·
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.•

Cadas~ da Df'(ida PCibllca (ODP) ·
·I

17944.000378/2012-06

N° do PVLIProcesso:
N°doC!DIP:

2012000814

Foi concedida garantia da UniaÓ?:

Sim
ú\stituição Financeira Nacion~l

..Tipo c:te credor.
·.,

Banco NaciG>nal de Desenvolvimento
Econômico e Social

Credor:

--- ·- -----

--- ..... ._---- ... --

.-.;......

lnfonnaçOes referentes ao contrato vigente na data-base (considerando eventuais aditivos)
.

. ·"-.,..,.

'

. Moeda
da con~taçao, emissao.ou
assunção:,.
.
.

.

_.,-

Real

.,

.

Valor da c;ootrataçAo, emlssao ou assunção:
Data da contratação, emisslo o~ assunçao:

I

78.500.000,00
14/05/2012

(

_Taxa de juros e demais encargos:
Sobre o principal da divida do BENEFICIÁRIO incidirão juros de 1,9% (utn inteiro e nove décimos por
cento) ao ano (a trtulo de remuneração), acima da Taxa de Juros de Longo Prazo- TJLP, divulgada pelo
Banco Central do Brasil, obseryada a seguinte sistemática:
1- Quando aTJLP for superior a 6% (seis por cento) ao ano:
a) O montante 'correspondente à parcela da TJLP que vier a exceder 6% (seis por qento) ao ano será
capitaliz~do no dia 15 (quinze) de cada mês da vigência deste Contrato e no seu vencimento ou
.liquidação, observado o disposto n;;:~ Cláusula Décima Qyarta, e apurado· mediante a in~idência do .
seguinte termo de capitalização sobre o saldo devedor, ai considerados todos os ~ventos financeiros
ocorridos ~o perlodo.
·
f

\_.,

b) o percentual de 1,9% (um inteiro e nove dé~imos por cento) ao ano acima da TJLP.(remunéração),
referido .no "capuf' desta Cláusula, acrescido da parcelá nêo capitalizada.da T JLP de 6% (sei~ por cento) ·
_ao ano, incidirá sobre o sa1do devedor, nas data.s de exigibilidade dos juros mencionadas n~ Parágrafo
Segundo ou na data de vencimento ou liquidação deste Contrato, observado o disposto na allnea "a", e
considerado, para_cálet:ulo diário de juros, o númeró de dias·decomdos entre a data de cada evento
finanpeiro
e as datas de exigibilidade
ácima citadas.
.
x
11- Q~ando a T,)Lp for igual ou infegor a 6% (seis

por.~nto) ao ano:

e

. O percentual de 1,9% (um inteiro nove décimos por cento) ao' ano acima da TJLP (remunerÇ~ção),
refeiido no "capuf' desta Cláusula, acrescido da própria T JLP, incidir~ sobre o Saldo devedor, nas datas
de exigibilidade dos juros mencionadas no Parágrafo Segundo ou na data de vencimento ou liquidação
deste Contrato, observado o disposto na alinea "a", e considerado, para cálculo diário de juros, o número ·
de dias decorridos entre a data de cada ev~nto finànceiro e as datas de exig.ibilidade acima citadas.

Anexar contratO e eventuais aditivos, ou d~mento comprobatório da emiSSAo ou psunçlo da drvida
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f

'

~

~

'

' TESOURONAaotw.
'

,.

•

-

t

,.-

.

.

' ..

;

'

\,

·\

.

·-·

18/08/2017 - 16:~
r

(

.

.. Cádastro ~a Dfvida P(lbllca (CDP)

j

Tipo de Documento

Descrição

"

Aditivp
. . . contratúal
'
Outro

'

Data

., Aditivo n. 01·
0

~

'Lei AutoM~ativa n/ 9.593

(

...

' Data prevista da quitaçêo:
.• I. •

•

I..

.

--- .....

Saldo devedor-na datá-baSe (ém _reais):' '
. I

I •

:(

-~--

>Dfvída tl 0 :

.•

.....

.•·

.

'

.....

:~

'

~--

'

Tipo: de mutl!ériÓ:

__ --·
'·

......

~

)_

I

.i

- ___

,1.799.399,01
~

.........

...

~-

~--

32'. 00000.000025-4

Estado

"·.

ES

Mútuério: ' '..

'

!,

"

20/12/2010
..

UF.de mu~rip: ... •

I.

)·

,.-_ !.

..

'

18/06/2014

J

15/05(2032

\

•

/

..

'

. Esprrito Sánto
· Vigente na datá-base

.

SituaçAo.da dfvida:

•

Típo de Dfvida:
'

-·

'.

'

I~

•

Dfvida Contratual - Com instituição
' financeira internà

l .

~

Detal~amento da dfvidà ·(descriçlo/ finalidade):

. ·.

f

'

I

.;.

•

Destinado às obras de artes especiais , ·,
previstas para a primeira etapa dó sistema
.BRT~V. . •·
..
.'

·.

Houve i! verificaçAo de limites-e côndiçOes a"que se referà o
• art. ..32 da LRF?
;. ·•
\,

.Sim
•

. ·~

I

.

\ . 17944:ooo37SI2012-oe·
.

.N.. do-CADIP:
'

I'

•

I,
I

i•'

I

Foi·C?!"cedida garantia da u~tao?: .
_Tipo-de ~r:
' (

(

, 2Q160000ÔO

'

· Sim

.

-,.

· Instituição Financeira Nàcional
Banco- Nacional de Desenvolvimento.
EconOmico e Social

Credor.
;

/

.

'
·.f

... f,·• •

~--

r

.

..

,
',

. i

·.
I.

'' .
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•.;:,

. D.·.. Ipe··M',
SA.

SlstemadeAn.'

,, .

'·

'·.·

á.lisedapl~ida Públ.ica~

'

Operações de C~édlto.e Gàrantias da
. l)nião, Estados e Municlpios ·. . .

'

401

......

'i

'
. Cadàstrci da Ofvida Pllblica (CDP)

woa12o11 -16:06.
'

'

.

\

I\_

Moedà da contratação, emissAo ou· a8surição:

Real .

,Valor da·contrataçao, emissão ou ~ssunção:

.106.200.00~,00
't

Data· da contratayao~ emissao ou assunção:

•

•

14/05/2012

Taxa dejuros ·e demais en~rgos: . ·
; ·
.
.'
. .
.
· ·'
. . .
Sobre o principal da divida do BENEFICIÁRIO incidirão juros çie 1,9% (um 1n.teiro e n~ve décimos por .
cento) ao ano (a titulo de remuneração), acima da Taxa de Juros de Longo Prazo- TJLP, divulgada pelo
· Banco Central do Brasil, observ'~da a segui~te siste.mática:
·
• '.

1.; Quando ~·TJLP for superfor a.6% (seis por centp) ao ano:

'r

~·

I .

a) O mon~nte correspond~nte à parcela da T JLP que vier a ~xce~er 6% (seis por centó) ao ano $erá
capitalizado no dia 15 (quinzé) de cada mês da Vi9ência deste Contrato e nQ seu_vencimento OU '
liquidação, ob~rvado o disposto na Clausula. Décima Quarta, e ;:~purado mediante a incidência do
seguinte termo de capitalização sobre o sal~o devedor, af.considerados todo~ os eventos finaíoceiros.
ocorrid.os no perfodo.
'

,

I

.

~

.

'

I

•

~

•

b) O percentual de 1,9% (um inteirÇ> e nove décimos por cento) ao ano acima da TJLP (remuneração),
referido no ~·capuf' desta Cláusula, acrescido c;la parcela não capitalizada da T JLP de 6% (seis por cento)
ao ano, incidirá sobre o saldo devedor, nas datas de .exigibilidade dos juros mencionadas no Parágrafo
Segundo ou na data de vencimento ou liquidação deste Contrato, observado o di~pósto na alfnea "a.",
considerado, para cálculo diário de juros; o número de dias decorridos entr~ a data de cada evento
financeiro e as d~tas de exigibilidade acima cjtadas.

e

..,..

li -Quando a T JLP for igual ou. inferior a 6% (seis por cento) ao ano:
I

,

·

o percentual de 1,9%.(um inteiro e nove décimos por cento) ao ano acima da TJLP (remuneraçâo),
referido no "caput" desta Cláusula, acrescido da própria T JLP, incidirá sobre o saldo devedor, nas 'datas .
·de exigibilidade dos juros meAcionadas no Parágrafo Segundo ou na data de vencimento ou liquidação
deste .Contrato, observado o disposto na alfn~a "a", e considerado, para cálculo diário de juros, o núméro
de dias decorridos entre a <:!ata de. cada evento financeiro e as datas de exigi~ilidade acima citadas.

~· .

Anexar conJrato e eventuais aditiyos, .ou documento comprobatório da emissão .ou as5unção da dMda ·
Tipo de Documento

Descrição

Data

-

-

Contrato Inicial '

Contrato n. 11.2:1260.1 - Subcrédito C

14/05/201'2

Aditivo Contratual

Aditivo. Contratual n. 0 01

18/06/201~

Outro

0

. . LÊ~i Autorizativa

' \

,,

Data prevista da quitaçao:

~. 0 9.593

. 20/12/201 o

'
'

.
I

15/Ó5/203,~
\

Sald.o devedor·nadata-base (em reais):
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·

.

SADIPEM
.
·

,

·

.

.

·

SistemadeAnálisedª-'Dfvid~ Pública,
Operações de. Crédito e Garantias da
União, Es~os e Munidpios

18/0812017.- 16:06

Cadastro da Drvida Pllblica (CDP)
r .

,,

~

---~-----~-----------------orvida no:
32.00000.000026-2'
Tipo de mutuário:

Estado

UF de mutuário:

,ES·

Mutuál'io:
SituaçAo da dMda:

EspfritÔ Santo
Vigente na data-base

.I

Típo d~ Dfvlda:

· Dfvida Contratual - Com instituiÇão
financeira interna
·
·

Detalh~mento da dfvlda (desclição I finalidade

.

r:

.

Pr-ograma
PROPAE.

Houve a verjflcaçlo de limites e condiç6es a que se refere o
art. 32 da LRF?
·
·

Esp~ial

e Apoio aos Estados .

. Sim

17944. Q01350/20 12-88

N° do PVUProciesso:.
N°doCADIP:

2013000030

Foi ~ncedlda garantia .da Unilo?:

Si !TI

Tipo de credor:

Instituição FinanCeira Nacional
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social

Credor:

- ·- - - '

.

~

... - - - - - - - - - - - - -· .......... - - .........
.

~

.

'

.

Informa~ referentes ao contraio vigente na data-base (considerando eventu~is aditivos)
'

.

Moeda da contrataçao,· emisa4o ou assunçlo:. .
Val9r da contratação, emisslo ou assunção:
Data da contratação, einiSsao ou assunção:

. Real

280,000.000,00
. 07/12~012

Taxa de juros e demais encargos:
. .
.
Sobre o prinçipal da divida do .BENEFICIÁRIO incidirão juros de 0,8% (oito décimos por cento) ao ano (a
trtulo de remuneração), acima da Taxa. de Ju~os de Longo Prazo - 1T ~LP, divulgada pelo Banco Central do .
Brasil, observada a seguinte sistemática:
·
·
, ··
·
'
. ·
1- Quando a TJLP fo~ superior a 6% (seis por cento) ao a~o:
· a) O montante carrespóndente à parCE:>Ia da TJLP que vier a exceder 6% (seis por cento) ao' ano será
capitalizado no dia 15 (quinze) de cada m-~s da vigência deste Contrato e no seu vencimento ou
liquidação, observado o disposto na Cláusula Dée!ma Quarta, e apurado mediante a i~cidêricia do
seguinte termo de capitalização sobre o saldo devedor, ar considerados todo~ os eventos financeiros
.•
ocorridos no perlodo. .
b} o percentual de 0,8% (oito décimos por cento) é!O ano acima da TJLP (remuneração}, referido no
"caput'' destl) Cláusula, acrescido da parcela nao. ~pital~ada ~a TJLP d~ 6% (seis por cento) ao ano ,
Página 238 de 323
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1. ·

/

18!0812017 ~ 16:06

.Cadastro da Dfvida P~bllca (CDP)

~~~------------~----~----

ou n,a data de vencimento ou liquidação deste Contrato, observado o disposto na alfnea "a",!!!
considerado, para o cálculo diário de juros, o número de dias aecorridos entre a data de cada evento
finànceiro e as datas ·de exigjbilidàde acima citadas. ·

11 -Quando a TJLP for igual ou inferior a 6% (seis por cento) ao ano: .
'

..

.

O percentual de 0,8% (oito décimos por cento) ao ano acima da TJLP (remuneração),· referido no.,capuf'.
desta Cláusula, acrescido da prórpia TJLP de 6% (seis ·por cento) ao ano , incidirá sobre o saldo deveqor,
nas data~ de ~xigibílidade do~ juros mencionadas no Parágrafo Segunqo ou ·na data de vencimento ou ·
liquidação deste Contrato, observado o disposto na--allnea "a", e considerado, para o _cálculo di.ário de
juros, o número de dias decorridos entre a data de cada evento financeiro e as datas de exigibilidade
•
I '
.
ac1ma c1tadas.
.
.
· ··
· ,
.

.

Anexar contrato

eevéntuãis aditivos, ou documento comprobatório da etnissAo ou assunçao da dfvida
'.

Tipo de Documento

Descrição

Aditivo Contratual

Aditivo n. 01

Aditivo Contratual

Aditivo n. 0 02

Contrato Inicial

Contrato n.0 12.2.1155.1/019- Subcrédito A ·

07/12/2012

qutro.

l-ei Autorizativa n:o 9.874 ~Documento original

·12/07/2013

Outro

Lei Autorizativa n. 0 9.874- Documento revisado

12107/2013

Data

0

•

27/12/2012
06/0312013.

--~----~~--+-~~--~----~

--------------~--------------4

Data prevista da quitação:

-

Saldo devedor na data-base (em reais):

,5/12/2034
203.605.831,50

~--------------~---~~----~--DMda no:
.
. ,
•
32.00000.000027-1
(

Tipo de mutuário:

'Estado

'

.

I.

UF de mutuário:

-- ES
'

·Mutuário:
.. Situação da dfvida:

'·.

Tipo de Olvida: .
I

•.

..

Esplrito Santo
Vigente na data-base .
Divida Contratual - Com instituição
financeira interna
'I

Detalhamento da dfvida (descrição I finalidade):

Destinados à implantação do Corredor
Metropolitano Litoraneo Sul - Trecho 1. ,

1-{ouve a verificação delimites e condições a que se· refere o
àrl 32 da LRF?
· .
.
.

Sim

.

N° do PVLIP~&So··.
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cadastro da Drvida PCiblica (CDP)

N°doCADIP:

2011001418

Foi conc;eclida garantfa·da União?:

Sím

Tipo de credor:

. '

InstituiÇão Finance.ira Nacional

I

Credor:

- - - - - - -· -

..... -

. Banco Nacional de Desenvolvimento
EconOmico e Social

- .... - ·- ..... -- - - - - - - -· -

..- ....,
......
'tnfol11)8çOes·referentes aó contrato vlgen~ na data:base (~nsiderando eyentuais aditivos)
Moeda da contrataçêot emissAo ou ~unção:

Real
\

. Valor da contratação,. emissAo.ou a~unção:·

13.280.000,00

D.ata da contrataçlo, ~missão ou assunção:·

'20/05/2010 '

Taxa de juros e. demais encarg.os:
Sobre. o principal da dfvida do BENEFICIÁRIO incidirão juros de 1;9% (um inteiro e nove décimos por
cento) ao ano (a trtulo de remúneração), ácima da Taxa de Jutos de Longo Prazo- TJLP; divulgada pelo
. Banco Centr~l do Brasil, observada a seguinte sistemática:
·
I - Quando a TJLP for superior a .6% (s~is por ~ento) ao ano:
a) O montante correspondente à parcela da TJLP que vier~ exceder6% ($eis por cento).ao ano será
capitalizado no dia 15 (quinze) de cada mês da vigência deste Contrato e no seu vencimento ou
liq\Jidação, observado o disposto na Cláusula Décima Quarta, e apurado mediante a incidência do
seguinte termo de capitalização sobre o saldo devedor, ar considerados todos os eventos financeiros
ocorridos no perfodo.
b) O ·percentual de 1,9% (um inteiro e. nove décimos j)or cento) ao ano acima da TJLP (remuneração),
referido no "caput" desta C~áusula, acresCido da parcela nao capitalizada da TJLP de 6% (seis por cento)
ao ano , incidirá sobre o saldo devedar, nas datas de exigibilidade dos juros mencionadas no Parágrafo
Segundo·.OU na data de vencimento ou liquidação deste Contrato, observado disposto na allnea. "a", e
. CQnsiderado, para q cálculo diário de juros; o número de dias decOrridos entre a data de cada evento
financeiro e as datas de exig~bil~dade acima citadas.

o

11 - Quançto a TJLP for igt,Jal ou inferior a 6% .(seis por cento) ao ano:
.

'

'

o percentual·de 1,9% (um i.nteiro e n'ove ~écimos por cento) ao ano acima da TJLP (rerrn~neraçao),
referido no "cãput'' desta Cláusula, acrescido da própria TJLP, incidirá sobre o sàldo devedor, nas datas .
de exigibilidade dos juros mencionadas no Parágrafo Segundo ou na data de vencimento ou liquidação
deste Contrato, sendo consideraqo, para o cálculo diário de juros, o número de dias decorridos entre a
data de cada ~vento financeiro e as datas de exig.ibilidade acima· citadas.
Anexar contrato e eventuais aditivos, ou. documento comprobatório da etnissAo ou assunçlo da drvida
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Cadastro da Dfv_ida Públiea (CDP)

Data previ'sta da quitaçao: . ·

15/06/2020

Saldo devedQr na datá-base (em reais):

1~.407 .834,45

-- ..... :.... -- -- -·-- --- - ....... - ...... -- ~ ~ - ~-- - ..... - .3·2.00000.000028-9

Tipo de mutuério:

Estado

UF de mutuéno:

ES

:"-.../

Mutuério:

Espfrito Santo

Situaçlo da drvida:

Vigente na data-base· .~

. Tipo 'de Divida:

Dfvida Contratual. - Çom instituição _,
~nanceira interna
./

Detalhamento da dfvida (descnçao 1 finalidade):

'

Reforma e ampliaçao do Hospital sao
Lucas.

a

Houve verificaçao de limites e condiçOes a que se re~re o
art. 32 da LRF?
.

Sim ..

. N° do PVUProeesso:

17~44.000582/2009-13

2~0~000852
Foi concedida garantia da Uniao?:

Sim

Tip_o de ~Qr:

Instituição Financeira Nacional

Credor:

I

Banco Nacional·de Desenvolvimanto ·.
Econômico Social

e

.... -----...------------------

~-----'lnfo~çOes
referentes ao con~to vigen~ na data-base (considerando eventuais aditivos),
Moeda da contrataçao, emlssao ou a$Sunçao:

Réal

Valo~ da contrataçâo, emlssao ou assunçao: ·

14.281.790,78

.

.

Data da contra~çao, e.missao ou assunção:

25/09/2009 '

T~ de juros e ~emais encargos:

J

.
Sobre o principal da drvida do BENEFICIÁRIO inddirao juros de 1,9% (um inteiro e nove décimo~ por
cento) ao anQ (a titulo d_e remuneraçAo), acima da Taxa de Juros. de Longo Prazo- TJLP, divulgada. pelo
Banco Central do Brasil, observada a seguinte sistemética: ·
.
• .
·- ·

-

'

'\.

.

I -.Quando a T JLP for superior a 6% tsejs oor cento\ ao ano·
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·sistemadéAnãlisedaDividaPúbtlca,
OperaçóesdeCréditoe<iarantlasda
União, EstadoseMu.nlcfpios

.

./

.

18/0812017 • 16:00 :·
.

"

.

Çadastro da Dfvida P(lbfica (CDP)
/

a). O montante correspondente à parcel~ da TJLP que vier a exceder 6% (seis por cento) ao ano será
capitalizado no dia 15 (quinze) de cada mês d~ vigência dest~ Contrato e no seu vencimento .ou
liquidação, observ~do o disposto na Cláusula Décima Quarta, e ·apurado mediante a ~ncidência do.
. seguinte termo de ,Capitali~ação soore o saldo .devedor, ar considerados todo~ os eventos· financeiros
QCdiTidos no pertodo. ·.
· ·
I

b) O pe'rcentual de. 1,9%.(um inteiro e nove décimos por cento) ao ano àcima da T JLP (remuneração),
referido ·no "éapt,tf' desta Cláusula, acrescido da parçela na o capitalizada da TJLP de 6% (seis por cento)
aô ano , incidirá sobre o saldo devedor,· nas datas de exigibiiidade dos juros mencionadas. no Parágrafo
Segundo ou na data de vencimento ou liquidaçêo deste Contrato, observado o disposto na alfnea "a", e
· considerado, para o cálculo diário de juros, o. número de dias decorridos e.ntre a data de cada evento
financeiro .e as datas de exigibilidade acima citadas.

.

11- Quando· a TJJ.:p .for ígúal ou inferior a 6% (seis por cento) ao ano:
\

.

.

.

.

O percentual de·1,9% (um inteiro e nove décimos por cento) ao ano acima da TJLP (remuneração),
referido no ~caput" desta Cláusula, acrescido da. própr:ia TJLP, incidirá sobre à saldo devedor, nas datas
de exigibilidade dos juros mencionadas no Parágrafo Segündo ou na data de vencimento ou liqui_dação .
deste Contrato, sendo considerado, para o cálculb diário de juros, o número de dias decorridos entre a
data de cada evento financeiro e as datas de. exigibilidade acima citadas.
.

'

Anexar contrato e ~ventuais aditivos, Ol.t dÓcumen~ comp~tório da- emiSSAo OU assunção da dMda

\

Tipo de Documento

Descrição

Data

Contrato Inicial

Contrato n. 08.2.1 039.1/028 - Subcrédito B

Aditivo Contratual

Aditivo n. 0 01

0

.•

25/09/2009
02104/2015

'

outro

Lei Autorizativa. n. o 8. 755 - Documento original

12/12/2007.

Outro

Lei À.utorizativa n. .8.755Documento
·,
.
..,revisado

12112/2007

Lei Autorizativa n. 9.117- Altera a lei n. 8.755

10/03/2009

0

'

Outro

0

Data prevista da quitaÇaot
.

15/10/2009

'

Saldo devedor·na data-ba~ (em reais):

.
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Quinta-feira

407

sistemadeAnállsedaDfvidaPúbllca,
Operações de Crédito e Garantias da
União, Estados Municfpios.

e. ·-

TEsouRÓNÁciONAL

18/08/2017-16.:06

Cadastro da Dfvida Ptlblica (CDP)

-·--

------------------------.

.

. .

32:00000.000029-7.

'TiPQ .de 'mutuério:

Estado

· UF de mutuéno:

ES

'
. Mutuériq:

Esplrito Santo

situ'açao da dfvlda:

Vigente na data-base
/

Tipo de Dfvida:

Divida Contratual - Com instituição
financeira intérnc;~

·. Detalhamen~ da divida (descri~o /finalldad~): .

Reforma, ámplia·ção e modernização do :
Hospital .Central.

Houve a verfficação de limites e copdlçOes a que se refere o
.art. 32 da LRF?

Sim

N° do PVUProcesso:

17944.00058212009-13
\

N°doCADIP:

2009000853

Foi. concedida garantia da Unlao?:

Sim

Tipo de credor:

Instituição Finanéeira Nacional

Credor:

·- - - - - - -- - ~~- -

~

- ·-

Banco Nacional de Desenvolvimento .
e Social·

~conOmico

........ ..:.:..

-- - -- - - --. ..... - - - --

Informa~
referentes ao contrato vigente' na data-base (considerando eventuals'aditivos)
.
.

I

Moeda da contratação, emisslo ou assunção:

Real

Valor da contrataçao; emisslo ou assunçao: ·

7.567.~36,22

Data da contrataçao, emisslo ou assunçao:

25/09/2009

.

-~

I

Taxa de juros e demais encargos:
.
· Sobre o principal da divida do BENEFICIÁRIO incidir.êo juros de 1,9% (um inteiro nove dàcimos por
cento) ao ano (a trtulo de remuneração), acima da Taxa qe Juros de Longo Prc;~zo.., TJLP, divulgada pelo
. ··
·
Banco Central do ~rasil, observada a seguinte sistemática:

e

I - Quando.a T JLP .for superior .a 6% (seis por cento} ao ano:
a) O montante correspondente à parcela da T JLP que vier a exceder 6% (seis por cento} ao ano será
· capitalizado no dia 15 (quinze) de cada mês da vigência deste Contrato e no seu ve11cimento ou ·
liquidação, observado o dis~osto na Cláusula Décima Quarta, e apurado mediante a incidência do
seguinte termç de ,capitalização sobre o saldo devedor, ar considerados todos os eventos financeiros
ocorrid9s no perlodo.
·
·
·
b} O percentual qe 1,9% (um inteiro 'e nove décimos por cento} ao ano acima da TJLP (remuneração),
referido no "capuf'
desta Cláusula, acrescido da parcela nao capitalizada. da T JLP de 6% (seis por cento>
"d"',L
ooaen

°
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SA.DIP··.e·M
.

·

-~--

S.istemadeAnáttsedaDivid;tf>úblka,
Operações de Crédito eGarantias da

. ·

, .

· ·
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União, Es!ados e Munitrpios .

I,

~-

..

·,.

'·

'.

, ... {•.

"'J

. / ..... ·
/1

.,....w...·.
,· .
,
:· -.I\ TEsoúiiONAaoNAL . .
I,

'""

··
,,.,

.

.

'

I r .r;'.lõt
-~

.. .

'/

1-·~

'

,

'

\
.
. 1810812017- 1,6:06
,.

.-

... \

.

cadastro da·Dfvida POb_lica (ÇD~)
~

..

'

i

~I'

....

..

'

-

.·":"

•

\,

..

)

"a",

Segundo ou. na dàta de. vencimentô1bu, llquida~o deste Contrato, observado o' disposto na álfnea
e .,.
considerado, para~ cálculo diário de'ju1'9s, o·númerç de difis decorridos entre a data de cada evento
. financeiro e· as data~ qe exigibilidade acrma citadas. . .
1

,

j

'-'

):,

•

0

•

r

,

•

•

•

11 - Quand_o' a :rJLP .f~r igual ~u ihferior a.~%· (seis por cento) ao _ano:·.
!

•

'

i;

'i

•

'

(

•

I

.,. "

I

t

r .

1

•

.
•

~

. ,.
1

\-

~

(

~

, -

I

"

I

!

\

O percentúal de 1,9% (um inteírÇ>-e nove décimos por cento) ao ano acima da TJLP (remuneração),.
referido no "caput"' desta Cláusula, $crescido da própria' TJLP; incidirá sobre o saldo devedor, nas datas
, de e>ÇigibiUqade dos juros mencionadas no Par~grafo Segundo ou na data de vencimento ou liquidação
deste Contrato..v~endo considerado,_ para o cálculo diâri6
jur:os, o número de -di_as decorridos entre a.
éiata.de cada ev~n.to financeiro e as datas ~e e,xigibilidade acima citadas.,
·
..
·

.

de

-~

l

l

'

I

'

.

,•.'

1:.

-

~

•

'

'

'

•

•

••

f

'

ou assu~çao· dá dfvida

Anexar contrato e evenbJais aditivos, ou documento comprobatório da emisslo
•

•

~

•

,.,

T1po de Documento

Descrição

Có~trato:lnicial ..

·I 1contrato

. Aditivo Contratual~

Aditivo

.'

n.~ 08,2.1039.1/036Subcrédito c
.

n.ó 01·,.

02/04/2015 '

Outro:

Le! Autor_izé!tiva n. o â. 755 - Documento revisado

1-2/12/2Ó07

. .-Lei .À.ÚtoMzàtiva· n. 0 9.1,17.,. Altera a Lei n. 0 8.755

\ , 10/03/2009

'

12/12/2007 :

"·

\

.

•,

oáta preyista da quitaçAc): . ·

I·'

25/09/2009

Lei Autor_izativa n. 0 ~.755 ~Documento' original

~

J

Data

Outro

Outro

. ' 15/10/2019\

~;

I,

Sa_l~o.d~vedor na da~~ (em reais):

--- ,._------'

Dfvlda no:·

• . . .... :-

'

.

'3.118.150,35

I

l

•

l

•

'.,

I

~ -~-.----------------

.

.

.

.

llpo ~e mutuário:
I

i

32.00000.Ô00030-1

. ·.

: .

I

.

Estado

UF de-mutuário:

Mútuério:.
.SituaÇAo. da .divida:
f

j

•

'

..

(,

t

,TipQ de DMda:

'·

Espfrito Sa~tQ
Vigente na· dªta-base

'

I

financeira interna ·
.

1

Houve a verificaçAQ de lir,n~ e condi~ a que. se reilare o .

.

~~~~"

\,

.

.

·

Destinado. à· implantação do Sistema de
Saúqe~ Digital. · .

Detalhámento da dfvida. (deScriçÀo. MÍnalidade): · .

N~

.

Dlvid~ ·contratual - Com instituiçào

I

,

Sim

'

17944.ooo5à2t2009-13

do PVUProcesso: . ··
I,

"

.
. ,.,
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.·.

·. SA'DIPEM
.

.·

'i

.

--·

,/~· .

'

.

.

~istemadeAÕállsedaDivida. P(Jbllca,
Operações de Cr~dlto e Garantias da

.

·

•·

...

União, Estados e Municlpios

TEsouRONM:oo...:

.:.f'_./.';. l~
<·.. ~,> ·';/
' ·;·:..<f;

. '

.
.

'

I

· ~ · r.}

.18(08~017 -16:06

... . . ~. . ...

• Cadastro.da DMda PCiblica (CDP) ·

~~----~--~~~~~-----

N°doCÂDIP:
Foi concedida garantia da l.Jnlao?: ...

Sim'

Tipo de credor:·

InstituiÇão Financeira Nacional

/

Banco .Nacio~al de Desenvolvimento ·· ·
EconOmico e Social

Credor:
• •

.

•

f

-------------------------~Informações referentes ao contrato vigente na data-base (considenindo,eventuais aditivos)
Moeda da contratáçao, emisslo ou assunçao:

Real

Valor da contrataçao, emissao ou .àssunçao: :

29.72:4.600,00

Data da contratação, eínissao ou assunçAo: ·

25/09/2009

· .
..
·
.1 · ·
..·
.. .
Taxa d~ juros e demais encargos:
Sobre o principal da dfvida do BENEFICIÁRIO incidirão juros de 1,9% (um inteiro e nove décimos por ·
cento) ao ano (51 tftulo de remuneração), acima da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, divulgada pelo
. · . ·
.
.
Banco Central d6 Brasil, observada a seguinte sistemática: · . . .

'

I .:. Quando a TJLP for superior a 6% (seis por cento) ào ano;

a} O montante eorr~spondente:à parcela da TJLP. que vier a exceder6% (seis PQr cento} ao ano será
capitalizado no dia 15 (quinze) de ~da mês.da vig~ncia deste Contrato e no seu vencimento ou
liquidaçAo, observado o disposto na Cláusula Décima Quarta, e apurado mediante a incidência do
·seguinte termo. de capitalização sobre o saldo devedor, ai considerados todo.s os eventos financeiros
oçprrido~ no perfodo.

· b) O percentual de 1,9% (um inteiro e nove décimos por cento} ao ano acima da TJLP (remuneração),
referido-no "çapuf' desta Cláusula, acrescido da parcel~ não capitalizada.da TjLP de 6% (seis por cento)
ao. ano , incidirá sobre o saldo devedor, nas datas de .exigibilidade dos juros mencionadas no Parágrafo
Segundo ou na data de vencimento oú liquidação deste Contrato, observado q disposto na allnea ·~a", e
considerado, para o cálculo diário de juros, o número de 'diás decorridos entre a data de cada evento
de exigibilidade acima citadas.
·
·
financeiro e as. datas
.
.

..

I

.

11 -Quando aTJLP for igual ou inferior a 6% (seis por cento) ao ano:
O percen~ual de 1,9% (um inteiro e nove qécimospor eento) ao ano acima da .TJLP (remuneração),
referido no ''caput" desta Cláusula, açrescido da própria TJLP, ·incidirá sobre o saldo devedor, nas datas
de exigibilidade dos juros mencionadas no Parágrafo Segundo ou na d~ta de vencimento ôu liquidaçAo
deste Contrato, sendo considerado. para o cálculo diário de juros, o número dé. dias decorridos entre a
data de <(8da evento financeiro e as datas de· exigibilidade acima citadas.
'·

'

Anexar contrato e eventuais aditiVoS, ou documento comprobatóriO da emissão ou as8unçêo da dlvida
'

.

T1po de Documento

Descrição

Data

Contrato Inicial

Contrato n.~ 08.2.10~9.1/044 -_Subc:rédito D

25/09/2009

~----~~~~--~.--~.~
. ----~

Aditivo Contratual
Página 245 de 323
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---·-_--- --,- ·-- ----

- ,

--- - r ""1"-:-' - -..:::;

. ,.,,

SA-- -.IPEM
·;

1

- D-

_

"'

.

'

~NAciONAL

s_

istemadeAnãli~êlaOividaPública.

'·,

'Operações de Crédito e Garantias da

}''

·União, Estados e.Munidpios

'·1tt~ONAL

- (

.,

.·

I

'.

.'

,·

......

' ' i' .
'I

'18/08/2017 -16:06
-J>'

'-

,,

,

Tipo de Documento

~

Oytr9
r

..
~.....

, Outro

.

.

Outro'-

..' ,.·- ' .
I
~

;

-

•. h

'.

a

•

'•

\

• •

~-

I • ,

.

.

• ,

• ,

.,

--

I

'

I,

' •

UF de mutuério:
.(
Mutuério:

'•

•

~

-

.
,..

-·

.·
• J

··-~

"!•

• "

\

32.00000.000031•-9'

I

~

.

.,

.....

.,

.

'-

'

t

..

I'

·I

.' .

Recurso destinado ao Gerenciamento de
Obras.
·
J

.

. '

~-,

.
\

'·

J )

. · .

17944.000582/2009:..13..
' : . 200~000856

NodoCADIP:

Foí có~ida garantia da Unllo?:,

Sim

'

~

liPo de &19dor:
'

I

. Dlyída Contratual ~ Com instituição
financeira interna ·
'

..

N°.do PVUProC:es$o:

· Instituição FinanCeira Nacionéi!l

:•

Banco Nacional de Desenvolvimento
EconOmioo e Social

· Cre4or:

I •

,

'

· ~Howe a v~rifiéaçêode limites à condições-a que se· refere o ~- Sim

I r

·. .

t,

-.Vigente na data-::basé ·

'
~rt.32daLRF?-.

·.

Esptrl~o Santo

'

'

' y

.1 0/03/2009

ES.

Detalhamento da dMda (descrição I finalidade):

r

8.755

·.
--

13.12~,524,14 '

I

l

0

1211212007

Estado

"·

TiP9 de orvldl!;1:
I

12/1'2/2007

_-,_; _ _ _ _ .i,. _ _ _

''

'".

l

,

I

Situação da dfvida:.
'

...

~

·''.

'.'·

. . . - _, __

lipo de mutuário:,
.,

'

~ 5/1 0/20'1_ 9 -

-.
;o •'

à Lei n.

"

-

-\~!----

•

origi~al

••

Saldo devedor nà dáta-base (em reais).: -· -

orvidá o":

j

f·

.· · Da1à prltvista da qu~: · _,

...

I ·, . .

:

~

0

Lei Aut~iizativa
n:~-9.1.1/Altera
.
'
.

'

.I

n..0..'8.755_~
Documento
, ...

Léi Autorizativa- n. 8.755: Documento revisaaoc;

:

(

1

Data

_Lei .Àut~~izatiya

~-

i.

·......;_,, ..

•

Descrição

-'

.,

I
'

.

...... \.

/'

CadastrO da_ orvida Pllbllca (CDP)

.f'
I

\

I

..

''

I

,

i

I

'.1

'I
I

I

...

',,

r. ~

!

....
.;..

Página 246 de 323

..

'•

'

Parte integrante do Avulso da MSF nº 70 de 2017.

·_

'·

..... '

-·' .

'·

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 14D4A369001FA178.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.182014/2017-61 - 00100.182014/2017-61-1 (ANEXO: 001)

23 Novembro 2017

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira

411

. ·i

I

's·''A'' D-·I'pe·M'·.
;

;

·

.

·.•-

'

I

SlstemadeAnállsedi!Q!.v,lda
Públka,
da
Operações de Crédito é Garantias
União, Éstados e Munidpios

-

' \•.
TEsoURONAciONAL

·'
1.8/0812017 ~ 16:06

- - --- ..... --- ---- ----- -----

--~

lnfonnaçOes referentes ao cdntrato vigànte na data-base (considerando eventuais aditivO$) '

.... --

-,

·Moeda da contrataçaO, emissAo ou assunção:·

Re'al

Valor da contrata~o. em~o ou assunÇio:

·4.412.472,76

Data da contrataçaó, emissAQ ou assunçao:

25/09/2009 '

/

·,

. .•-"'

Taxa de juros e demais enéargos:
.
Sobre o principal da divida do BENEFICIÁRIO fncidir,ão juros de 1,9% (um inteiro e nove décim-os por
cento) ao ano (a titulo de remuneração), acima da Taxa de Juros de Longo Prazo; TJLP, divulgada pelo :
Banco Central do Brasil, observada a seguinte sistemática:
· · ·

"---':

j

.

I -Quando a TJLP·for suJ)erior a 6% (seis por cento) ao ano:
-

'.

-

.

'

'

..

'

.

_

..

.

.

'

a) O montante corresponçfente à parcela da TJLP que vier a exceder 6% (seis por cento) ao ano sérá ·
' capitalizado no dia 15 (quinze) de cada mês da vigência deste Contrato e no seu vencimento ou
liquidação, observado o disposto na Ctáúsula Décima Quarta, e apurado mediante a incidência do
seguinte termo de capitalização sobre OSa!dO devedor, ai COilS,ideradÓS todos OS eVefltOS financeii"OS •
·
ocorridos no perlodo.

·•

b) O percentual de 1,9% (um inteiro e nove décimos por cento) ao ano acima da TJLP (remuneração), · referido no "capuf' desta Cláusula, acrescido da' parcela não capitalizada da TJLP_de 6% (seis por cento) .
ao ano , inCid-irá sobre o saldo devedor,. nas datas de exigibilidade dos juros mencionadas no Parágrafo .·
Segundo-ou na-data de vencimento ou liquidação.deste Contrato, observado o-disposto naalfnea "~".e
considerado, para o cálculo diário de juros, o número de dias decorridos entre a data de cada evento :fin'anceiro e as çJatas de exigibilidade acima citadas.
·
11- Quando a TJLPftor igual ·óu inferior aS% (s~js por cento) ao ano:
O percentual de 1,9% (um'inteiro e· nove décimos por cento) ao ano acima da TJLP (remuneração),:.
refer,idcfno "caput" desta Cláusula, acrescido da própiia TJLP, incidirá sabre o saldo devedor, nas dàtas
éle exigi_
bilidade dos juros mencionadas no Parágrafo Segundo ou na data·de vencimento ou liquidação .·
deste Contrato, sendo considefado, para o cálculo diário de juros, o número de. dias decorridos entr~ a ·
da~ de.cada evento financeiro e as datas de exigibilidade-acima citadas. ·
·
·
·
.

.

Lr·

..

.

Ariexar contrato e eventUais aditivos, àu documento comprobatório da emiSsão· ou as8unçlo da drvida
'

.

•

•

.

/

.

. I

·•

.,

I

.

I

,

.

t

'

•

•

Tipo de Documento

Descrição

Contrato Inicial

Contrato·n. 0 08.2.1 039.1/060- Subcrédito F

.25/09/2009

Aditivo Contratual

Aditivo n. 0 01

02/04/2015 '

Ootro

'

Outro

.·

Da~ previst;a da quitaçaÕ:
Página 247 de 323

Data

·

Lei Autorizativa

Outro

'

0

n. _8.75~ r

Docúmento original

12/12/2fJ07

Lei Autorizativa n. o 8. 755 ~ Documento revisado ·

12/12/2007

Le_
i Autorizativa n.0 9-.117- Âltera a Lei n.0 8.755

10/03/2009

15/1012019
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.
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.

.

I

~

.

.
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.
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\

.·~i

'w

~

Ó.

~raç~deCrédito.eG~rantlasdà-

Umão, Estados e Mumcfptos

.

'1

.. '

f
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.
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'
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.

.

.

•

,

.·~i
-~--~
.<f,

,·

.

'f

'

'•.

' .......

\

J

..; .

;

.,

I

'..

"./

·.: '.

.. ~.·:....

\

..

.18/0812017 -.16:~?

Cadastro da Drvida PCibticá {CDP) , ·
'
I

f

\

I

- - - -·- - - -·- ........ - - -·- - ..... --

; . · Saldo devedor na data-base (em reais):·

·-·- - -

•

,v

l'

(

.

•.

.

~

I?M~n°;,

~

,.

'

'

'

·

Tipo de mutuário:~
1'

;'

:"

1

'

.

}.

.·

'.

''

-·

,I

.

'

.

·\' "

..... ~

-

,.,..
·'

.... ,

.

I.

·\-,

·'

'

-•

I•

I

..

Sim,·

:.' '.i ..
., ...,>

'

I

~·

1_79~4.00058212009.!13
,2009000857

Foi concedida ·garan~
,f
Tipo de credor:

.··~·
I

.,

da '~niao?:

·.Sim

>I
}

'

.

(

I'

L.

.

/

"

I

j·

~

Banco Nacional de· Desenvolvimento .
Econômico e Sdcial

Credor:

i'

..

lns~tui~o Financeira Naéional 1
~

.rl

'

1

/ N'o do CADIP:

..

'

-

.

.

•

N° do PVUPrócesso:

'

.

Aquisiçao ·de equip~l'f'\entos nacionais, de
'acordo com os critérios estabelecidos pel.a
Agência Espeçial de Financiàmehto _ .
ílndustrial - FINAME. ·
·

econdiçOes a que se refere o .

Houve a verificaçA9 ~e·li~ltes
art. 32 da LRF?

~

•

',

\

.

.

.

•

-.

·Divida Contratual :.. Com instituição ·
",:._ · ~ · financeira' interna
·

.l I
I
.
De1alharriento. da dMda (descrição
1
finalidade);
,

• ··I

__ ..

Espfrito Santo _
·Vigente na data-base

'

.- ...

\.

.

•

'I'

~ . t

.I

•

Estado

./'

.

-· ·. 1

.

.1 ·-·

:.

.• 'Tipo·de Dfvida:

,.·

.

'"··32.0090Õ.000032•7 ·

ES

'

,

~ ~-.

I

,:·

· Mutuário: ..' :
..Situaçlo da dlv~da: •

.•

.

\•

·'

/

!... )
'

'

.·. '\

,. •

~

l

......
· . '.
•

UF de mutuário: .

:· 't .. '

' .

I

\

lnformaçOes referentes 9:0 contrato vigente na da!B-~se (considerando eventu!=lis aditivos)
.

\

fv1oeda da contrataÇio, emlsslo ou assunçao:

l.

Real

.

r·• .

•I

Valor da. coritrataçlo, emissão ou. assunçÃo: .

.·',, ,4,1.181.610,11

Data da contrátaçao;·Ei'missâo-6u as&unÇêo: ·

. . 29109/2009

.
Taxa .de Juros' e de.mals enC:argo8:

•

'

'

!

•

r·,
..

··, · ;

· · ,

·

.

"'

' : . : ...

·.

~obre o principal' da d'lvida do BENEFICIARIO·.incidirãojuros.de 1,9% (um inteiro e· nove décimos por·

r'

cento) ao ano (a tftulód~ remuneràçao), acima da Taxa de Juros de-Longo Prazo -TJLP, divulgada pelo .
Banco Central do Brasil," obseNada' a seguinte.sistemática:.
.
,
,
. ..
~
I

\

I

",

I

1

>I

•

•

,~

•;

•

~'

.

'

-

•

•

:

•

•

'

#

'

I

...

•

•

1-·:auando .a r JLP for $Uperior a 6% (seis por cento) .a<? ano:
~..

,

...' .

,.

.

'

,.

•

•

•

•

. ,
'

'

j

~

•

· ·
•

'

a) O montant~ correspondente à parcela da TJLP que vier a exceder 6% .(seis por centc;>) ao ano será·
capitalizado no. dia 15 (quinze) de cada mêS da vigência deste Contrato e no seu vencimento ou
liquidaçao, observado ó disposto natCiáusula Décl~á Quarta, e apura~o rhediante·a incidência do

'

!rl~--~~~~~~~~~~~~~~~··~·~·~·~~-·~s~~=·a==~=~~
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·sAo·'IPE·· M Sistemade'AnállsedaDividaPúbll~a.
.

Quinta-feira

413

.. ,

_/,

Operaçi)es de Crédito e Garantias da
U~ião, EstadoseMunicfpios
·

.
TEsoURO NAciONAL

1810812017- 16:06

ocorridos no periodo.
b) O percentual de 1,9% (um inteiro e nove décimos por cento) ao ano acima da TJLP (remuneração),
referido I)O "~puf' desta C_láusula, acrescido da parcela não capitalizada da TJLP de 6% (seis por ~nto) ·
ao ano , .incidirá sobre o saldo devedor;.nas datas de exigibilidade dos juros mencionadas no Parágrafo
Segundo ,ou na data de vencimento ou liquidação deste Contrato,·observado -o dispOsto na alfnea "a", é c
considerado, para o 'cálculo diário de juros, o número de dias decorridos entre a data de cada evento
finance'iro é as datas de exigi~ilidad,e a~ima citadas.
·
r
11- Quando a TJLP for iguaL ou ihferior a.6% (seis por cento) ao ano:
O percentual de 1,9% '(um inteiro e nove décimo!:! por éento} ao ano acima da TJLP, (remuneração),
referido no "caput" desta Cláusula, acrescido da própria TJLP, incidirá sobre o saldo devedor, nas datas
-de exigibilidade dos juros mencionadas no Parágrafo Segundo ou na.data de ven~imento ·ou liquidação
deste Contrato, sendo considerado, para o cálculo diário de juros, o número de dias decorridos.entre a
data ·de cada evento financeirq e as datas de.exigibilidade
acima citadas.
.
.

\.__,. -

~

Ánexar contrato e eventuais aditivos,
ou doc:urnento
comprobatório
da emisslo ou assunçlo
da drvida
.
.
.
.
.
Tipo de Documento

Descnção

Data

-

.

Contrato Inicial

,

í .

, Contrato n. 0 08.2.1039.1/079- Subcrédito G

25/09/2009

Aditivo Con.tratual

Aditivo n.o·o1:

Outro

Lei Autorizativa n. 0 8.755.- Documento original

12/12/2007

outro

Lei Autorizativa n. B.V55- Documento revisado

12/12/2007

Outro

Lei Autorizativa n. 9.117- Altera- a Lei h. 8.755

10/03/2009

02/04/2015 ..

0
0

0

Data prevista da qultaçao:

15/10/2019

Saldo devedor na data-base (em reais): ·'

15,528.021,76

r

'

Página 249 de 323

Parte integrante do Avulso da MSF nº 70 de 2017.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 14D4A369001FA178.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.182014/2017-61 - 00100.182014/2017-61-1 (ANEXO: 001)

414

Quinta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SA..DIPE··M··
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Siste. madeArÍálisedaDfvidaPública,
Operações de Crédito é Garantias da

!

'

: ·.

União, Estados e Munlcfpiós

' ' tQ't_4- .

·z

18/0812017- 16:06,.

Cadastro da Drvida _Pííblica (COP)

---------------~-------~---orvida n•:.
·
·
· 32.00000.900033-5 ·
,'
Tipo de mutuário:

Estado

UF de m~:~tuério:

ES

Mutuêrio:
Situação da dfvida:

Espfrito Santo
Vigente na data-base

_....

·Tipo de. OMdà: ..

,.

Divida Contratual - Çom instit~;~içao
financeira interna

r

lmpl!=lntaçao do Sistema de Manejo de
Águas Pluviais. da bacia hidrogréfiça do
Canal da Costa.

· . Detalhamento
da dfvida (d8$CriçAo I finalidade):
.

Houve a verificaçAo de limites e condiç6es a que se·refere.o
·

~ art. 32 da LRF?

·Sim
~ 7944.000396/2013:.S1

. N° do PVUProcesso:
N•doCAOIP:

2013000521

Foi concedida garantia da Unlao?:

Sim
lnstituiçao Financeira NaciQnal ·

. Tipo de cred«?r. ·

Caixa Econômica Federal

ÇÍ"edor.
"'

\

-----~----~-~--------~-~--lnfonnaç6es referentes ao contrato vigente ha data-base (considerando eventuais aditiVos)
·
Moeda da oontrQtaçAo, ·einiasêo ou assunção:

Real

Valeu da contrataçlo, emlssêo ou assunÇao:

68.685.000,00

Da1a da contrataçêo,

emi~o

31/07/2013

ou assunçlo:

Taxa de juros e demais encargos:
a) Juros d~ 6% a.a (seis por cento ao ano); .
'
· b) Taxa de Administraçao: 2% a.a (dois por cento .ao ·ano); e
c) Taxa de Risco de Crédito: 0,3% a.a (zero vfrgula três por cento ao ano).

Ane~r contmto e eventuais.· aditivos, ou documento comprobatório da emlssêo ou assunçlo da drvida
'

'

'

Tipo de Documento

Descrição

Outro

Carta Reversal ,. Alteraçao Cronograma

14/07/2014

Contrato Inicial

Contrato n. 0 0403.339..()9- Manejb de Águas

31/07/2013

Outro

~ei

28/05/2013
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Data

Autorizativa n. 0 • 10.025

Parte integrante do Avulso da MSF nº 70 de 2017.
··,

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 14D4A369001FA178.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.182014/2017-61 - 00100.182014/2017-61-1 (ANEXO: 001)

23 Novembro 2017

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ADJPe··
M.
.
S

1

SistemadeAnállsedaDivldaP~blica,
Operações de Crédito e Garantias da
Uniãó, Estados e Municlpios

Quinta-feira

415

·

TESOURONAciONAL

18/08/2017- 16:06

(

.

Data prevista da quitação:

19/10/2036

Saldo devedor na ~ata-base (em reais):

· 570. 720,5e

I

•

-------~------~~------------·
Dfvi~a no:
32.00000.000034-3
.

\

Tipo de mutuário:

Estado·.

UF' de mutuário:

I

Mutuário: .
Situação da drvida:

Esplri~o

Santo

VigeQtEi na data-base

Tipo de Dfvida:

. Dhlida ContratÚal - Com instituição
· financeira interna

.)

Detalhamento da c:trvida (descrição I fi~alidad~):
.

Implantação do Sistema de Manejo de
Águas Pluviais ·da·bacia hidrográfica do
Canal Guaranhuns.

I

.

.

Houve a verificaçã~ de limites e condições a que se. refere o

~~~~~

ES·

.

.

N° do· PVUProcesso:

Sim
17944.000396/2013..:61
/

No do CADIP:

. 2013000522

Foi concedida garantia d~ UniAo?: -

Sim

_Tipo de credor:

Instituição Financeira Nacional
Caixa EcoAOmica Federal

-------~~---------~----~--lnfonnaçOes referentes· ao contrato Vigente na data-base (considerando eventuais aditivos)
J

~

•

'

'.

--~

Moeda da contratação, 'emissAo ou assunção:

Real

V!ilor da contratação, 'emissão ou assunção:

68.685.000,00

Data da contratação, emissAo ou assunção:

31/0712013

...

.·

Taxa de jurps e demais encargos:
a) Juros de 6% a.a (sÊ!fs por. cento ao ano);
b) Taxa de Administração: 2% a.a (dois por cento ao ano); e
c) Taxa de Risco de Crédito: 0,3% a.a (zero vlrgula três por cento ao ano).
ArJexar co~trato e eventuais aditivos, ou .documento comprobatório da emissAo ou assunçao da dfvida ··
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
'\ ·-

. e·M
D
SA'
IP~

,

1

,

,

,

'I

' t

i
Sistem~deAnálisedaDivlda p~~llca,

,'

.

Operaç6es de Crédito e Garantaas da
União, EstadoS e Munidplos

•

'

..;

\

..
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t

t',

~·

I

'•

\

..

/;

·,

Outro.

·. ·I

I

,

•

....

O~t~o

..

.. ...

.

~

-\...,

.

,,,

..... 4"

.~

...

~-.J"''

~

.'

~. {

..

'

14/07/2014'

..

28tosi2o.13'

)

.

...... --. ....

-- - - --- -· - - -

.

'

'
..
Tipo de .mutuério: .'

.

976.400,95
l

--~~----~
/''•' (

,. -

... ---

3?.oooqo .oooo35-1

.

SituaçAO da ~fvida:
1

---

J=spfrito Santo
· .. , Vig.ente na data-base ·

'

,,
\

'

\'

''•

Dfvida. Contratuat .l Com instituição ·
financeira interna
."
.
Programa com ações·integradas
articuladas com outréils polfticas.setotiGiis
que resultem na melhoriGI da qualidade de . ,·
. vida déil população de baixa renda, po'r meio •
·· • da oferta de alternéiltivas habitacionais,
·\
mediante empreendime.ntos.destirÍGidos à
urbanizGIÇâo de ár~GIS, Glquisição e/ou
. produção de lotes urbéilnizados, ~sta de
I
materiGiis de construçãQ, produção d~
cqnjuntos habitGicionGiis.
"

, Detalhamento da dMda (deScriçao I fin,lidade):
•

I'

.,.'

•

_,

'

(

I
I •

t'

11 I

:

"

'

' Houve a verific:açAo de,Íirnltes e con~IC)Oes ~ que se refere o
art. 32 da L~F?
•
.
. ·
·

N• dQ.CADIP:. · . · · '

'

.·

Credor:

.,.I'

.

.

) .

r 2096005380;

·

Sim"

-

/'

/

,

19405.ooooo5t2Q06.:1 o

concedida garantia.da Un~?:

Tipo de "ctedor:

,_

slm

N° do PVuP~: '

}

a· .

I

F~i

~ ...

·'

·es

Mutuério:

TiPQ-.. de orvida: . '

.

E,stado

UF'de niu~érió:

. ''

·r,

' 19/1 01?'036

f

'

.,,' f

\

-'
I

,,

Sáldo devedor n~ data-base (em· reais):

j

"4,_,.

...

I

'

'

,,

Data prevista da quitação:
:

,_

Lei
Autcirizativa n. ' 10,025
..
0

\

·..

'

Data

Carta Rev~rsal - Alteração Cronográma
\

'k

'

-

Descriç2o

•-.•

-

.....,

4

,"·

18/0S/2017- 16:061

I

Csdastto da _Drvida ,POblica (CDP-)

Tipo de Documento

..

. lflStituição F"inGin~irGI Néi!Ci?héill

.

\

'

/

Caixa Econômica Federéill.

'·

'·

I

b
,.

I

I

. I

•

l
. ..
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..EM
lp
SAD..
.

·

Quinta-feira

417

Slstemad~AnállsedaOivldaPública,
Operações de Crédltó e Garantias da
· União, Estados e Municfpios

..
18/08/2017- 16:06

-- ..... ----

.....

------ --.- -----

-~--- ~lnformaçOes referentes ao contrato vigente na data-base, (conslderando even~ais aditivos)
Moeda dà cbntrataçao, .emissão ou assunçlo: ~

R, eai

Valor·da oontrataçlo, emissêo ou assunçao: ·

1 ;520.000,00

Data da contratação, emissao ou assunçlo~

'23/06/2006

1
Taxa de juros e demais encargos:
•.
.
.
a) Juros: Sobre o saldo devedor do presente cot;~frato, inclusive no perlodo de carência ~ até o
vencimento da divida, serao.cobrados; mensalmente; na data.eleita, juros ~ taxp anual nominal de 6,0%
a.a (seis por cento ao ano). · '

.

.

· b) Taxa de Administração: correspondente à 1ax$ nominal de 2% a. a (doi~ por cento ao ~no)~ incidente ·
sobre o saldo devedor atualizado, durante toda a vigência deste contrato. a ser cobrada junto com os ·
juros na fase de carência, e com a prestação. na fase de amortização. ._ ·

o valor da remuneração da CAIXA poderá ser revisto pelo .Conselho Cura.dor, a partir da apreciação de
relatório resultante·de auditoria, que faça levantamento dos custos d()s Agentes Financeiros, relativos às
foperaçOes do FGTS.
c) Taxa de Risco de Créditó: correspOndente à taxa.nomhial de 1,·5% a.a (um vlrgula cinco por cento ao
ano), incidente sobre o saldo devedor atualizado.
·
I

I·

Anexar contrato e eventuais aditivos, ou d~mento comprobatório da emissao ou assunção da divida

Tipo de Documento

Descrição

Contrato Inicial

Contrato n. 2596.0192672-63/06- Pro ~oradia 2

23/06/2006

Outro

Lei Autórizativa n. 0 8.264 .

25/01/2006

Data
0

\

Data prevista da quitação: ·

19/09/2028

Saldo devedór na data-báse .<em reais): ·

1.112.365,49

r.

,
.~.

1

'

,
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sfl. D..·IPE'M· Sistem·a·~.
t

A

r

'

'

.'

·

-

,

. . ._

23 Novembro 2017

.

AnálisédaDhtidaPúblita, ·
OperaçQes de Crédito e Garantias da
União, Estados eMunicfpios
J

.·

I

,

r.
'•/
J

'

j

'

,(-

..

\1,810~017-

!'

,•

,.

Qfvida P(lbJica (CDP)

'.
--.--,-·
.... ------.---

-~~~·-:~-~-
Dfvida no: · ' "

~

.t

ca~astro.da

16:06'

r.

-,--~--

,\

32.00000.000036-0

1'

'

.,

Tipo de mutuéri(]:
~

..

.

. ·'

.

. ~

. Mutl.JáriÔ; ·
I

''

ES
I'

\

,,

•

/

• .•

jt

Ésprrito.S~nto ·
.·
vigente ná data-b~se ' '

Situàçao da dfVld~: '

,

(.

'•

· 4F da mutuário:

I

t;~tado

'·
i

1·

I

,
1.

~-

.. ·-)

Tipo de D.Mda:

Dfvid~ Contratual'- Com instituição
:financeira interna

Detalhamento da dMda. (descrição I finalidade):

Programa com ações integradas e
articuladas cqm outras PQifticas setoriais
que resultem na:m~lhoria da,quàlidade de
vida da popuJação de baiXa renda, por meio
da oferta de alternativas habitacionais, • ' .
,·mediante empreendimentos destinad~s· à /
urbanização de áreas, aquisi_ção e/ou
produção de lotes urbanizados, cesta de·. ·.
materiais de construçã9, produção de
· cónjuntos habitacionais. ' : . ·.

..

r
l

:

-

-:

I

'I

',

, I

1..

..

'\

.

. (

·1 .

Houve a verlficaçlo de·limites e conéfic;Ôes a qÚe -~ réfere o.
art.' 32 da LRF?
·
·,

(

~

'J

Sim
•!

:_ '~9405.000005{?0.06-10

·N° do. PVVProcesso:
l

No 'do:CADIP: ....
,

-

.

,
'

I

Instituição Financeirà' Naci6nal ·

{

Tlpo•de~or:

• 1

·f.

c~or:

'·-

,

/

Sim

Foi concedida gara~ da Uniao?:
'

I

2006005381
_,.
I

•Caixa 'Econômica Federal

r

. . . -- _, __ -···...;...- -· . . . -·---- . . . -9--..;...-

,,

I

--~-~,~
lnf0nnaç6e$ referentes ao Contrato vig~nte n~ data-baa;a (considerando eve~tuais aditivos) '

'

f

I·
1

,;

'

I

;,.·'

'

'

-

Real.

. IV!oeda,da CQntrataçlo.~~m~ o~ assun~:
-

.-

y

3.800.,000,00

Valor da çontrataçloí emissao ou -assu!'lçlo:
DatB ~a.Cóntrataçlo,

I.

I.

'\

emisd~·~u .assunçlo:y
.~

I
~

•

•

•

...

/

23/06/2006

~

j

Taxa de juros e demais encargos: .
,
·
_
•··
~ a) Juros: Sobre o salpo dev~dor do presente contrato, inqlusive no pe'rfodo de carência a até o
.
.. vencimento da drvida, serao<cobrados,·mensalmente·, na data eleita, juros à taxa anual nominal de 6,0%
a.a (seis por cento
ta.no); -~
·
·

áo

I

•

~-'

j

· b) Táx~ çie Administração:

I~ .;. ,. .__. . . .:·:..~o_b_r_e_o_s_a_ld_o..:..,

~

~

...

'

'

• ..

'

,I

'

~rrespÓndente à . taxa nô~inal d~ zoA,.a.a (dOis por cento ao 'ano); ir'lçidente.

d. :. u"'" ra'- nt. . :e:. .t_~_a.:. .'.: .a_v_i~-ê_n_cí_a_d_e_s-~e-·co. :. ,
_a_s_e_r_co_b~ra-·_da-ju.:...n-to.::.'-~-m_o_~_ _::...,
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a_:t..:.u-a!_iz_a_p_o_.
_·n_tr.La-to...:..,
JUros na fase ~e
carência,
e com a pr~taçêo ll~}ase cfe amortizaÇão.
1

1

l .
••

. {.

o#

'

lt

I

/ . . ... .

'-

•

~. • ·,~_·-'

\.

-

iJ

"

•

.\
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Quinta-feira

419

,
SA DIPEM

.Sistema de Análise da _!)lvlda Pública,
Operações de Crédit<;~ e Garantias da
Uni~. Estados .e Muriiclpíos
'

.

TESOURONAc:IONAL

18/0812017-16:06

Cadastro da Dfvida PC!blica (CDP)

.

'

'

.o valor da remuneração da CAIXA poderá ser revisto pelo Conselho Curador,"'a partirda apreciação de
relatório resultante de auditoria, que faça levantamento dos custos dos Agentes Financeiros, relativos às
operações do FGTS.
c) Taxa de Risco de C~éditq: cÕrrespondt:mte á taxa nominal,de 1,5% a.a (um vrrgula·cinco por cento ao
ano), incidente sobre
o saldo devedor atualizaçlo.
·
·
.
'

Anexar oontrato e eventuais aditivos, ou documento comprobatório da emissao óu asáunçAo da dfvida
Tipo de Documento

Contrato Inicial

,

'

'

Outro

-

Descrição

Data
0

Contrato n. 2596.0192.-613-77/06 Pro Mora(jia 3
Lei Autorizativa n. 0 8.264

Data prevista da quitação:

(

-----

25/01/2006
f

...

, 19/08/2028

.Saldo devedor na data-base (em reais):
'

23/06/2006

(

• r

; 2.376.807,80

_.;:..;..--- -··--....: ~----

·- -·-- -·--.;._.

32.00000.000037-8

- Tipp de mutuário:

Estado

UF de mutuário:

ES

~utuério;

Esplrito Santo

Situaçêo da drvida:

Vigente na data-base

Tipo de Dfvlda:
;

Divida Contratual .. Com instituiçãofinanceira in.terna - '
·
-

Detalhamentoda.dMda (descriçêo (finalidade):

Programa com ações integradas e .
. ~.
articuladas com outFas polfticas setoriais
que resultem melhoria da qualidade de vida · .
da população de baixa renda, por meio da
oferta de alternativas habitacionais, ·
mediante empreendimentos destinados à
urbanização de áreas, aquisiçao ~ou
1
·produção de lotes urbanizados, cesta de
materiais de construção, produção de
conjuntos habitacionais.

Houve a verifiQttçlo de limites e condiçOes a que se refere o
art. 32 da LRF?

$im

N° do PVL/Processo:
N°doCADIP:
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- - -·--

"'''

"':

- ·-

;~--~·--

..

~

"

.·s··A o·.1· p'·e·M'
··

.

·

.

. .

Dlvida'~blica,

Sistema de Análise da

. · Operações de Créd_ito e Garantias,da
União, Estados
e M~nicfpios ·
.

.

.

;_

)

-\

L

23 Novembro 2017

'·

\
'

,..
.

\·

'

/

•

;

I

18/Õ812017- 16:06

.

~

'I

Foi ·conc:8d~ garantia da··UniAo?:

TiPo,de~r..

: '.

l.'"

•'l

"

~,I

.. '

..

/

:.

'-•.:

-·,:-t

'.,

"

' -

.

'- .... --

··,

.,__

. ;

:i. }

.

.

.
, . Caixa Economica Federal

·.

J

•I

'

~inanceira ·Nacional:

'·; ,lnstltuiÇao

•

Credor~ · · ·· ·.. .,

,- .·- ' ~ ~>_··

r~-

11

I,

I

Sim

·:1:,

.( .

'

.

· ,1

•

.. : _Ca_dastro.da Dfvida P_(lbi!CB (CDil)

t··

..

I

.. '

',

..

I'

I

I .

,.

\ ..

---·- -·-- .... --------

.

' \

•

,.

.

••

.

.

•

•

--

.

•

~---~~ · )nfprmaçOeS refererttes
ao contrato vigente na dat.ba~ (cónslderando eventuais aditivOs)
/.

1
f·

.

t.,\

-

'

•
:

Moéda da contra~o:· emlsáao ou' a8sunÇio:· .:
\.
'
•,-

..

•'

Valor da contrataça~,emiSsao ou

'•j.

•

~~ Re.a'

.

asso~çao:
t

J '

I

~

·.

~

~t

.. .

. •

:

..

3.80_0.000,00

...:

~3/06/2006
•

I.
I'

.'.r

"!-

Taxa~eju~e~emaisencargos;

.

·

>. '. · ~~ "" · ·

.'

·. · .

a).Juros~ ~obre o saldo. devedor dç presente contrato, ~n-clus1ve·nq perfodo de ~rênc1a·a àté o

_venciménto da. dfvida, serao cobrados, men~lmente 1 na data eleita, juros à taxa anual. nominal de 6,0%
· a.a (seis,por cento ao ano).
-· ··
· ~ ·
.
. . ,
·
· _ ·

I

"".

.

,

.

~

.

~1-,

.

.

.

'

-.

I

'

{

..

I

'"

•

-

-

;

b) Tàxa de Ad(lli{li~traÇêo,:· corresponqe!lte à 'taxa nominal de. 2% a.a (dois pór cento ao ano), incidente
sabre o saldo dev~dor atualizado, durante, tcxJ~ a vigência deste contrato, a ser cobrada junt9 com os
il;'ros na fa~ de carência, e cóm a prestaçâ~ na fas~·de amorti~aça6.
•
·
.

f.

'

i-

~. ·~

.

'.

\,....

··'

'

'

.

.

•

.

-#

.

l·

: O valor da remunerái;ao da CAIXA podetá. ser revísto- pelo Conselho Curador, a j)artir da apreciação de
relatQrio resultànt~ de' auditoria, que faça levantamento.dos custos dos Agentes Financeiros, relativos âs
operações do FGTS. · •
·
•. ·
1
•

.

c) Taxa de Ri3eo de Créçito: correspondente àta?Ca norninal de 1,5% a.a (um-virgula cinco por cento ao .

j

l

r
•

,

1

"•

~

I

~

T

•

•

00 ,

I

.._.

~

1

....

•

t

,

'/

a'flc:>).'incidente so,bre o saldo-devedor atualizado.
I

O

0

'

I

\

~

I

.

.

.Con~ato Iniciai

r

- -

,

Aditivo Co!ltratual

~

.

.

..

.

'

\

'

\

-

,. . 25/.01/2006

Lei Autorizativa' n.ó 8.264

".

23/06/2006
' 14/03/2008 '

Alteração dq Tomador do Empréstimo

-

I

Data

r ·-

'.

I .

19/11/2028

•. Saldo devedor na da~se (em .reais):
I

• .

Contr~to n. 0 2596.0~92674-81/06 Pro Moradia 4,

í

I·

'

Descrição
\

~·

I

. I

,' Í

Tipo de Documento

'

I

I,

'

e év~ntuais aditivos, aú. documentO comprobatório da ~mi~~ ou assunçao ~a dfvida

Anexar CQnttatQ

·- ..

I

·

'

3.288.732,77
.

l
1.. ·.

rI •.
!

..

"

'

•·.

\'

r.
•l

•·

'.

\ '
!
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·s.A. o·Ipe·M

· .

~

,

• -....__

~:.:::z.r
·~-·~9·;

Quinta-feira

421

·.
SlstemadeAnãliseda Olvida Pública,
OperaçõeS de Crédito e Garantias da
União, Estados e Muriicrptos

TEsoURONAclONAL

.' .

.---:.

.

l

18/0812011-.16:06

\ .?• • ; :. ·-;;.-:...

.

'

~·'-·~ . ._.;_c_
· _ _ _ _ _:.___ ___:~~--:-__:_---;--::.__,.:-....----~---'--Cadastro da Dfvldá P(lblica (CDP)

- ·- - - - - --- - - ~ - ·- ·- ...... - ~ - - - - ~ ~ ·- - - ,- Dfvida no:

'.

.

.

·

32.00000.000038-6 .

Tipo de r:nutuério:

Estado

UF de mutuário:
Mutuário:
·Situação da drvida:

Espfrito Santo
Vigente na data-base

Tipo de orvida:

Divida Contratual·- Com instituição..
· financeira interna
·

Deta1hamento da dfvida (descrição I finalidade}:

Programa com ações integradas e
articuladas com outras polfticas setoriais ..
,que resultem melhoria da qualidade' de vida
da população de baixa renda, por meio da
oferta de alternativas habitacionais,
mediante empreendimentos destinados à
urbanização de áreas, aquisição e/ou
prôdução de lotes urbanizac;fos, cesta de
mateÍiais de construção, produção de
• conjuntos habitacionais.

'.

1

.

f

Houve a verificat;ao de limites e conéJiçOes a que se refere o
art. 32 da LRF?,

· t-4° do P)/UProc&sso:

Sim
'

\

1~405.000005/2006-1 o

N°doCAD1P:

2006005383.
'

Foi concedida garántia da_ Uniao?:

Sim

Tipo de credor: .

Instituição Financeira Naciof1al

.,

Credor:

Cai>,<a EconOmica Federal

---------------------..-------.

.

.

.

'

lnformaçOes referentes ao contrato vigente na data-base (considerando eventuais aditivos}
.

'

.Moeda da contratação, emissao ou assunção:

Real

Valor da contratação, emissao ou a~Unçao:

1.710.000,00.

. Data da contratação, emissao ou assunção:

23/06/2006

TIIXà de juros e demais encargos:
•
. ;:t) Juros: Sobre o saldo devedor do presente contrato, inclusiv~ no perfodo de carência a até o ·
,
vencimento da dfvida, serao CQbrados, mensalmente, na data eleita, juros à taxa anual nominal de 6,0%
• ·.
·
· a.a (seis por cento. ao ano).
i

.

.

'

b) Taxa de Administração: correspondente à taxa nominal de 2% a.a (dois por.cento ao ano), incidente
. sobre o saldo devedor atualizado, durante t~a a vigênciá deste contrato, a ser Cobrada junto com os
juros na fase de carência, e com a prestá~o na fase de ·amortizaÇão.
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,,

.IPEM.
SA D

-

.

·

·

~

'

Sistemad.·e Análise da. Divida ública,
Otlerações de Crédito e Garantias dá ·
'União, Estados e Municfpios
f'.

·

.

- --·

....... ...

·

~

,r

'

•

j; .
.(

, . •I

'

.

\

r.

'

18/0812017- 16:06

/

cadastro d~ DMda Pública (~DP)
...

_(

•

~

'

)"

I '

•.'

1

•

,

•..

.._;

-

~

.,

"

'

:

I

O valor da remurieraçad da CAIXA poderâ ser revisto pelo Conselho Curador: a partir da apreciação de
· ·relatório resultante de auditoria, -que faÇa l~vantamento.dos eustos dos Agentes Financeiros; retativ9s,às
· operações do FGTS. .---

I
-··1o

•

j,

'

;·'

•

1

. .

··

· . · . ·.

. .

·:

·

, •

·

'

,__,

.
'\

'

·• .

•

• . '

.~~

, •

:
; :

r,.' '

•

. c) Ta_xa qe Risco de Crédito:,cprrespond~nte à tàxa nominal qe 1;5% a.a (um.vfrgula cincó· por cento-ao
· ' ·.;
. · ·
..·
··, / ··
'
ano), incidente,sobr~ o saldo devedonitualizado.. ,

! . .

.

.

.

.

.

' .. '

.

.

'.

.

"\

'

·,

..

'·

'

'

, Ane~r contra~ ~ ~vehtuaiS aditivos; ~u dpçum,ento com~roba~tio. da emissAo ou assunção da· dfvida
-~:

.

f

-

''

....

~+

\

•

):

I

-Cqntrato Inicia!
Aditivo contrâtllat

-

\

r .

'outro-

'

. i

.'

•

t

i

I

\

-

_

23/06/20De

Alteré!çao do.Tomador de Fmpr~stimo

14/03/2008
\

Lei Autorizativa n,o·a.264

I

25/01/2006 .

.

-·

I

~-·'

•

Data

Contrato n~o 2596.0192675.,.96/06 Pro Moradia·5

·to

I

•

Descnção

Tipo de Documento

-

I

/

-.. ·....

Data prevista 'da q!Jitaçl?:

..

i.
..

I •.

'

sàldo de:v~or na data-base (~~ reais):
.
.,

I

19/031?028 .
582.749,31

- -·- ..... -·------- -·.-~- ~ -·--- -· -·--- ~ .... .....,,._ .... -·-

I

.Ofvid, rl 0 l , .

.

' ~._

·.,·'.

,

32:00000-.000039-4·,

. Ttpo cie mutuério: · -·~·

Estadp

_ UF de.;mutuérto:

·es ·

1

'M4bJérlo:
'

'~

""'\

.

'

Espfrito Santo
Vigente na data.:base

SituaÇAo da dfvida:.
'<

TipO de DMda:
,

'

•

;_.

•

• I,

•

'

I Divida Contratual '::

. , ··
~

\

~\-

:

'

.

f

-

'

I

l

'-

...

••

'

c

.
.

!

-·

\

•...

'I '

I

\

Programá com ações integradas e •
articulada~ com outras polfticas. setoriais '
que resultem na melhoria da qualidade de
vida da populaçao de .baixa renda, por rt;~eio
da·. oferta de alternativas habitacionais, .
mediante empreendimentos destinados à
urbanização de áreas, aquisição .e/ou ·
produção d~ lotes urbanizados, cesta ~e '
materiais de constrvção, produção· de
conjuntos~habit~cioriail'.

Houve a verific$ÇIO de lll]lltes·e condlçOes a qué se r~fere. o I' Sim
art. 32 da ~~F?:
·, , . ·. ,

L
I

·~

-~

'.

I

.

fii')ancei_ra interna

\_

Detalhamento da dfvida (descriçlo 1 finalidatle):

,,I

'

Gom in$tituiçao

\

I

.

I
'I

19405.000005/2006-:10 -.

N° do. PVUProc:ésso:
·'

'

!

•

' •2006005384
\

.

'
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SistemadeAnállsedaDividíl Pública, ·.

SADIPEM
·-:;: : - - >J

CJnjão, Estados e Municlpios

?
TEsouRONAciONJU.
:_ ,,~~
-t VP'
..~'i .
,
..

_;;<

423

Operaç~ de Crédito e Garantias da

'

!

Quinta-feira

.

I"

t~-. :<?1

.

·•

\

·

18/0812017- 16:06

...~ ~:._~~;;,./·

qadastro da Drvida P(lbliça (CDP)

·sim

Foi concedida ~arantia d~ União?:

lnstituiçã9 Finaneeira

Tipo de predor:

'

'

.~ack>nal

Caixa EconOmica Federal

Credor:
\

t

.

~

~----~-------~· ---------~-lnfonnaçOes referentes ao contrato vigente ·na data-base (considerando
eventuais aditivos)
Real

Moeda da contratação, emissao ou assunção:
Valor da contratação, ·emis$âo ou a$Sun.~o:
Data da contratação, ernlsslo

' 2.850.000,00

ou auunç$o:

23/06/2006
'· .

.

Taxa de j4ros e demais encargos:
.a) Juros: Sobre o saldo devedor do presente contrato, inclusive no perfodo d~ carência a até o
vencimento diit divida, serao cobrados, mensalmente, na data eleita, juros à taxa anual nominal de 6,0%
a.~ (seis por cent~ ao ano).
b) Taxa de Administraçao: correspondente à taxa nominal de 2% a.a (dois por cento ao ano), incidente ,
· sobre o ~aldo devedor atualizado, durante toda a vigência deste contrato, a ser cobrada jur)to cpm os.
juros
na fase de carência, e com a prestaçao na fase de amortização.
.
r •
.

b valor da remuneraçao d~ CAIXA poderá ser revisto pelo Conselho Curador, a partir da apreciaçao de
relatório resultante de auditoria, que faça levantamento dos custos dos Agente$_financeiros, relativos às
?Per:açOes do. FGTS.
.
·· ···
c) Taxa de Risco de Crédito: cOrrespondente à taxa nominal de 1;5% a.a (um vlrgula cinco· por cento ao
ano), incidente
sobre o saldó devedor
atÚalizado.
,
·
· ·
.
,
,
•
,I
AneXar contrato e eventuais aditivos,
T1po de Documento

Alteração do TÇlmador de Empréstimo.,

Outro

14/03/200~

I

\

'

I

0

'

lei Autorizatlva n. 8:264

.

I'

25/01/2006

'19/03/2028

Data_prevista da quitação:

l

~3/0612006

Contrato n. 2596.0192676-09/06 Pro Moradia 6
'

"•

\._.t

Data
0

Aditivo Contratual

'

Gu documento comprobatório da emisslo ou assunção da drvlda

Descrição

Contrato Inicial
'

:

.

Saldo devedor na datá-base (em. reais):

2.097.398,36
· I
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Operações de Crédito e Garantias da
União, Estados eMunidpios

J

,1\'TESOUIIONAcloNAL
.~ 18(0812017- 16:06

•

Cadastro da Olvida P(lblica (CDP)

- ----- - ..... -.- - - - - - - - -- - - - .....
orvida

no:

.

.

·. ·

Tipo de mutuério:·.

.... -

~
32.opooo.oooo40-8

------

· ·.....

. Estado.

UF d~ mutuério:

ES

Mutuério:

Esplfito Sànto·

Situação da drvida:

Vigente na data-base

Tipo C:te Dfvlda:

Divida Contratual - Com instituição
financeira interna ·

Detalhamento .da drvida (d~~o I finalidade):

Programa com ações 'integradas e
arti.culadas com outras polfticas sétoriais
que resultem a melhoria da qualidade de
vida da população de baixa renda, por.: meio
da oferta de alternativas habitacionais,
mediante empreendimentos destinados à
urbanização de áreas, aquisição e/ou·
produção de lotes urbanizados, casta de
materiais de construção, produção çle
conjuntos habitacionais.

.

\

Houve a verificação de limites e condiçOes a ~ue se refere o . Sim
art. 32 da LRF?
·.
· .
.
.
· ·
19405.000005/2006... 1o

NO do PVUProcesso:

2006005385

·.wdoCADrP:
-,

'"'

Foi concedida garantia da

Sim

~nlao?:

\ .
. Instituição 'Financeira Nacional

. llpo' de credor:

Caixa Econômica Federal

Credor:

~-------------------~----·-lnformaçOes referentes ao contrato vigente na data-base {considerando eventuàis aditivos)
·
Moeda da contratação, emissao ou assunção:

Re~ I

Valor da conb'atação, emissao ou asst,mção:

3.610.000,00

Data da contratação, emissao o,u assunção:

. 23/06/2006

Taxa de juros e demais encargos:
.
a) Juros: Sobre o S&ldo devedor do presente contrato, inclusive no perlodo de carência a até o
venciQ1entG qa dfvida, serão cobrados, mensalm~nte, na data eleita, juros à taxa anual nominal de 6,0%
· a.a (seis .por cento
ao ano). .,
·
.
· b) Taxa de Administração: correspondente à t~xa nominal de 2% a. a (dois p.or cento ao àno), incidente
sol:)re o saldo devedor atualizado, durante tOda a vigência deste contrato, a ser cobrada junto com os
juros na fase de carência, e coma prestação na fase de amortização.
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Slstemade.·Anállseda Drvida Pyblica,
Operações de Crédito~ Garantia~ da
União, Estádos e Municfpios .

, TeSOURONAClONAL .

. I

1á/08/2017- 16:06.

O valor da· remuneraÇão da CAIXA poderá ser revisto pelo Conselho Curador, a partir da. apreciaÇão de'
relatório resultante de auditoria, que faça levantamento dos custos dos Agentes· Financeiros, ·relativos às-·
operaç~es do FGTS.
·
··
·
c} Taxa de Risco de Crédito: correspondent~ à taxa nominal de 1,5% a.a (um
áno), incidente sobre o saldo devedor atualiza~o.
<

vlrgt,~la.cinco por cento ao

Anexar ~ntrato e eventuais aditivos, ou doeumento comprobatório da emissAo ou assunção da' drvida

Tipo de Documento

Descrição

Data

-

Contrato Inicial
Aditivo Contratual

0

..

Outro

,

Contrato n. 2.596.0192677-13/06 Pro Moradia 7

23/06/2006

A1teraçao do Toma~or de Empréstimo

14/03/2008

· Lei Autorizativa n. 0 8.264

25/01/2006

•'

Data prevista da quitaçlo:

19/02/2028

Saldo devedor na data-base (em.~is):

--------I

......
Divida no:

•

.

~-

---

~ -~--

-.-· ..... - ~ .... ....,..---

32.00000.000041:-S

Tipo de mu!4ério:

Estado.

UF de ITIUtUério: ·

.·~s

Mutuário:

·. ·

Esprrito Santo

Situaçãof da drvida:

Vigente na data-base

\.

Tipo de Divida:

....

Divida Contratual .- Com instituição
financeira interna

DetalhamentO da drvida (descrição I fin,alidade):·

Utilizar nos projetos aprovados pela UCP,·
no âmbito do Programa Nacional de Apoio à·
Administração Fis~l para os Estados
Brasileiros ... ·

Houve a verificação de limites e condfçOeS á que sà refere o
art. 32 da LRF~
.

Não ·.

'No do CADIP:

'

.

.

2006.000317

I

(

Foi concedida gárantia da Uniao?:

Nao . .

Tipo dca credor:

I,

I .

Instituição Financeira Nacional ·

Credor:

Caixa EconOmica Federal
'\

.

~( '
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SlstemadeAMiisedablvidaPúbllca, _O~rações de Crédito e Garantias da
· União. Estados e Municfpios

_

·.

.

'

.PEM
SADI

-

23 Novembro 2017

'

.

.

/

~·

'

.'
t.

18/08/2017--16:06 ;

,._

-'

cadastro da Dfvida PObllca ·(CDP.)

., .

.

- - ~- - - -- - .... ~~- - ~ -- -·- ·- - - - ·- - - - .

.

lnfonnaç6ea refe.rentes'àO contrato vigente na d~ta-base.(CQnsÍderand9 eventuais aditivos)
I.

-

! •·

.

•

'l

,;

•

.

'

'

~

I

Moeda d~ eon~taçao. emi&sao óu assunção: .. ·

,. . . .

""" '· • : •'

•

• j •

I

\

.

•

~

•

\ f/

.•

'

"

..

,

,

~

l

l

'

'

.

I

...

.

. .

.~. r

•

,,
'

, I

'

.
\
·• 17.013.360,00

' -·

h

_. f

oa'ta d~ contratà~, emissa~·ou assunção: ·
'

-

·.
Real

<,

Valor_da contratação, emissao ou assl.JnçAo: ._ :--.. ,
..._.

•

'

'

02/09/1997

.·

I

Taxa de j!JroS e demais er~e;,argoa: _
· :·
'. · ' ~ - · . .. : .
·
-• ·
,":
Os juros remuneratórios·serao .calculados sobre os saldos devedores diários das parcelas liberadas a
,uma taxa anual para ca~á semes~re .~elei]'Tlinada PelO cústo; calculaqo pélo BID.~i>,ara dólares, dos" · -. · empréstimos unimonetl;lrios tornado:; pelo BID. durante o semestre anter'ior, acrescida de uma rtléilrgem
.
anual, expressa em termos de· uma porcentagem 'anual: que o BID fixará periodicamente de acordo com .
·
" _ . ·. .
.
.sua·polftica sobre taxa de
. juros.. ' ·
. .
I

""\.
I.,

!

>

.

I.

•

I

.

~

~~r CQntrato ~ ~ve~tuais·adltfvos', o.u dopUrn$nto comp~obatori~ da emissao ou assun.çAo da dfvida
I

'

I

"

-

.'

Ttpo de Documento

Descrtção

Contrato Inicial

COntrato n: ·0118395·52 • PNAFE

.

.

-

Data
' .

•!

'

0

.

· Outro

n.o 5.296- Documento original ..
.
Lei Autorizativa n,o5,296- Documento revisado

Lei Autórizativa

·-

outro; .
-.
Outro

02/09/1997

'

.. ,

r

12/1211996

'"

..

.

<'

0

I

Lei,Autorizativa n_.~ 5 ..390- Altera a Lei 5.296 •

outr6.

12/12119$6

.

Lei Autoriz~tíva n. 5.390- Altera a Lei. n, 5.2960

02/05/1997·
. 02/05/1997

.,
/

'

·Data pre'1sta da quitaçao:

'. 01/b3/2017

'J

.

.

Sa_ldo devedor na·dat.baae (em te$18):
'

'·

1.921.573,53 '

.'

I • '

.'

' ...

\ :. ).
·'

:,
'\

I ,

'·

,I

j

.t'

•

l

. l

-·

I

I'
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S.ls~emad.e Análise da Divida Pública,
Operações de Crédito e Garantias da
UAião, Estados e Municfpios

18/0812017·- {s:os

Cadastro da Dfvida P~blica (CDP)

-------.---------

------- .- --

-~.....
32.00000.000042-4

DMda no:

Tipo· de mut\.jário:

,.

,

. Estado

UF de mutuário:

ES

Mutuário:

Esplrito Santo

Situaçao da divida: ·

· Vigente. na data-base

Tipo de Divida:

Olvida Contratual.- Com instituiçao' ·
financeira interpa

Detalhamento d~i divida (descriçAo I finalidade):

Contrato particular de confis~o e ássunçao
de dividas entre a Uniao, através do Banco
do Brasil S.A, na qualidade ~e seu agente
financeiro, o Estado· do Espfrito Sant~. a
Companhia de Habitação e Urbanização do
Estado do Esplrito Santo - COHAB-ES e o
Banco do Estado do Espfiito Santo S.ABANESTES, na qualidadé de banco
depositário das receitas próprias do
.
assuntar,· para efeito de refinanciamento ~;~o
amparo da ~ei n. 0 8.72-7, de 05/11/1993.

/

Hauve a verificaçao de limites e condiçOes a que se refere o
art. 32 da LRF?
· .
·

Nao
f.

1996021665
Foi concedida garantia da UniAo?:

Sim

Tipo de credor:

fnstituição Finan~ira Nacional'

Credor. :

'

Banco do Brasn S/A

-------------------------~~
lnfonna~ refere.n~ ao contrato vigente na data-base (co.nslderando _eventuais aditivos)
Mo8da da contrataçAo; emissêo ou assunção:

··Real

Valor da contrataçao, emissAo ou assun~o:

484.385,607,27

Data da çontrataçao, emissao ou assunção:

30/12/2003

.
.
Taxa de juros e demais encargos:
Taxa de juros média de 6% a. a (seis por cento ào ano}, .acrescida de comissao de 0;01% sobre o saldo
devedor. ·
·
Sobre o saldo devedor incidirá atualizaçt!io monetária pela TR.
Anexar contrato e eventuais aditivos, ou documento comprobatório d~ emlsslo Olt assunçao da dfvlda

Página 263 de 323

Parte integrante do Avulso da MSF nº 70 de 2017.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 14D4A369001FA178.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.182014/2017-61 - 00100.182014/2017-61-1 (ANEXO: 001)

428

Quinta-feira
- ~ - · --

-

',

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
-

•

-

-- - -

--

-~-

~;--- · -

'4 •

-. .

Sist!mad.eAnállse'da Olvida Pública,
Operaç~ de Crédito e Garantias da

Un!ão! Estados e Munjtrpios

'.

•/ .

I

.

~~

;

\

Trpo de Documento

Descrrção

,Çontrato l~icial

C.onVato

Contrato
Inicial
.•
.,

I

Con~rato
''

.

• .

.

' .

Data

n~ 17.0002-X · I -~

'

~

\v

,

, '

28/02/1994

• t
::

I ..

-.

' 28/02/1994
1-

li .

Assu~çao de divt9a

I

qontrató:lnici~l

·· '

\•

.

. éontréito COHAB Vertcida

"·

..._

!nicial

·· ~_ : ·f,

' 1-8/08/2017 ·- 16:06 '

Cadastro da Dfvida P(JbJica (CDP)

..... .

\..

3 ·.

..

.

. .-~
.

.

·I

.

~ j. .

I

""".'

• _;,

•.

)

'-jt~ONAL.
J. _

. '

.. ·,

'
/

·

.

'

. .. ' r •
' ' . .:

.., -

..

, ""

··.

' s·A·D
· .:IP·EM'
'.

~ . ,. _,-

23 Novembro 2017

I

.

30/1~2003.

J

' <~-

. ·~ ·

" .Cessao~
d~ C~édito
COHAB,e
Governo do Estàdo· '
•.
'
.

08/1 0/1998' .

~

Termo de Responsabilidade

.I

. - 23/02!.1994

I.

'· t

.'

Datà' pre~ da quitaçao:
.

. ~ .•

.,. I

.•

.

.

•

..

' . "

.'

01/05{2023

\.

Saldo devedor ná dat;it-base
(em rea.is): . -. ,. . .· ·
, .

-

~

~

~--4~----. Ofvlda
no: '
' ..
. .· ' . ~

•'

·'

I·

.

_·.

. Tipo d~ ·~utuério: I
,.,.

j,

UF de muruério:
' .
Mutuérto:

'·

·'

1\

npo df! orvida:

I

.

I

.

·"'-

(

. ' Es~do

•

.,
'

r
~.

I

./

·

'

.

•

Esplrito Sarito

-1

Vigente na data-ba~e

,

•.

·.

.

t Divida Contratual - Com in$tituiçao

'.

financeii'a intemà

\.

I·

.DéU.tharnento d$ ctrvida cd8scriçao"/ fi~alfd~e):
.

í\. '""\,

..._,

"

.

..

.

'I

I •

I

.

.;., <I' r"";.

. . .
'. .
Houve a.vertficaÇio ~e limites e con.c:tlçOes a que se refere o.
art. 32 da LRF?·
.
.
.
.

·.

l
I ..

.

.

'

•

\.

No cio CAÓIP: .
r

'

. ..) . .

.

Na o

l·
-'·

1998006387'

Tipo de créd~r:

'

.

~

..

I

I

.•

.

,;

. Banco do ~rasil S/A

..
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~-

.lnstituiçao Fin~nceira. Nacional

·"

\ ..

. -~'

.. Sim

f

Credor..

/.

'- .

. Foi coli~ida- garantia da UniAo?:

I

Çontrato de Confissêo, Assunçao,
e Refin~nciamento de
,
Dividas, que entre si celebram a Uniao e o
Estado do Esplrito Santo, com a
interveniência1 do Banco do Estado do
· Espirito Santo S/A- Banestes e o Banco do
Brasii .S/A, nós :termos do.disposto na Lei n°
9.496, de 11/09/97 e na Resoluçao n° '
57197, do Senado Federal.
Col")~olidaçao

.

j. "
Il

I

~~
.

'32;00000.000M3-2

'

... -

'

ES

Sitllaçêo da df'!idà:

!

. . -\-- -·· - -·-·-·- . . -...;.
882.358.228,23

'

.·

' I'

'- ' ·

Parte integrante do Avulso da MSF nº 70 de 2017.
' '

. _ . .. , r

.

·'

'

•

.

; l

· :.

f

f
, ·

•

.

A
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\,

:J

~~

.

• 1 .

.\

.

18/08/2017-16:06
'

· Cadastro da DIVida PQbllca (CDP)

'
----------------~~~----~--------------~--~------~~----------~~

' .

..

I

-------·- - ---- - aditiVos)
-----informaçOes
referentes
ao co~trato
~lgente
na data-base
(considerando
even~ais

r

.Real·

Moeda da contratação! emissao ou assunçAo:

568.003,655,33

. Valor da contrataçlo, emisslo ou assunção: ··

31/03/1998

Data da contlataçlo, 'emlssAo ou assunçlo:

, Taxa de juro~~ demais en~rgos:

· . '· . . ·.
.
.
a) Atualizaçao monetária pela variaçao positiva do lndice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGPDI, divulgado pela Fundação G~túlio Vargas, ou, se ·este fndice fQr extinto; por outro que vier a substitui- .
lo;'e
·

·~

b.) Juros nominais de 6% (seis por cento) ao ano, calculados sobre o saldo·devedor existente e debitados
·
no primeir~ dia de cada mês.

o Agente Financeiro fará jus à Comiss,ao de Administraçao fi ser apurada, no dia. 1° de·cada mês,
observados ps seguintes percentuais e valores:

·

··

·

·j

1 - 0,1.% (um décima por cento) ao ano sobre a parcela do saldo devedor até R$ 100.000.000,00 (cem
milhões de reais);

·

· ·

·

·

·
\·

11- 1,02% (dois centésimos' por cento) aó ano sobr~ a parcela do saldo.devedor entre R$ 100.000.000,01
· (cem milhões de reais e. um centavo) e .R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões 'de re~is};- ·
·

.

.

•,

-

\

.

-,.

UI- 0,01% (um centésimo por cento) ao ano sobre a parcela do ~Ido devedor acima de R$
200.000.000,01 (duzentos milhões de reais e um centavo)

·

·' ,·

.· . ·

.Anexar contratá e eventUais aditivos, ou documento comprobatório da emissAo ou assunçlo da dfvlda
'

•

•

I

'

'

'

•

'

•

T1po de Documento

Descrição

Outro ·

Acordo Refinanciamento da Dlyida

25/03l1997

Contrato de Refinan.éiàmento

31/03/1998

Data

.•

Contrato Inicial ·

..

'·

·contrato Inicial

'

.

.

-..... .

.

f

Contrato de Financiamento

Aditivo Cont~t'ual. · ·

1° Aqitivo,

Aditivo .Contratual

2° Aditivo

\

:

(

01/04/1999
31/10/2001

·

Data .Prevista da quitaçiC?:

01/03/2028 . .

Saldo .devedorna data-baSe (em reais):

1:284.701.9~8,23-

,. .

. .•
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._.,.L-

----~-r-

.SAD''IP.·e'M''' -~i~t~~-·.deAnállse'
·

.

~

.

daDividàPública,
Operaçáés de Crédito e Garantias da

_

.·

.

·

União, ~tados e Mu~cfpios

.

;

'\• TESOURONAclo~.
. I

·,

.. ' .

'

·'

'

'f ..

. Csdastro da Dfvlda Pllblioa (CQP)

---'

_.,._
I

-r-

~

•

'..

~

~

'I

~

.

~-~~-

·•··.

El?tado
..
'

,.

'•

,.·\

~

.

..

.es···.
'

,

"

·r

Mutuário:
'

~ TiP9 de D!Vida:

),

Vigent~ na data-base

.

(·

'

I

.

...

'

~

,:;,.

\

.

..

'l
'

· Tipo_ de credor: .\
'

~

~Jdo

.
'.
'!

,

Uni~o ·

'

.

·.,

--' ··

· Dfvida n":

'I

~

'

.

~-

·

{

'347:354. 773,07

devedor n.a data-base (em;reais):

..... __
I

'Parcelamento de débitos com a Fazenda
Na~ional relativos às C:ontribuiçOe$ sociais
de responsabilidades dos Estados, sob a
égide da Lei Federal de n. 0 12.810, de 15 de maio de 2013.
·
·
União

Credor:
'

I

O,fvida Contratual - Parcelam'ento das
· ~emais ·contribuiçOes
soc~ais
.
.

'

Detàihamento da dfvida
(descriÇAo /.finalidacià): ..
'
.

I

.,
~ •

l'-

,"\f
-

'

l

'

\.

<I
\

....

Espfrito Santo

/

\

~itu~ d_~ df'{ida:
l

t

32. ooooo.'ooóo44,.1

•

.'' ~- ~-

<'

UF de.mutuáíjo:
} \

··

____ ,_..---

•

,

Tipo de mu~ério: ' ,
''

-

..~--~~

oividan.o~

. 18/0812017- 16:06\

- ...... -

..
-------

--!--·

'

32. 00000.000045•9.

I

J'

Tipo de mutu~rio:

l

Estado
/'

I

·-

I
'
'
'r·
1

UF de mutuário:

"'\

ES.

·'·

, Mutuário:
S~aç4o

Espfrito Sánto

V.i~eil~e na dàta-base

da dfvlda:

Tipo d~ Dfvida:

Divida Contratual - Parcelamento de
tributos. ·
. ;

!

Detalhamento da. dfvida' (descrfçlo Hin~lidade):: ·
'.

i..

..

(.,

Pa~celamento de tributos pe,rante à Receita
Federal do Brasil - RFB do Instituto. de . ,
. Te<?nología da lnf9rmação éto Espfrito·santo
(PRODESn ..

I

J..

\

' Tipo. de credor:
•,

.

.

Credor:
/

l

.,

I

Uniao

.

/

;..

.,

.'

,.
t,.l

·'
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'

·1tTuoy~·

TESOURONAcloNAL

18/08/2017-16:06

cadastro da orvlda Ptlbllca (COP)

Saldo devedor na data-base (em reais):

'0,00

.

- - --- - - - - - - - - .... - ..... - ·- - - - - - - - - - .

Drvida ·no:

.

~

·

32.00000.000046-7

Tipo de mutUério:

Estado

UF de mutuério: /

.ES

'

1

J

MutUário:
SltuaçA~

Esplrito Santo
da divida~

flpo d~ Olvida:

Vigente na data-base

·.

"'\

.

Divida Contratual - Parcelamento de
contribuições previdenciárias

1

')

Detalhamento da divida (descrição I finalidade):.

.. '

Parcelamento de contribuiçOes
previdenciárias (INSS) de;> Instituto de
Tecnologia do Espfrito Santo (PRODEST) e .
da Central de Abastecimento do Espfrito
Santo (CEASA).

I

Tipo de credor:

·União

Credor:

União
'

1.48~.414,68

Saldo devedor na data-base (em reais):

.

'

\ -----------~-----~-------~-Olvida no:
3~.00000.000047-5

Tipo de mutuário;

Estado

UF de mutuãrio:

ES

Mutuério:

Espfrito Santo

SltuaçAo dá divida:

Vigente na data-base

Tipo de Divida:

Precatórios Posteriores a 05/05/2000
(inclusive) -Vencidos e não pagos

,.
Detalhamento da divida _(descrição I finalidade}:

Refere-se às decisões judiciais do T JES,
TRTe TRF; favoráveis ao pessoal ativo civii
do Estadó do Espfrito Santo.

\
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-........ - . . -ç-·.
'

·
.
DIPE.
M··.
Sist~madeAn.ál.is
SA
.

.

I

...
'

I

...
•

_ edaOivlda.Públl.ca,
Operações de Crédltó e Garantias. da
UniãO, Estados eMunidpios
.·

·.

•

I

...

'

~

;Cs~tro da'Drvida P(Jblica (CDP)

/.

{
•

\.

_

/.

- r •.

...

'

-·~-~

, Orvlda no;···
1

'

'

,.

. · ".

'
''

."~ .

..

\',

~-

~-

"

'

-

~ .....

2:677.~13,37_

..
·.

,

'•·

I

-

'·

....~

..

:-

'411.

.••

•

. ,

~--

32.00000.000048.,.3

I

Ji

MUtuétió:

-

•

~

. . . . . . ______ t_
.

.

~

t

· · ' .

.

!

·

\
I •

;

,. -~stado

(,

...

..

1

I,

I .

·-

..

. ·uF dà mutuéi10:·

. --·-/--

J

• ·~

\

f .

.,

,

t

----1~,-- ~ -·~-..,--·-~, ·
·,
· ~,
•

Ti~ .de mutuério: '

l '

;

-s~ldod~vedo~ n~ data-basé (em rea~): : · .

-'

1

.

18/08/2017
-16:06··
.

·,

.'

\.

-.

..,.

,'

Espfrito Santo ·
t

I'

_Situaçao da ~fvida: ·

'

ÉS

Vi~ente

,

na datà-J:'a~é · .

,, .. '

Tipo d~ Drvida:
'1'

I

.

•

'

'·

.

·t;>etal~mento

.
Ir.

.·
'

'

.

•

I

'

da dfvida (descriçêo I finalidade):

•

I

'

'"

'

\

.:-.•

I

'

(.

J'

I

I

1

.....

'' .

l
•,

..

•J

I

'•

.•

..

;

,1,/f'

'.

.

I

Tipo de credor:

Outro·- Pessoa Jurfdica de Direito Privado
...

· Especifique o nome:

Oiv~rsos·credbres

'~· ~pacifique o CNPJ:

00.000.000/0000-00

:

I·

I

I

I

L.

~ ~

-· . . ."!- - -- - -- - . . . - .- - --. - . . . . . _
.

- .. - - - -

~
~
~ ~
~
lnfónnaçOeS referentes ao contJ:ato \flgente na dáta--base (cor1$iderando eventuais aditiVoS)
I

r

·

•

.

Moeda_ da con~taçao, emisslo ou assunção:
•

!. '

-

'"·\

f

.

•

I

0

'

~

~

'

Data da con~ta'çao, ~missao pu assunção:

.I

Tôa de juróS 'é demais encargàs:
NA~ ;;.~ ~plica.

.

.

-

.. '
31/12/2016

) , Da.ta p~vista da qu~~:
· · saldo devedor na det~ (em~~):
..
. .
'
;·,,
Página 268 de 323

+

I

'

.. \

'

.)

f

01/01/2015

.

L
I.

•

'

I.

I'

44.?:16.!)21,54'

: ·valorda
c:OntrataçAo, emiSSioou,;assunçAo:
·
.
.

.I

..

.,

•

:34;~191.179,62
,.

I
,/

(I"
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·
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Si~temadeAnálisedaDividaPública,
Operações de Crédito e Garantias da
União, E'stados eMunldpios · ·
'

'

,

'

18/08/2017 -'1.6;06

---- -·--- .... -- ..... _._

orvida no:

~

---------- -·

......32.00000.000064-5

Tipo de mutuário:

Estado

UF de mutu$rio:

ES

Mutuário:

Espfrito Santo

SituaçAo dá drvida:

Vi~ente na data-base·
~

TiPo de l;)rvida:

!

Dfvida Contratual - Demais dfvidas '
contratuais

Detalhamento da dfvida (descriçAo I finalidade):

O.Estado do Espfrito Santo, visando o
saneamento financeiro do BANESTES,_.
assume as obrigações confessadas nb
-montante de.R$147.000.000,00 (cento e
quarenta e sete milhões dê reais), tudo na
consonancia dos cootra(os celebrados com
~- Uniao Federal relativos ao Programa de
Reestr:uturaçao do sistema financeiro
Estadual - PROES, .objeto da Medida
Provisória n° 1'.612:.21, de 5 de março de
1998, representando, o valor antes· aludido·,
a contrapartida do ESTADO na exécuçao
do PROES.

Houve a veiificaçAo de limites e condlç6es a que se refere o
.
art. 32 da LRF?

Nao

Foi concedida garantia da Unlao?:

Nao

Tipo de credor:

1....-

Outro - Pessoa ·Jurfdlca de Direito Privado

:

Espeçifique o nome:

FUNDAÇÃO BANESTES DE
SEGURIDADE SOCIAL - BANESES

Es~ifique o CNPJ:

28.165.132/0001-92

.... --- .... --- ... -

'·

-·- -·--·-- ......
I

~---------lnformaçOes ~eferentes ~o contrato vigente_ na data-base (considerando eventuais aditivos)

'

I

. I

Moeda da. contrataçAo, emissao ou assunçAo:

Real

Valor da contrataçAo, emlssao ou assunçao:

147.. 000.000,00

Data da contrataçAo, emissao ou assunçAo: .

29/06/1998

"

Taxa de.juros e demais encargos: ·
,
·· ·
6% a.a (seis por cento áo ano), acrescida da atualizaÇão monetária do saldo devedor pelo lndice Geral
de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-01), divulgado mensalmente pela FundaçAo Getúlio Vargas FGV.
.
.

. I

/
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SAD.IP··EM'
.

.

.

.

23 Novembro 2017

·· '·lo se.

S.lste.madeAnâliseda'O'fvldaPública,

-z

Operações de Crédito e·Garantlas da
União7 EstadOS'eMunldpi~ .
.

l'EsoÚRONAaoNAL

'18/08/2017 -16:06

: Cadastro da Drvida PCiblica {CDP)
Anexa~ contrato e eventuàiS aditivos; ou documento comprobató-rio da ·emissao ou assunçao da drvida

' .

Tipo de Documento

'

Descrição

Contrato Inicial'

Aditivo Contratual

-2° termo aditivo
'

_,

Contrato da A$sunção de Olvida

I

Aditivo Contr$tuàl
I

Data

.,

2° termo aditivo

.

29/0611998.
,,

'

• J

~

I

•'

'27/12/2000

.

'

02/07/2004

'.

. Offcio de autorização da operação de crédito

"Outro

05/04/2004

-

Data prevista da quitaçlo:

30/11/2018

. saldo devedor na data-base {em'reàis):

104.3~.375,93

-~~--~-----~-~~----~---~---Olvida 0°:
.
32.00000.000065-3 .
.
I

.

\

Tipo de n:-utuério:

Estado·

UF de mutuário:

ES

Mutuário:
Situação da drvida:

Espfrito Santo
Vigente na data-base

Tipo de_ Drvida:

\

'

Detalhamento da dMda (descrlçlo I finalidade):

Outras ?!vida$ (não contratuais} ·
Parcela Autônoma de Equivalência - PAE
devida aos magistrados do TCEIES
conforme parametros definidos pelo ·
Supremo Tribunal Federal;·
Diferença de subsidio devida aos ·
magistrados do TCEIES de acordo com os
termos da Lei complementar Estadual n° ,.
584/2011; e ·
. ···
· Correçao monetária juros de mora sobre
. · diferenças remuneratórias decorrentes da
conversao dos saJários em Unidade Real de
Valor- URV- 11,98%, quando da instituição
1
.
. .
do Ptario Real.
' ..
Obs.: Essas informaçOés foram extrafdas
do offcio expedido pelo Tribunal de Contas
do Estado do Espfrito Santo sob o n. 0
00696/2016-4, de 22/08/2016, em resposta
. ao oficio OF/SEFAZ/GABSEC/N° 110/2016.

. I

e

Houve

averificação de limites e condiç6es a qu~ se refere o

.

\

Nao

art. 32 da LRF?
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.

SA.;·oiPEM

Quinta-feira
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I
_I

SistemadeAnállsedaDivld. aPú~Íic_,.

_ Operações de Crédito.e'Garahtias da

Uníãd, Estados e Munidpic;JS
I

/

lESOURONAc.0NAL ·
..

\

)

18/0812017- 16:06

Cadastre» da Dfvida ·POb.lica (CDP)I

:

Tipo de Credor:

Outro - Pessoa Ffsica

Especifique o nome: .
Especifique o CPF:

Diversos credores
I

0.00.000.000-00

Moeda da contrataçAo, emissao ou assunçao:

Real

Valor da contratação, emisSao ou assunção:

. 50,971.584,53

Qata da· contrataçAo, emissao ou assunção:

.30/12/2011

I .

/

\

Taxa de juros e demais encargos:
.
Conforme especificado na Decisao Plenária Administrativa TC - 00212012, alterada pela Decisao Plenária
Administrativa TC- 00212014. CorreÇao Monetária: .IPC-FIP,E O~neiro/1994 a maio/1999}, INPC-JBGE
· Ounho/1999 a juriho/2009} e Taxa Referencial (TR} de 01/07/2009 em diante; Juros de mora: 1% a.m. (de
.. 04/03/1991 a 26/08/2001), 0,5% a.m (de 27/08/2001 a 02105/2012) e de 03/05/2012 em diante: a) 0,5% ·
a.m. enquanto a meta da taxa Selic ao ano for su1>9rior a 8,5%; ou b). 70% da meta da taxa Sellc ao ano._

Data prevista da -quitaçAo:

30/12/2029

Saldo devedor.na data-base (em reais):-

12.096.791 ;20

- - ..... - - -

- -- - - - ..... - ......

~

..

.
.

~

32.00000.000066-1 .
-------~----I

Tipo de mutuário:

Estado

.UF de mutuário:

ES

Mutu,ério:

Espfrito Santo

Situaçao da drvida:

Vigente
•·

I

na Clata-base
,
"'

•

..

Tipo dé orvid,:

Outras dfvidas (nao contratuais)•

Detalhamento da dfvida (descriçao 1 finalidade):

Segue abaixo a transcriçao do Ofrcio j,o
0771/2016 CPP/SGP, de 23/0812016, .
emitido pelo Poder Judiciário do Est~do do ..
Espfritó Santo:
.
.
. \ ._

,.

.

"Em resposta ao OF.SEFAZ/GABSEC/N°
112/2016, informo que, relativamente às
dfvidas lançadas no Relatório de Gestao _
··Fiscal ~o Quadrimestre 2015, no valor de R$
97-756.030,59 (noventa e sete milhOes.
setecentos. e cinquenta é seis mil, trinta
reais:e cinquenta e nove centavos}, nao há
. Termo de co_nfissão de Dfvida ou de

Página 271 de 323

Parte integrante do Avulso da MSF nº 70 de 2017.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 14D4A369001FA178.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.182014/2017-61 - 00100.182014/2017-61-1 (ANEXO: 001)

436

Quinta-feira
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..........

·s·A
·
.

·

IP'.EM'.

o
. .·

.

_·

. .

.

-,~

-

deAnálisedaOfvldaPúbli~a.

Sistema
,_operaçõ-es de Crédito e Garantias da
. União; Esta<loseMunlcfpi~'

TEsouáoNAc.o~
'

.........

.

·

. I

1810812017- 16:06

:

\,:

..
cadastro da Dfvida P(lblica (CDP)

.'

,.1

.., •

';

I •'

Parcelá~ento ..

I

I

o pagàménto, que ocorre parcelada·m~nte,
·decorre de decisão Adminiªtrativa. " .
..;

.

t
.. .
•
f
Houve a vertficaçAo de Umite&-é condiç6es a que ~ refere o·
art 32.da LRF?
· ' . . . · . .. . . • ·
'

-

l

,

>

f'

>I

'

'

'

"

o

;

..

""

Nao.

\

'

I·

~

·,t-

'Tipo de .cr8dor: ··

Outro - PesS?a Ffsica
· ~i'(~rsos credore~
f.

ÓOO.OOO.OOÓ-00
• -

'

1

•

•

·----~-----~~~---~-------~-. ' lnfcirmàç6es r;efer:en~ ao contrato vigen.té na data-base (considerando ev,entuais aditivos)
;

'

..

.
.

·•

•

.

I

•

.Moédá da c.ontrataçAo, emtssaó ou ~ssunçao:

'

Real
'

.
'•

•

r

I

'

,', 97.756.030,59

Valor
da
éontrataçao,
emlssAo ou assunçlb:,
\
.
.
. .
. I
'

'

.,

<

'\

: Data dà·contrataçAo, emiSsao ou a,sun~:·

01/01/2015

Taxa.dejurÕs ~ demàls enéart,oS:

. Não se apli~,

' , Data p~vlàta d~ ·quitação:

I
I'

31/12/2016

.Saldodevedor.na da~-base (em'reats}::
I

63.960;22!?,01
~-

..._

•

orvida fio: ; '
,.
.
: 32.00000.000067-0
.
.
-~-------------------------'

Estado
I

ES

'.

·.

Espirito Sant<;>
·Vigente na data-base
I

'

'

· Tipo de prvida::.

'

Outras divÍdas (não contratuais)

I

•

.DetalhamÊmto da.d.Mda (desCrição I f\n~lidade):
l

.

~

-

•.

TranScrevemos abaixo os termos. do ·oficio·
. OF/PGJ/N° 2161/2016, de 19/08/2016,
emitido pelo Ministério Público do Esplrito
'Santo: . .
·
'
··
. .... ·

'
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SistemadeAnátl.sedaDivldaPúbllta,
Operações de Crédito e Garantias da
União, Estados e Municfpios ·

lEsoURONACIONAÍ.

18/08/201.7- 16:06

Cadastro ctà Drvida .Pilbliéà (CDP)

'(

OperaÇões de· Crédito e Garantias da
União, Estados e Municlpios-SADIPEM,
·
temos a infc:frmar:
.

A principio, insta cOnsignar que; foi
· determinada, no bojo do procedimento
Gampes n° 201600105277-97, a suspensao
temporária do pagamento das diferenças
.retroativas dos Membros do MPES, a fim de
aguardar o parecer conclusivo da auditoria
extraordinér:ia acerca da execuçao dos
célculos, realiza_da pela equipe de
. Assessoria de Controle Interno do MPES,
(... ). (... ) após1referida' data, as .
recomendações serao apreciadas por esta
Procuradoria-Geral de Justiça e, sendo
acolhidas, serao remetidas à Folhà de
pagamento para que. proceda o recélculo
dos valores, (... }.
Houve a Vérificaçlo de limites e qondiç6es a que' se refere o
da LRF?

Nao

Tipo de credor:

Outro - Pessoa Ffsica

~rt ~2

Especifique o nome:

Div~rsos

Espécifique o CPF:

;

\_,

credores .

000.000.000-00

- -- ..... - ..... - - - -\-- .... -- -·-- .... ------- .

-

_,

- lnformaçOes referentes
ao contrato vigente nà data-base (considerando eventuais aditivos)
.
~'

~

..,

Moeda da contrataçlo, emlssao ou assunçlo:

(_....i

. Real

Valor da con~taçlo; $misSaQ: ou assunçlo:

186~348.74&,48.

Data da contratação, emissao o~ assunçlo:

01/01/2015

Taxa de juros

' Naa se aplicá.

'

edemais encargos:

Data prevista da quitaçao:

31/1212016

Saldo devedor na data-base (em reais):

174.421.512,86

)
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- -- . '''*.

e
S'ADI.PEM Sist_~-_m_a.de-_AnállsedaOivldaPública;'
.

.

Operações de Crédito e Garantias da

_.

·

União, Estados Munidpios

1-

'

i

..

. · .·ri!SouRONAàorw.
. . ...
.

~

•.

-'

.

-

/•

',·

~ '

...

'

I

•

'· 18108_12017 ~ 16':06

-~

--

'

-

~

'

'

,.

......

~-·~

... .32.00000.000068-8
'

-1

TIP9 de mutuério::.
. .. .
~.....

; -1

\

Mutuário: ·.

-

L

-

.,,._

'

-'

I

.. \

'

.....

-,_

i ·"' .
·.:

•,.

,.

r ·.

.

...

....

...

\

\

.

~

7

.

.

-

' •

J

--.

•

Refere-se a Outras ObrigaçOes a Pagar dos ,
seguintes órgàos:· Policia Civil, no valor de
R$ 1.051.807,20; e.SEJUS, no valor de R$ ·
204.24"8,03. Os valores estão discriminados
na Declaração - Cadastro dà Divida Pública
(CDP) anexada ao PVL do processo de n°
17944.0009~~/201~7-.
.
.' ...

r

_,

;-

.

:I'

·_outra(S dividas (não contràtuais)

Oeta!hamento dâ dWida (descriçlo í finalidade):
•

I

(

.

/•

,_
•

'\

·Esplrito. Santo
·'
Vigente na data-base

'-

· 'Dpo de DMda:

·,

.

ES
I

,. '

: _,

I

. , { . ·r.

-to

.

f•..

·\'

Estado·

F

'\,f'

I

..,

· -Situaçló da dfvlda:
•

{

~

UF de mutuário:

t

t

'·'

-r

--

. .{

. .:... ..:;. ...... Dfvidan~:

....

.....

\

--

J

j<

.

I·

'

-f'

..

..
.
Çadastro da DfVIda Pública· (CDP) , .

,. _,

.

~

..

~

·"

.

;
\

Ho~e $ verificaÇAo de limites e iondiçOe$ a que _se refefe·o · Não'
ar(

32 da LRF?. ·

,. ·

1 •

Tipo de credor:
I

f

' Outro -: Pessqa Física

•

~

Diversos credores

t:spéCifique o no~:
.

'

...

,

'

'·

''

,_ .

_000.000.000~00 ..

Especifique-o CPF:.,

----~--~-~---~--~--~~-~-~
l!lformaçOes h!ferentes ao CQI)tratO vigente na dafâ.ba~ (9Qnsiderando eventuais aditivos}
'

I

...,

'

'

"

,.

•

Moeda da contrataçao, emissêo ou assunção:

.
'
. Va~r da ~ntrataçãó, em~o o~ as8u~Çao: '

I •

f

, r

I

'i

'

-

Data da contratàçao. eml~o

.

,

.'

)

Real

l

.1 ..179.957 ,62

'.

.

óu ~unção:,
.
.

:

Ó1{0,112015

Taxa-de juros e demais eocargQS:
~ao $e aplica.
· '

.,

'.

.

D;ita p~vista da quitação:, ·.

.

!

I'·

..

)-

.!'

.

; 1.256,05~.2~ .

Sakto devedor .na data-base (em reaiS};

I.

'

\

31/12/2016

,,

!.

.

l

'

I'
\

I.

II
""'

'

, ..

I
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SA... D·.IP··EM.·
_

.

SistemadeAnállsedaDiv.idaPública,
Operações de Crédito e Garantias da
União, Estados e Municfpios

.. 18/0812017- 16:06

Dfvidas Autorizàdas e Não Contratadas
Observação:
· · *As dividas desta aba não são consideradas no-Quadro· consolidado.

orvldas Au~rizadas pela STN e Nêo Contratadas até a Data-Base
As informações· deste formulário não foram preenchidas.

.

.

,.
/
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23 Novembro 2017

\

SA. ·. ·oiPEM
.

· ·

.

.

·

s.istema. de. AnálisedaDN,idaPública, "
Operações de Crédito e Garantias da
União, Estados e-Munic.fpios ·

18/08/201.7 ~ 16:06

Cadastro da Drvida PCtbllca (CDP)

Dfvidas Encerradas
Observação:
*As dividas desta aba •

.

slo consideradas no Quádro Consolidado.
'

• As dividas desta aba .somente podem ser editadas no CDP áo exercfcio em que for.am encerradas..

Orvtdas Encenadas (Quitadas, Ganceladas ou Equivalentes) ·

-·~

·.;.._....;. . - - -

._. ---...; -

Drvtda n*:

.....

-~-·-

N° do PVUProcesso:
Tipo de mutuério:.

... - - - - -

~ ~

-

-

Ji!llllll- .... - - -

-

. _ 32.00000.000022-0
.. 17944.000186/2002-10
Estado
!

\

UF de mutuéíio:

ES

Mutuério:
Situação da dMda:

Esprnto Santo

Tipo de DMda.:

Dfvida Contratual - Com instiruiçao
financeira interna

Oetálharilento da dMda (descrição I finalidade):

O BNDES, a titulo de antecipação de
receitas provenientes do processo de
desestatização da Companhia Espfrito
Santense de Saneamento - CESAN a ser
realizado no âmbito do Programa de
Desestatização, Reestruturação e Ajuste do
Estado, institufdo pelas Leis Estaduais
5.276, de 8 de Outubro de 1996, e 5.297, de
12 de dezembro de 1996, abre ào
beneficiário, por este Contrato, um crédito
no valor de R$ 115.000.000,00 (cento e
quinze milhOes de reais), à conta de seus
recursos . ordinários, destinado a apoiar a
implementação das-medidás necessárias à
r~estruturação.. e ao equaclonamento
financeiro das dfvidas do BENEFICIÁRIO.

Encerrou-se antes da data-base·

I'

N*doCAOIP:

2000000687

Foi concedida garantia da UniAo?:

Sim
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SistemadeAnállsedaDividaPública,
0!)!!rações de Crédito e Garantias da
União, J:stados e Municlpios ·

TEsoURONAcioNAL

'18108/2017- 16:06

I

Instituição ·Financeira NaCion~l

Tipo 'de credor:
Credor:

Banco Nacional de Desenvo.lvimento
·EconOmico e Social ·

.
.....
----------------- -· lnfofi'QSçOes·referentes ao contrato vigente. na data-Qase (conSiderando eventuais
~

~

ad~os)

Móeda da contra~ção, emissão ou assunçAo:

Real

Vaior da contrataçAo, emissão ou ass'unçAo:

.1.15.. 000.000,00

--Data da contrataçAo, emissão ou assunçAo:.

-

20/12/1996
.

(

Taxa de juros e demais encargos:
Sobre· o principal da.dfvida incidirão juros de 8%-(oito por cento) ao ano (a trtulo spread), acima da Taxa
de Juros· de Longo Prazo- TJLP, divulgada pelo Banco,Centraldo Brasil, calculados dia a dia sobre o
·
·
saldo devedor, e exigfveis no vencimento ou liquidação deste Contrato.
Anexar contrato' e eventuais aditivos, ou documento comprobatório da emissão ou assunçao da drvlc;la.
Tipo de Documento

Descrição

Data

Contra~o lnici~l

Contrato n° 96.2.558.3.1 e 1° termo aditivo-

~0112/1996

Aditivo Contratt,~al

2° termo aditivQ fls 1 e 2- CESAN

28/06/2002

Aditivo Contratual. _

2° termo aditivo fls 3 em diante

28/06/2002

Aditivo Con.tratual

3° termo aditivo - CESAN

16/07/2004

Outro-

Lei autorizativa n. 5.297. :·

12/12/1996. .

1

·

0

I

Data prevista da quitação:

15/12/2017

Saldo devedor na data-bàse (em reais):

0,00.
I

I

...

'

'.
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Sist.emadeAná.lisedaD.fvidaPOblica,
Operações de Crédito e Garantias da
União, Estados e Municfpios

/

.
18/08/2017- 16:06

Cadastro da Olvida Pública (CDP)
/.

~------~~---------~----~~---~
Dfvida n~:
· ·
32.00000.000021-1'
. N° do PVLJI?rOcesso:

-19405.000021/2005-13

· lipo de mutuário;

~stado
'J

. UF ~e mutuário:

,-ES,
~spirito

Mutuário:

SantoEncerrou-se antes da· data-base

Situaçêo da dfvida: .

Tipo de Olvida: -

Divida Contratual - Com instituição ·
financeira interna

Detalhamento da dlvid~ (descriçlo /.finalidade):

\·

Destinado à adequação da infra-estruturá
de transportes públicos da Região
·
· . 'Metropolitana da Gr~nde Vitória, visando à
.reestruturação, racionalização e expansão
do sistema tronco-alimentado, no âmbito do.
Programa de Investimentos em Transporte
Coletivo e na Circulação Urbana da Região
Metropolitana ãa Grande Vitória - Transcol
. 111.

No do CADIP: ·

20050015p6

Foi concedida garantia da Uriião?:

Sim

Tipo de credor: ·

Instituição Financeira Naçional
Banco Nacional de Desenvolvimento
EconOmico e Social

Credor:

----- -- .... - ..... -;-- ......... - - -._.

~--

- ........... --- -

lnfonna90es referentes ao contrato vigente na data-base (considerando eventuais aditiv~).

Moeda da éontia~çao, ~missêo ·o"! aSéunçlo: ·

.Real• ·

V.$lor da c»ntrataçlo. emissão ou ãssunçAo:

101 ~000.000,00

Pata da contrataçêo, emissêo ou assunçao:

16/08/2005

I

Taxa de juros e demais encar,gos:
Sobre o principal da divida incidirao.Juros de 3,50% (três inteiros e cinquerita décimos por cento) ao ano
(a trtulo de temune~ção), acima da Taxa de Juros de Longo Prazo- TJLP,-divulgada pelo Banco Central
do Brasil, observada a seguinte sistemática:
·
·
1- Quando .a. TJLP for superior a 6% (seis por cento) ao.. ano: .

· a) O montante correspondente à parcela· da TJLP que vier a exceder 6% (sei~ por cento) ao ano será
capitalizado no cfia 15 (quinze) de cada mês da vigência çtes~ Contrato e no seu v~ncimento ou
liquidação, observado o disposto na Cláusula Décima Primeira;
·
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... \

Slster'nadeAnáliseda Divida Pública,
Operações de Crédito e Garantiils da
União, Estados e Munlc(pios

TESOURONAbONAL

..
~,;..· --.------~·
L.}2:.....)_;·'

18/0812017-16:06
__;'_ _
. c_a_;d_as_tro_d_a D_rv_ld'"":-a"'-P_c.b_li_ea_;(::....C_D_P::....>---------.:.........-.:.........--:--

,

7

(remuneração), referido no "capuf' desta Cláusula, acre~ido da parcela n~o capitalizada da TJLP de 6%
(seis por cento) ao anp; incidirá sobre o saldo devedor, nas datas-de exígi~ilidade dçs juros ~nciona,das ·
r,10 Parágrafo Segundo ou na data de vencimento ou liquidação deste Con~rato, observaçto o disposto na
allnea "a", e considerado. para o cálculo diário de juros, o:numero de dias decorridos entre a data de cada
evento financeirà e as datas de exigibilidade acima citadas. ·
•
11-. Quando a TJLP fór. igual ou inferior a 6% (seis por. cento) ao ano:
)

't

;

,

'. ·o percentual de 3,50% (três inteiros e cinqu~nta décimos por cento) ao ano acima da TJLP
· (remuneração), referido no "capuf' desta Cláusula, acrescido da própria TJLP, incidirá sobre o saldo
devedor, nas datas de exigibilidade dos juros mencionadas no. Parágrafo Segúndo ou na data de
vencimento ou liquidação deste Contrato, sendo considerado, para o cálculo diário de juros, o numero de
dias decorridos ~ntre a data de caçta evento financeiro e as datas d~ exigibilidade acima citadâs.
Anexar:contrato
e eventuais
aditivos, ou documentO
comprobatórid
da. emisslo ou assunçêo da drvida.
.
' .
.
.
Tipo de Documento

Descrição

Contrato Inicial

Contrato n. o 05~2.420.1.1 - Transcollll

Outro

Lei Autorizativa n. 7.-973

Data

16/08/2005.

0

"31/01/2005
.,

D.ata previ~ta da quitaçAo:

15/09/2015

/

Saldo devedor na data-base·(em reais):

0,00

--------~--------------~---.
32.00000.Óp0017-3

. Dfvida no:.

.

'

194os. ooooó512oo4-4o
Estado ·

\ · Tipo de mutuério:

.

UF de m4tuário:

I

ES

. Mutuário:

Esplrito ~anto

Si~açao da drvtda: •

Éncerrou-se antes da dat~-base •

Tipo de DMda:

Olvida éontratual - Com _instituição
financeira intéma

Detalhamento da drvida (d_escriçAo 1 finalidade):

'

Pelo presente instrumento e na melhor

I.

.

form~ de direito o BENEFICIÍ.O.RIO confessa

e reConhece como certa e exata a divida
com o BNDES decorrente do Contrato n. 0
~:2.558.3.1, apurada na data-base de ~6
de junho de 2003, no valor total de R$ · .
268.474.057,15 (Duzentos e-sessenta e oito
milhões, quatrocentos e seten~ e quatro
mil. cinquenta e sete reais e quinze .
centavos).
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Sist~madeAnáliseda Dlvl.da. Pt;.blica,
Oper.aç6es d.e Crédito e Garantias da
União, Estados e Municlpios
·

--~~--~,~--

..

-

TesOIIJlONÁaONAL

·

.

. ..

.

· l~C.(

.z

. .
./

18/0812017. 16:06

Cadastro da:Oivida'Pl'Jblica (CDP)
·'

·N.. do CAOIP:

2006000260

.Foi concedida_garantia da Ur:ti~cs?: ·

· '$im

'Tipo de credQr: \

..

·

.. .

lnstitui~o

Credor:

·

Financeira Nacional

. . Banca Nacional de Desenvolvimento
Econômico e_ Social

·-~-~--------·---------------ln~rma~ referentes ao contrato vigente na data-base (considerando eventuais ad,itivo~ .
..
.
.

'/

M~ da contrataçêo, e'!'iaslo ou assunçlo:
.

.

.

Real ' ·

I

Valor da· conb'ataçêo, emissã6 ou •ssunçêo: .

268.474.05(; 15

- Data da COI'ltrataçlo, emissão ou ass~nçlo: ·

16107/2004

TSX$ de juros e demais encargos:
.
I •
,
,
• Sobre o priricipal da drvida do BENEFICIARIQ incidirão juros, a partir da data-base de-16 de junho de
2003, de 2,5%. (dois e meio por cent9} ao. ano (a trt.ul9 de "spread"), acima da Taxa de Juros de Longo
Prazo -TJLP, divulgad~ pelo Banco Central do Brasil, observado o disposto nos·pàrãgrafos seguintes e
na Cláusula. Nona:
·
.

I

~

,

PARÁGRAFO PRlMEIRO: No perfOdo de 16 de junho de 2003 a 15 d.e dezembto de 2004 o percentual ·
de 2,5% (dois e l"(leio por cento) ao ano acim~ da TJLP ("spreac!") referido no ''capu~· desta Cláusulà,
acrescido da própria TJLP, incidirá dia a dia sobre o saldo devedor e será: capitalizado mensalmente no
perfodc:> entre 16 de junho de '20Q3 até 15 de dezembro de 2003,:;jnclusive, e exigido, mensalmente, a .
· · ·
.
.
partir de 15 de janejro de 2004 até 15 de dezembro de 2004. PA.RÁGRAFO SEGUNDO: A partir de 15 dejaneiro de 2005, o percentual de 2,5% Cdois e•meio Pc>r
oento} ao ano acima da TJLP ("spread~') in_
cidirá sobre o saldo d~vedor, observade~ a-seguinte sistemática:
I - Quando a TJLP for superior a 6% (seis P,Or cento} .ao ano:
a) O montante càrrespondenté à pa(ceta da TJLP que. vier a exceder _
6% (seis por cento} ào ano será
capital.izado no dia 15 (quinze) de cada mês da vigência deste Contrato e no seu vencimento ou -_
liquidação, observado o d~sposto na Cláusula t-Jona, e· apurado mediante a inêidência do seguinte termo
de capitalização sobre o saldo devedor, àl considerado~ todos os eventos financeiros ocorridos no
perfódo; · ·
·
·
b) O percentual de 2;50% (dois e meio por cento) ao ano acima de.TJLP ("spred~'), referido no "capuf'
desta Cláusula; acrescido da parcela nao capitaliz~da da.TJLP de 6% (sei$ pQr cento} ao ano, incidirá
sobre ó saldo devedor, na~ datas de exigibilidade dO$ juros- mencionadas no P-arágrafo 'Terceiro ou na
data de vencimento ou liquidação do Contrato e deste Aditivo, qbservado o disposto na aUnea "a", e
considerado, para o cálculo diário de juros, ·o número de dias decprridos entre a data de cadà eveflto
.
.
I
finanéeiro e as datas de exigibilidade acima citadas.
· 11 .. Quando a TJLP for igual ~u inferior a 6% (seis por cento)

~o ano: ·
-,

-

·o p~~centual de 2,50% (dois e meio por cent9) ao ano acima da TJLP C'spread"), referido no "caput''
desta Cláusula, acrescido da própria TJLP, incidirá sobre o ~Ido devedor, nas datas de exigibitidade dos
juros mencionadas no Pará rafo Se undo ou· na data de vencimento ou li ·uida o do Contrato e dest
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Operações de C~édito e Ciarantias da

.

União, Estados e Munfdpios

·

~ ·~.
TEsouRONActoNAL .
/~:~.~ ~
4

i'

[tiJ...<.v.~
~ ' ·~
"

/ "

. r

p-:; ·'

\ ~ 4~~~.&;

· ~~.J
/

445

SistémadeA~áÍise.d<tDfvida·P·úbiica,

SADIPEM

.'

Quinta-feira

1810812017- 16:06
I

Cadastro da Olvida P(lblica (CDP)

I ... .

'

• .

cada evento financeiro e as data

d~ exigibilid~d~~aci!Tla citad~s . .

. .,
:

.

..

.

.

.

'

'

'•

.

..,.

.

Anexar contrato e eventUais aditivos, .ou documento comprobatório da emissAo.ou assunçêo da divida

Tipo de Documento

Descrição

'.

Data

\

Aditivo Contratual

·2° termo aditivo

28/0~12002
/

3~ termo aditivo

Aditivo Contratual
Contrato Inicial

...

'

Outro

16/07/2004

\

Contrato n° '96.~ 2 ..558.3.1·e 1° termo aditivo-

20/12/1996'

Lei Autorizativa n.0 . 5:297

1211211996

0

Lei Autorizativà n. 5.353

Outro

..

. '·

'

27/12/1996.

15/12/2017 .

Data prevista da quitaçAo:·
' .·
Saldo devedor na data-base (em reais):

·o.oo

--------..---- ....._- -·------- - ·- - - ·--Dl~ida no:

..

.

32.00000.000010-6
f

N° do PVUProcesso:

-17944.001206/2011-61

Tipo de mutuário:

Estàdo ·

UF de mutuário:

es

. Mutuário: ·

'

;

Esprrito Santo
I .

SituaçAo da divida:

Encerrou-se antes da data-base

..

· Tipo de Plvida:

Olvida Contratual - Com instituiçad
financeira interna
·

Detalhamento da dfvida (desériçAo I fhialldàde):

O Contrato tem por objetivo
Desassoreamento é Regularizaçao dó leito.
·margens calha do Rio Marinho; com ·
capacidade para beneficiar uma pópulaçao .
\ estimada de 196.984 habitantes, nos .
· Municlpios de Cariacica e Vila Velha/ES,
modalidade operacional Manejo de Aguas
, Pluviais, no ambito do PROGRAMA
SANEAMENTO PARA TODOS .

e

. .•

N°doCADIP:

.2011001423

Foi concedida garantia da Uniao?:

Sim
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·
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.

'
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.

·

....(

23 Novembro 2017

j

,

:,

. : :"'· <lq?z: ..

'

· . União, ·Estad.os e Munidpios

:<---;---.2.' _.•

.,.

.-

..'

i

'

'

'

Cad~tro. da Df~da ~ÇJblica (COP)

.

''·

. "''

;

~

.

'~ ,

Cred~f:
'·

1o

!

.

-\

•

I

•

(

'· '
•

I

' lhstituiçâo Fin~nceira·Nacional.

'
•

...;

-.......

..,_

.....
..........
· · lnformaçOàs r.ett:.renb!$ ao co.ntrato vig~te''na data~b~se {considerando.ev~ntuai~ aditivos)·. ' . "

--

-~

~

...-·~t

·\ .....-

.;

. 'I

.

..,_

~

•

I
'
~....

t

~

•

-

-·

.

-·

- ·.

.

.

~

,

. ~
.Moeda da cpn,trat:açlo, emisSao. ou ,s&unção:
'

-

-·

_,

~

'

.. f..

'

.

-

,_

' '

-·
\

·

..,

.'

V'lo'r. da·cbntrataÇão; e~o ;OU assun~~:: ·

;

. 42.397.000,00'

da CÓQtrataçÀo, ~~is8A6 ~ú~un~o:.,
.

'

_, __'\.

., Real

I

Taxa ·de juros e demais encargos:

-\

, r

'"\

., )

.D.

-

-

•
~·-

,

!
I

Caixa Econômica .Federal· . . ·

J,.

"'··.-

15/12/2011

-

.

.,

.

. '

de

JurÔs; SOQre o saldo dev~or do presente contrato, inCIÚsiv~ no perlodo
~rência áté o ven~imento
da divida, são cobrados, merisalmente,.no dia eleito,'juros à taxa nominal de 6,00% a.a. (seis por cento
~o ano).
·
\. '

e

J

1

Taxa de Administração: correspondente à taxa nomiRal-de 2% a.a. (dois por cento ao ano), incidente
. sobre o sa!dd devedor átualizado, di.trànte toda a vigência deste CQntrato, cGbrada junto com os juros, na
· · ·
· fas~ de carência, e co~ a pr~staçêo; na fas~ ~~ amortizát;ao.

I

I
"

f

i' '· .

r-

•

•

'

/.

•

: O valor. de remuneração. da CAIXA pQde ser alterado por decisão do Col'lselho ·Curador do FGTS, gestor
. dos r~ursos, o qual será repas,sado, ao TOMADO~. . ·
·
~
,
. .'

I

,

I'

..

.

., ,

.

"

,

.

I.

, .

TaX~:L de Riseo de Créditq: eotresp~nden.te à tax' nominàl de. Ô,30% a.a {ze'r9 vfrgula trinta~por cento ao
ano), incide~te sobre o saldo dev~dor atualizado.
•

,

'\

'

.

'

'

A CAIXA providencia, anualmente,· ~valiação
seu novo conceito de risco de crédito.
'

.

'' ·,

'

.'•

i '

•

'·.
J

'

.

•

.

,

econOmico.,.fin~nceira

.:

' . '

.

'

'

'

'

-:-

/ . '

I

do TOf'4ADOR, a fim d.e identificar o
' .
·
.
:. .

<

"

....,

'

'

Anexar contrato e eventuahl aditivos, ou documento compro~t9rio da emisslo ou assunçAo da dfvida
\

'

'

\

'

'

Tipo de Documento

Descrição

Contrato h. o 0346.6'14·39/2011 -J~iÓ Marinho

Contrát9l nici~l ·
.

Data

.

I

ô~tro

.

'

• < •

.,

..

l'

,.:

Lei'Autoriz~tiya n. 0 9.638

..

' '
r

"

1511;212011

·-

. 30103/2011

I

i i'

)

'

~ta pre~ta da .quitaçaó: , .·
~~..

I

,.,.

'

t'

-,.·

15/1,2/201.1
. ::0;00

. Sáldo devedor na data-t.ase.(em reais):
•

I

'

I

,'

,'
-.(i

I''

··.,
1
I

,

'

'.I

~

'-

.
'lt·,
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SA.Dlp·e·M·
·
·
:
-------------·

;/;::~:~~:-. ~URoNAc:IONAL
·.f~~-~ry/~1) .
\
\"'~~li/ .
.
'<~-~~: .-.t?
'--

Quinta-feira

ststemadeAnátisedaorvtdaPobllca,
Operações de Crédito e Garantias da
União, Estad~ e Munlcfpios
I

.·
\

181Ó8/2017- 16:06"

cSdastro da Dfvida .Pilblica"(CDP)

-- .... ----------------- .... - -·-- .....
.

.

•

,Dfvida no:·

447

/

32.00000.000009~2

N° do PVUProcesso:

--..
I

-··
•

17944.000983/2009-73

Tipo de mutuário:.

,.\

. .E~ta~o

UF de m1,.1tuârio: ·

.

ES

Mutuário:

- Esplrito Santo

Situaçlo da dfvida:

Encerrou-se antes. da data-base/

Tipo de Dfvida:

Divida Contratual - Com instituição
financeira interna

.,

Detalhamento da drvida (descrição I finalidade):

Destinado à·conoessao de colàboração
financeira para a realização das despesas .
de capital constantes do orçEtmento anual
de 2009, conforme Resoluções do
• Conselho Monetário Nacionàl n.0 3.716, de
17/04/2009 e 3.723, de 12/05/2009, no
âmbito do Programa Emergencial de
'Financiamento aos Estados e ao Distrito . ·
· Federal - PEF-BNDES, aprovado pelas
Resoluções BNDES n. 0 S 1.763, de
28/04/2009, 1.767, de 12/05/2009 e 1.774, .
de 19/05/2009~
~009000848

Foi concedida garantia da UniAo?:

Sirn ,

Tipo d~ credor:

lnstituiçã<?

,Credor.

- - .......... - -

Fin~nceira

Nacional

Banéo Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social

- - ... - - - -- - - - _ - - - .... ..:... -

~
~ ......
.. ..;..
lnfonnaçOes referentes ao contrato vigente na datà-base (Considerando eventuais aditivos)

Moeda da contrataçAC!, emissao ou a$Sunçlo:.

Real

Valor da contrataçlo, emisàao ou assunção:

60.000.000,00

Data da contrataçao, emissAo ou assunção:·

25/09/2009

~

Taxa cfe juros e demais eneargos:
Sobre o principal da divida incidirao juros de 3,00% (tré~ por cento) ao ano(~ titulo de remuneração),
acima da Taxa de Juros de Longo Prazo- TJLP, divulgada pelo Banco Central do Brasil, ob$ervada a
seguinte sistemática:
I- Quando a· TJLP for superior a 6% (seis_por'cento) ao ano:
t

'

•

,'

\

I

a} o montante correspondente à barceta da TJLP gue yjer a exceder 6% Cseis nor cento\ ao ano soM
Parte integrante do Avulso da MSF nº 70 de 2017.
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..----~ l~

.... -

.
o··.·J.p·EM
.
S._____
A
\.

'

•

Sistem
.. ade.. Análise._daDívida.PlÍblica,
Qperaç6es de c;rédlto e (iarantlas da
' União, ~tados e Municfpios

·

.
·.
__,._

I

-

'

\

......'.
,

.

,.,

'
'''I

..

-· .

/

~

,,

~

.

..

.

.

~

~.

·; 18/0812017-16:06

.'

\

Cadastro da Divida ·Pú~lica (CDP)
\·

'liquidaçã~. observado ~ di~pOsto na Cláusula Décima Qu~rta;
' '

.

•

\

I

,·

'\

~,

•

',

•

I

'

'

(

'

.•

'

'

'

, , .

~

.

-.. ·

''

,

•

.

•

../

'

'

b) ~rcentual·de 3;00~ (três por centqfao ano acima~e TJLP (remuneraçao): referido rio "caput'' desta
Cláosula, acrescido da.parcelà nao capital.izàda dà TJLP de 6% (seis por cento) aó ano;, incidirá· so~re'o
sal~o qevedor,.na~. datas de exigibilidade dos juros mencionadas no· Parágrafo $egundà ou na data de
venciQ1ento, ou liql!iºaça,o deste contrato, observado. O disposto !la al(nea "a" e considerado, para 0 •
.
.cá{culo diário de juroS, O núme~o de• dias de~rridOS entre a d~ta de'cada evento financeiro e asdàtas de
~xJgi~i!idade acim~ .citàdas. ' · · ': , ~ .
·
· . ...
· , ..

.

6

•\.•
I,

1

'

'

.

~

I

'

~··

.

...

..
I'
i

"

ao

-

I

~

I

..

•

,-

1

or,

•

1

•

•

Contrato n. 0 09~2.0639.1 ~ PE;F Estados

2s1o9i2oo9

Lei Àutorl~ativa n. 9.238

22/06/2009

~.

0

!./ .

, .j

;.

· 1St10/201á
.

''

,0,00

....Dfvida---- . . .. . . . - ... .·. ----·-I""----.....
.
. .. '
'
.

'

:

'\.'

.

n~:

~-

...

'.f
;

/

·.

. .
-~-- .... ._~-_,.\

32.000Q0.'000001-7

\ .. _,

• •

.r

._'

...

N° do' ~VLiP~sso: :

.!

· 1,7944.'ooo2s7J2004-46

TiJ:l.à d~ m!;Jtu~rio:

·Estado
!"
·ES

I,

', f '

UF ,de mutuério: ·

!

•

Contrato' l11iciél

Saldo devedor' na data-base (ém reaiS):,

"1

•

~

·;

Data

\,.

'

.

)

1

Data prevista da quitaçêo:
·
'
'

;,

Descrição

.•

~·

~-

._

1 •

F

,, ..,

'

Tipo de Documento

Outro

.l

,

1

'

l

.

· Anexar contrato e eventuais aditiVos, 04 dacumento c:OmprobatóriQ da emlssao ou assunçêo da dMda

)

.

'

. . '1
..,

~

'

O•percenfual de 3,00% (trê~ por.cénto)
ano ac.ima da TJLP (remuneraçao), refeiidó no "caput'' desta
Cláusula, acre~cido da própria TJLP; incidirá sobr~ o saldo deveqor, nas datas de exigibilidade dos juros
, mencionadas no Parágrafo Segundo ou na data de venéimento ou liquidaçao deste Contrato, sendo
·•
cpnsiderado, par:a o cálculo diário de juros, o número de dia.~ decorridos entre a data de cada evento
.·
··
·
· tlnànce~ro e .as dats d~ exigibilidade ~cima b!tadas~ ·

'

.

.

.,

11 - Ouànd9 à TJLP· for ..,igual o.u, inferior a 6% (seis por cent~) ~~ano.:

I'
i

Mutuérlo:
Sltuaçêo da· dfvid,a: .-

Es~!rito

''

Santo

Encerrou-se antes da data-base :

'·

,L.
I

Outr.as dividas (não cqn~ratuais)·

Tipo de DIY;ida:•
. DetSiha~nto

cià ~fvida (d~o I finalidade):
I

...

'

'

-

~

•

,. r

'

I.

r.'

j

o

1

.,

..

r

}".

•

~ t.

.

I

,.

.Contrato particularde confissão e ass'unçao
,de.dfvidas entre a Uniao, o BanGO do·
Estado dó .Espfrito·san.to S.A- Banestes, ·
. ex-B~m~~tés- Crédito'lmobiliário S.A e o
1 .Estadó' dó Espfrito; Santo, para 'efeit9 de · "
: ~··refinanciamento ao amparo da Lei 8.727, d.e.
5 de
novembro
de 1993I..
-. ;
~

'
I
~
!·~~~-L--~~~------------~----~----~~--~~------~~----------~
.
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1t

TI!SOIIRONAaorw.

18/()8/2017- 16:06

Cadastro da Dfvida Pllblíca .(CDP}

Tipo de Credor:

Credor:

·União
União

--- ..... -- - - - - - -- - - - ·- - - ..... -

......(considerando
~
lnfonnaçOes referentes ~o contrato vigente· na data-base
eventuais aditivos)·
!

•

Moeda da contrataçao, emissao ou assunção:

Real

I

Valor da contrataÇão, emissao ou assunção:
J?ata da contratação, emissao ou assunção:

. 27.245.436,55
30/04/1998

Taxa de juros e demais encargos: -.
De acordo com os critérios da Lei 8.727.
. I

· Data prevista da quitação:

01/03/2024

Saldo devedor na data-base (em reais):

0,00

"--'' .

...

·'
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Nota!? Expli~tivas - ·
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23 Novembro 2017

TESOültONACIONAl
Verificação do Adimplemento com a União para efeito do Disposto no Inciso VI do Art. 21
da
·
Resolução do Senado Federal n° 43, de 2001
As informações contidas nesta página têm por exclusivo objetivo a comprovação da Secretaria do Tesouro
Nacional quanto ao adimplemento dos Estados, do Distrito Federal e dos Municlpios com a União
relativamente aos financiamentos e refinanciamentos por ela concedidos, bem como quanto às garantias a
operações de crédito, que tenham sido, eventualmente, honradas, para efeito de atendimento ao disposto no
inciso VI do art. 21 da Resolução do Senado Federal n° 43, de 2001.

i

>._comprovação de adimplemento constante desta página abrange o cumprimento de todas as obrigações,
)meeiras e acessórias, estabelecidas nos contratos de financiamento e refinanciamento concedidos pela
urlião a Estados, Distrito Federal e Municípios, cujo controle e acompanhamento sejam da competência da
Secretaria do Tesouro Nacional, bem como as obrigações de ressarcimento decorrentes da honra de aval pela
União na condição de garantidora daqueles mesmos entes.

Esta comprovação integra informações de responsabilidade da Coordenação-Geral de Haveres FinancelrosCOAFI e da Coordenação-Geral das Relações O Análise Financeira dos Estados e Municípios-COREM, da
Secretaria do Tesouro Nacional, e é atualizada diariamente, tendo validade somente para a data em que for
realizada a consulta, tudo nos termos da regulamentação contida na Portaria n° 106, de 28 de março de

Dados atualizados em:
Unidade da Federação:

08/11/2017 13:52:35
ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO

Mutuário:
ADIMPLENTE por Força de Decisão Judicial

Obrigações Financeiras:
/)rigações Acessórias:

ADIMPLENTE
ADIMPLENTE por Força de Decisão Judicial

SITUAÇÃO:

Emitida às 18:19:47 do dia 08/11/2017 (data e hora de Brasília)
1·
válida em: 08/11/2017
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TESOURONACIONAL

Verificação do Adimplemento com a União para efeito do Disposto no Inciso VI do Art. 21
da
Resolução do Senado Federal no 43, de 2001
As informações contidas nesta página têm por exclusivo objetivo a comprovação da Secretaria do Tesouro
Nacional quanto ao adimplemento dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com a União
relativamente aos financiamentos e refinanciamentos por ela concedidos, bem como quanto às garantias a
operações de crédito, que tenham sido, eventualmente, honradas, para efeito de atendimento ao disposto no
inciso VI do art. 21 da Resolução do Senado Federal no 43, de 2001.
A comprovação de adimplemento constante desta página abrange o cumprimento de todas as obrigações,
f!~nceiras e acessórias, estabelecidas nos contratos de financiamento e refinanciamento concedidos pela
L ~o a Estados, Distrito Federal e Municípios, cujo controle e acompanhamento sejam da competência d'
Secretaria do Tesouro Nacional, bem como as obrigações de ressarcimento decorrentes da honra de aval pela
União na condição de garantidora daqueles mesmos entes.
Esta comprovação integra informações de responsabilidade da Coordénàção-Gerétl de Haveres Financeiros- .
COAFI e da Coordenação-Geral das Relações e Análise Financeira dos Estadose Municípios-COREM, da
Secretaria do Tesouro Nacional, e é atualizada diariamente, tendo validade somente para a data em que for
realizada a consulta, tudo nos termos da regulamentação contida na Portaria no 106, de 28 de março de

Dados atualizados em:

11/10/2017 13:52:41

Unidade da Federação:

ESPÍRITO SANTO

Mutuário:

ESPÍRITO SANTO

Obrigações Financeiras:

ADIMPLENTE por Força de Decisão Judicial

C~gações Acessórias:

ADIMPLENTE

SITUAÇÃO:

ADIMPLENTE por Força de Decisão Judicial

Emitida às 16:09:06 do dia li/10/2017 (data e hora de Brasília)
Válida em: 11/10/2017
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Ministério da Fazenda - MF

Serviço Auxiliar
dt lnformaç6es pala · .

23 Novembro 2017

.

· Secrea:..rla do Tesouro Nadonat - STN

Transfertncif$"1/0I~nt~rias

~n~lmel)tO aos RequisitoS FiscaiS

CNPJs Pesqulsados: todos os orglc;s da Admlnlstraçlo Direta do ente federado abaixo citado
Ente fe(feràdo: &prrtto Santo

.

·

'·

CNPJ prlndpal: 27.080.53010001-43- ESPIRITO SMITO

Data Pesquisa: 071114017

.,

Ir ·Obl1gaç6es dé Adimplência Anancelra
'' Fonte

Item Legal
·1.1 ·Regularidade qu(!nto a Tributos, a Contribuições- Previdenciárias Federais e à Dlvida.Àtlva
·da União·
·

,_

.

. 1.:4- Regularidade em relação à Adimplência Financeira .ein Empréstimos.e Financiamentos ·..
concedipos pela União ·

..

·

·

~·

. P{;FN/RFB
\

1.3- Regularidade
qua'nto ~Contribuições pára ci FGTS
.
.
'
'

Sttuaçio

·

·

,

, ,

1.5- Regularidade perante o Poder PÚblico.Federal ·

wra

CAIXA

· 1t

STN

.c:MjN.

CADIN

$
C:~mprovad?

~
. Comprovada

~
Comprovado

~
.. Colll.provado

I

·. vaiklade
05/05/2018
'1'9/11/2017
07/11/2Ô17
07/11/2017
!

In . Adimplemento na PR!Staçlo de Contas de Convênios .
_ Item Legal
~ Regularidade Ffl,!anto à Prestação deCantas de Recursos Federais recebidos
~
·
.
.
.
.
.
. 2.1.1 - SIAFI!Subslstema Transferências
·
·
'
·
· ·

4

,

·

• •
,.. · 51AFI/Subsistema · ~
..,.- T ·, f ê. ·
rans er ncras
Comprovado

.4-:d...: SICONV

2.1.2 • SICONV

rm· Obrlgaç&!s d~ Tr~Jl'rêncla

·~
. ComprovéldO

')'

Fonte

Item legal

·~~

.3.2 - Publica.çllo do Relatório Resumido de Ex:ecução OrÇ<J!l'entária - RREO
I

Sltuaçlo

§~tlj STN/SICONFI

· 3.1 • Publicação
.dp Relatório
..
.
. de Gestão Fiscal ; RGf,
. .

. STN/SICONFI.

I

1~1 STN/SICONfl.

3.3 - Encaminhamento da,s Contàs Anuais

IIV • Adlmpleméflt9 de Obrlpç6es ConstituCionais ou Legais

&
Comprovadc,> • ·

~
... Comprovado

~
Comprovado

Sltuaçlo

Fonte

~l

4.1. Exercício ?a PlenaCompetência Tributâha
~

4.2- Aplicação Mlnima qe re~ursos em Éducáção
•

STN/SICONFI

~ . FNDÊI~IOPE .

I

.

41IOPS

·Aplicação Mlnima de recursos em ·Saúde

.

4,4 - Regularidade,Previdendári~

IJ!,l

'

.. .

• Notàs ExplicativaS

./

·V!illdade
07111/2017
07111/2017

Validade
30/01/2018
30/11/2Q1 i
31/05/2018

' .r

Item Legal

'" \

Sttuaçlo

Fonte '

anterlorment~

MS/SIOPS
. SPPS

'

.

..

Vaii<Íade

~

31/05/2018

~

31/05/2018

~

07/111Í017

, Comprovado
Comprovado
Comprovado

o

·Comprova(lo

I

09103/2018

·

(!)-.As exigên<::las nllo .compr<>vada.~ por m~io deste.serviço dev~rã~ ser comprovadas documllntalmente d)retamente ~d órgão concedénte.

I.

/ .

·' ·

~umentO geradp
pm.OJJ11
Página
290 de
323 '10'7 'Ç 2=
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. i

Brasília (Df)/7

de novembro de 2017.

-

.

'

De- ANDRt LU(S·GARONI DE OUVEIR.A .
· _Procurfdor.Chefe da Procuradoria do Estado na Capital Federal

Para -·ALEXANDRE NOGUEIRA ALVES
i

Rrocurador Geral do Estado
.

.

·-~-

Ref.: Operação de· Crédito Externo com o aio para~ Projeto Estado Presente- ~gurànÇa Cidadã.
r

I

••

•

'

•

•

'

'

•

•

\

1
'

no ,Espftito Santo

_Ementa:_ Contrato de
.

.

Espírito · Santo

e

Empr~stimo -entre

o

Desenvolvimento -

o Estado
do
I

Banco . lnteratréricano -de
BID. Contrato de Garantia.

f~rididdade das minutàs aprovadas em

Análise e

.

reun[ões de negociações form·ais realizadas com a
.

.

participação de representantes do Estado do Espírito
Santo, da. Répública Féderativa do Brasil e o BID.
Seqüenciamento com os trâmites legais pertinentes

~o encaminhamento do pleito' ao Senado Federal.

Senhor Procurador ~era I,_

o

•.

i

I

A Subsecretaria d.e Captação· de Recursos· da Secretaria de Estado de Governo - SEG encaminhou- a
'.

.

.

.

.

;

esta Chefia da .Procuradoria do Estado na Capital Federal- PCF demanda para emissão de parecer
·jurídico acerca da legalidade das minutas contratuais negociadas pelos representantes da 'oeleg~ção

.

Brasileira

/

e do Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID, que dispõe sobre operação de
•

•

-

I

•

/

.

'

,

'

'

crédito_ a ser contrafda_pelo ·Estado do EspíritQ Santó junto à citada instituição financeira, no_valor ~e~

US$ 56.000.000,00 (cinqüen~a e seis milhões de dólares) para a impl~~entaÇão do Projeto Estado

Presenté. -Segurança Cidadã oo Espfr~o SantO.~>

. Página I de 6'

Página 292 de 323

Parte integrante do Avulso da MSF nº 70 de 2017.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 14D4A369001FA178.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.182014/2017-61 - 00100.182014/2017-61-1 (ANEXO: 001)

23 Novembro 2017

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira

457

'

.

~
..

. GOVERNO DO ESTADO DO ESPfRrTO SANTO

~

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Os autos foram instruídos_com os seguintés doçumentos e manifestações:·

1.

. · Encaminhamento da Subseeretar.ia de Captação de Re.cursos, Ofício SUBCAP N2 055/2017, de ·
01/11/2017.

2.

3116/2014/COPEM/SURIN/STN/MF~DF, de 09/07/2014; com a autorização para a

Oficio. n2

realização das negociações formais do contrato de empréstimo com o BID.
3,

Ata da

Reuniã~ de Negociação da~dà 29/07/2014,. acompanhada· das minutiJs contratuais:
4

1

negociadas e' Normas
Gerais aplicáveis.
.

. ·\
4.

.

'

. .

I

.,

•

,

.,..

.

. Ofício n2 753/2014-DEPEC/DICIN/SUREC, datado de 28/08/2014, do Ba':'co Central do B.ra~í1,
com a

informa_~ão

do

cre~enciamento da operação d'é

crédito,

~ob

ROF TA 700768, datado '·

ele 15/ôS/2014.
S.

· Cópia da documentação ~egistradêi no SADIPEM.- .Sist~ma de Anális~ da Dívida Pública~
Operações de Crédito e Garantias

da U~ião, Estados e Munidpios, referentê ao processo nl!

17944.000998/2014-07, que trata da operação de finai')Ciamento com o BID, com todos os
dados e compromissos atuali;Zados a serem assumidos· pelo Estado com o financiamento
.

'

I

.

•

•

pretendido· e assinada eh:!tronicamente pelo Governador do Estado {data de retirada dá
cópia no site da STN: 19/10/2017).

6.

Declaração do Secretário Estadual da Fázenda quant~ à regularidade com o Pagamento de .

.

.

Precatórios Judiciais, acompanhado dos Ofídos de encaminhamet:~to ao Tribunal. de Justiça

\.

, •

.

.

I

.

',

do Estado- TJES, .pelo OF/SEFAZ/GABSEC/N!!197/2017, ao Tribu.WI Regional do Trabalho:._
.

'

TRT, pelo OF/SEFAZ/GABSEC/NI!198/2017 e ao Tribunal Regfonal Federal - -rylF, pelo
QF/SEFAZ/GÁ.BSEC/NI!199/2017, todos protocÓiadas em 01/11/2017 nos respectivos órgãos.
7.

A~endimento às disposições 'da Portaria Ministerial MP/MFfCGU n2 SOJ~. de 24/11/2011, com ,
DeclaraÇão de cumprimento das exigências previstas_ na_LRF, e LDO e nas demais normas
aplicáveis, assinada pelo Secretário de Estado· da Fazenda e encaminhadá ao Tribunal de
-

,

I

.

•

.

'contas do Estado, por meio do Oficio SEFAZ/GABSEC Nl! 200/201,7, com o registro do
protocolo né! Instituição, datada de 01/11(2017.
8.

Certidão Nl! 32/2017 do TriQunal de Contas do Es~adó de cumprjmentQ ao disposto no.art.

21, inciso IV, alfneas "a" e "b", da Resolução do senado Federal nl! 43/2001, quanto às contas
dos Poderes Exeçutivo, legislativo (Assembleia legislativa e Tribunal de Contas)

..
·-,

e Judiciário e

::fo')

'

.
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23 Novembro 2017

.-.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPfRtTO SANTO

PROCURADORIA GERAL D.OESTADO
'

I

I

.

Ministério, Público do Estado do. Espírito Santo, relativa~ aos ex~rdcios de 2016 e 2017 (g ao
4R bimestre). Protocolo. TCEES

lSOQÍ/2017~5, de 05/10/Í017.

Oficio do .~to· CBR-3723/2017, datado de 01/11/2017 ·comprovando o cumpriment?

9.

substancial-das Condições Prévias' ao· Primeiro De~embolso do E.mpréstimo n. 3279/0C-BR ·
(8R-L1387)- Programa• Estado .Presente:Segurança Cidadã no Espírito Santo.

~elaç_ão custo-benéffcio ·e o. interesse econômico e social da

Parecer Técnico quant? à

10.

operação, ·conforme requerido no

art.

32 da LAr: e art. 21 da Resolução 43 ~o Senado.

Federal, atualizado para Julho de 2017.
11.

Parecer Jurídico

p~ra Oper~ções

de Crédito assinàdo pelo Procurador Geràl do Estado

e

Governador do Estado, datado c;te.03/08/2017.
Lei Autorizativa NR10.186/2014, 010-ES de 31/03/2014.

12.

'

13. '

.

Recomendação da COFIEX Nl! 09/0102 de 28/06/2013, de aprovação da proposta da Carta- ·
Consulta para.a operação de crédito pleiteada pelo Estado.

· to relátórlo. Procedo áo parecer.
Inicialmente, vale citar que a Procuradoria Geral do Estado já tevé a oportunidade de se posicionar.

'

·quando da emissão .do. Parecer Júrfdico para qperàções de Crédito, documento que compõe o
processo de solicitação de autorização da. STN para
\

ocitado pleito, mormente no que djz respeito ao

cumprimento dos limites e condições estábelecida.s na· Resolução n!l! 40/2001 e Resolução n2
43/2003, ambas do Senado Federal, bem como quanto ao § 12 do art. 32 da Lei Co~plementar nl!
101/2QOO, assináda pelo Procurador Geral do Estado e P,elo Chefe do Poder Executivo.

Cumpre-me, assim, reiterar .as manifestações anteriores, acrescentando o atestado de ~alidade,
<

•

•

'

I

'

!

.•

•

"'

eficácia e exequibilidade .das minutas contratuais negoCiadas em exame sob· três pontos
fundamentais:
(i) a conformidade das minuta~s . JJegociadas com a legislação nacional; (ii) a
.

co~formidade

negociad~s

das minutas

com a

legisl~ção

estadual; e, (iií) · correspondência das

disposições contidas nas m'inutas com o que efetJvamente discutido durante as tratàtivas, também
•

em face das leis do Estadq .

.

..:A'G) .
I

oL

•

.
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'

GOVERNO DO ESTADO DO ESPfRrrO, BAN'TO ·

PROCURADORIA GERAL. DO ESTADO

.

I

.

o Contrato de

Em verdade, trata-se de duas minutas contratuais,
Garantia, sendo

·qu~

u~a delas.será firmada pelo Estado
'
assina~o entre o Banco l~tera~ericâno

apenas

· C~ntrato de.Garantia se.rá

1

Empréstimo e o Contrato de
I

o Contrato de Empréstimo. O

Desenvolvi~ento

de

.

- BID e a

RepÚblica Federativa do Brasil.

•f

Analisando as.·minutas cio cbntrato de Empr-éstimo, bem assim ·do ·contrato de Garantia, não
identifico quaisquer cláu,sulas que afrontem a legislação n~cional. lnexis~em cláusulas de natureza
.

.

.·

.

·.

.

I

.

.

· · política ou mesmo atenta,órias à· soberania nacional e à orderri publica. Também não identifico
· ....\

di$po~ições contrária~ à Constituição da República

e às leis nacionais ou mesmo que impl.iquem

..

compensação automática de. d'ébitos e créditos, do que posso conçluir que o negócio· jurfdico ·não

colid~ com as disposições-contidas na Resolução 48/2007 do Senado Federal,

Tal as,sertiva alcánça não apenas os termos contidos nas cláusulas da minuta do Contrato c;fe ·
Empréstimo, servindo também às. Normas Gerais- parte. integrante deste Instrumento contratual,·
.

.

como definidas n~ Apêndice da minuta· do contato _negociado e, q_ue o BID aplica a to9as as
. operações de crédito qué analisa, po'rtanto, matéria que ·tem sido
exame do Senado Federal se·m

r~petidamente

submetida ao·

~cor~ênda de questionamentos de legalidade de. suas disposições.
'

I

Analisando o ajuste sob o prisma da legislação estadual, também não identifico óbice jurfdiéo a
impedir a çontratação do pleito do Estado do Espfrito Santo junto ao .B.anco lnteramericano de :
Desenvolvimento - 810. Verifico o

é:umprim~nto das exigências lega.is arguidas. pelo Estado para a

operação de crédito em riste, todas relacionadas ~.comprovadas por melo dos dGcumentO$. já

su~rrietido~

ao exame· prévio dos órgãos do Go\(erno' do

.

Est~do. e

posteriormente ·do Governo
'

Federal,~ cujos termos motivaram a autorização para proceder com· as negociações formais. Destacio, · ·
'

•.

'

I

.

-

por oportuno, a prévia autorização legislatfva (Lei nS! 10.186 de 28/03/2014), a teot do disposto no
.art. 56; XXIII .da Constitujção Estadual, seguida da comprovação de previsão orçamentária
'

e da

inclusão da._s _ações do Projeto no PP.A, no âmbito da linha Segurança Cidadã. Também destaco·a ·

Secre~ria de Estado: da F~zenda para a opÇão dos termos do financiamento do
.
.
contrato, do que se pode inferir a conformidade do ajuste com a legislação financeira deste Estado.

· criteripsa análise da

J

'

'·

.

.

/

I

Ultrapassado o cotejo da legalidade
das
passo .a verificar. dà presença dos
.
(
.minutas contratuais,
.
requisitos formais para a c?ntratação, que resta'!'. assim a:presentadas:

:#~
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.

1~ Ofício

nº 753/2014-DEPEC/DICIN/SUREC, datado de 28/08(2014, de c<:>municação dó.aanco

Central do Brasil do credenCiamento da operação de

.

.

I

.

cr~dito, s~b ROF TA 700768, datado de

15/08/2014.

,r.

· · 2-· Comprovação dos compromissos com a contrapartida do EstC~do, nos termosdo Cronograma
Financeiro

consta~te n~ SADIPEM .assinado eletr~nicamente pel~ Governador d~ Estado, em

cufTlprimento ao réquisito da Resolução COFIEX N2 09/0i02 datáda de 28/06/i013. :·
3- Declarações do S~cretário Estàdual da Fazenda· quanto à regularidade acerca do ·pagàmento
· de Precatórios Judici.ais· iunto ao TJES, TRT
,.

é TRF e do cumprimento

das exigências previstas

r:ta LRf, LDO e demais normas financeiras aplicáveis.

4- Certidão Nº 32/2017 do Tribunal de Contas do Estado de cumprimento ao· disposto' no art.
I

21, inciso IV,·.alíneas. '~"e "b", da Resolução do Senado Federal n243/2001, quanto às contas
.

\

'

.

..,

.

.

.

dos Poderes ~)<ecutivo, Legislativo (Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas) e Judiciário e

Ministério Público do Esta_do do Espírito Santo, relativas aos exercfcios de 2016 e 2017 (12 ao·
...
.
.
42 bimestr~). Protocolo tCEES 15002/2017~5, de 05/10/2017.
.
.
5- · tv~anifestação do BID quanto ao cumprim.ento substancía~ pelo E~tado das Condições Prévias
'
.
ao Primeiro Desembolso do Ei'npr~stimo' n. 3279/0C-BR (BR-L1387) - Programa Estado
.Presente: Segurança Ci(iadã no Espírito Santo.

sendo assim,' após exame detido dos ;autos, vejo que não há qualquer cláusula nas minutas
analisadas (Contrato de Empréstimo e Con~rato de Garantia) que possua.m natureza estritamente
polftica, que importem' em compensáção. automática de débito e crédito ou que atentem contra a
soberania nacional 01ia ordem jurídica.

Observa-se que as minutascontratuais negociadascontêm cláusulas que são adotadas pelo BID em
operações semelhantes, atendendo à legisl~ção brasileira, motivo pela qual as obrigações nelas
contidas, tanto para o Estado. do, Espírito Santo, na- condição de mutuário, quanto ·para a

U~iãó

Federal, na condição de fiadora· na contrato de garantia, são cemsidf:!radas válidas, legais e exequíveis
pelo Estado.

:fo'>
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,

CONCLUSÃO:

Concluo o meu parecer opinando, pois, pela constitucionalidade e legalidade das minutas negociadas
e pelo reconhecimento da aptidão e da competência do Estado do Espírito Santo para o
cumprimento das obrigações .previstas. Não subsiste, portanto, óbice jurídico à celebração do ajuste,
posto que o objeto é licito e os agentes são c~pázes, inexistin~o inadequação na forma.

É o meu parecer.

_fi~-~-,S~· . ,.3----ANORt LUfS GARONI DE OLIVEIRA

Procurador Chefe çla Procuradoria do Estado na Capital Federal

/
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Projeto Estado Presente - Segurança Cidadã no Espírito Santo
Operação de Crédito Externo

O Che dcrl'l~utivo Estadual com o firme propósito de contratar operação de crédito no valor
$ SG.OO?.O~~cinquenta e seis milhões de .~Q.Iares-americanos-)-fu.!:!.to ao Banco lnteramericano
de
·mm-.to- BID para financiamento d<if"Projeto Estado Present~)classificada como operação
de Desen
de crédito externo; autorizada pela Lei Estadual n~:1:~93/201( submeteu-se à manifestação
dos Órgãos Técnicos do Governo do Estado do Espírito Santo, em cumprimento ao ordenamento le~L
contido no art. 32 parágrafo 12 da LRF e do inciso I do art. 21 da Resolução n2 43/2001 d
nádo
Federal, quanto ao impacto financeiro e o interesse econômico e social da operação, co
de justificar a contratação da respectiva operação de crédito para a finalidade requer"

\
1. Contextualização - Situação Problema -Justificativa da Relevância Social
O Estado Presente é um Programa do Governo do Estado do Espírito Santo que teve seu início em 2011
para promover a redução da violência por meio de políticas públicas integradas para a defesa e proteção
da sociedade, ampliando e consolidando a presença do Estado em áreas em situação de risco social,
aliando a promoção de ações de prevenção e combate à criminalidade com acesso a infraestrutura
urbana, equipamentos públicos e serviços sociais para a diminuição das condições de vulnerabilidade
social encontrada em 30 aglomerados urbanos em todo o Espírito Santo.

\l)

O Programa traz em seu conceito central o objetivo de restabelecer a democratização de oportunidades
e de condições de vida saudável da· população desses aglomerados urbanos considerados mais
vulneráveis à violência, por meio da associação. do acesso a serviços públicos e a presença do Estado,
quanto autoridade máxima da sociedade, com ações efetivas de proteção e articulação social,
permitindo a criação de um ambiente propício à promoção humana, com amparo e resgate da
cidadania, redução do nível de pobreza e, por consequência e meta, a redução da violência com inclusão
social e melhoria da qualidade de vida. A redução da violência é uma das mais altas prioridades do
Governo do Estado e, não poderia ser diferente, vez que cidades capixabas estão entre as mais violentas
do País, com indicadores alarmantes, que apesar de registros que sinalizam uma tendência para
redução, estes não são suficientes para proporcionar a população sentimento de segurança, além da
persistente evoluçãona taxa de homicídios do grupo etário de 15 a 24anos, onde se concentram as
principais vítimas, o que torna mais grave a situação atual do Estado neste contexto.
De 2000 a 2011 a taxa de homicídios de jovens no Estado cresceu em torno de 38% passando de 83,9
·para 106,3. Trata de uma evolução que coloca o Estado numa situação bastante delicada, comparada a
taxa média de homicídios de jovens no Brasil para o mesmo período, que cresceu 1,3%, saindo de 51,4
para 53,5, assim como a redução de 50% da taxa na região sudeste que passou de 75,5 para 38,0.
Constata-se nos registros que do total de jovens vítimas de homicídios no Estado em 2011, 90,8% eram
homens e 9,2% mulheres, predominantemente 93% afrodescendentes (Mapa da v·iolência no ES, 2011SESP).
Recentemente o Governo Federal divulgou o Mapa da Violência 2013 - Homicídios e Juventude no
Brasil, um documento que aborda o panorama da evolução da violência dirigida contra os jovens no
período compreendido entre 1980 e 2011, analisando os dados de Estados, Capitais e Municípios,
aprofundando nas questões de gênero e de raça das vítimas.
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do Espírito Santo impor alta prioridade de ação, direcionando investimentos associados a um programa
de recuperação da valorização humana e da cidadania, que é o foco do Projeto Estado Presente. Os
comentários, quadros e gráficos a seguir apresentados integram o documento do Governo Federal, uma
vez que avaliados, trazem os principais elementos para conhecer a situação da violência no Espírito
Santo e que fundamenta a manifestação conclusiva da viabilidade e da alta relevância social do Projeto
declarada neste Parecer Técnico.
Como mostra o diagnóstico tratado no documento, os homicídios são hoje a principal causa de morte de
jovens de 15 a 24 anos no Brasil e atingem especialmente jovens negros do sexo masculino, moradores
das periferias e áreas metropolitanas dos centros urbanos.
Dados do SIM/DATASUS do Ministério da Saúde mostram que mais da metade dos 52.198 mortos por
homicídios em 2011 no Brasil eram jovens {27.471, equivalente a 52,63%}, dos quais 71,44% negros
(pretos e pardos) e 93,03% do sexo masculino. Por essa razão, os homicfdios de jovens representam uma
questão nacional de saúde pública, além de grave violação aos direitos humanos, refletindo-se no
sofrimento silencioso e insuperável de milhares de mães, pais, irmãos e comunidades. A violência impede
que parte significativa dos jovens brasileiros usufrua dos avanços sociais e econômicos alcançados na
última década e revela um inesgotável potencial de talentos perdidos para o desenvolvimento do País. A
exposição deste segmento a situações cotidianas de violência evidencia uma imbricação dinâmica entre
aspectos estruturantes, relacionados às causas socioeconômicas, e processos ideológicos e culturais,
oriundos de representações negativas acerca da população negra~
• A taxa de homicídios da população total, que em 1996- últimos dados desse primeiro mapa - era de
24,8 por 100mil habitantes, cresceu para 27,1 em 2011.
• A taxa de homicfdios juvenis, que era de 42,4 pàr 100 mil jovens foi para 53,4.
• A taxa total de mortes em acidentes de transporte, que em 1996 era de 22,6 por 100 mil habitantes,
cresceu para 23,2.A dos jovens, de 24,7 para 27,7. Também os suicídios passaram de 4,3 para 5,1 na
população total e, entre os jovens, de 4,9 para 5,1.

Evolução das taxas
Número -de óbitos a cada ·HJO m1l tla~tantes

~··..

Horiiicfdios
29
Transporte
23,1'

o
20.1

4 .4

2:002
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Participação % das causas de mortalidade. População Jovem e Não Jovem. Brasil. 2011
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Ordenamento das Taxas de Homicídio (por 100mil) na População Total das UF. Brasil. 2011.
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A taxa de homicídios jovens do país em 2011: 53,4 por 100 mil jovens, praticamente duplica a taxa total
do país, que nesse ano foi de 27,1. Isso, na média nacional. Estados como Alagoas triplicam essa média
nacional, ou Espírito Santo mais que duplica.

das
UF
Ordenamento
segundo Taxas de Homicídio
Juvenis (por 100mil).
Brasil. 2011
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Essa tabela permite verificar: em todas as oito capitais que em 1999 apresentavam as maiores taxas de
homicídio, os índices caem e, em diversas UFs, de forma muito expressiva.

É importante registrar que o posicionamento da capital Vitória de 1º lugar em 1999 para 52 lugar em
2011 é fruto dos investimentos e da inserção do combate a criminalidade na agenda de prioridade do
Governo do Estado. É de conhecimento público que o Estado antes de 2003 foi submetido a uma série
de administrações mal sucedidas com níveis de investimentos praticamente desprezíveis sob o aspecto
de vários setores. Em 2003 o Estado acumulava quatro meses de atrasos na folha de pessoal e a partir
desse ano, com a adoção de uma gestão focada em resultados e de recuperação da estrutura política
institucional, o Espírito Santo ampliou os investimentos públicos, tanto com recursos próprios como
com apoio de financiamentos, intensificando ano a ano a eficiência da gestão pública.
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De acordo com dados do relatório fndice de Progresso Social (IPS) divulgado em abril de 2014, a
violência é o principal item que puxa para baixo o desempenho do Brasil em qualidade de vida. Entre os
132 países analisados pelo documento, o Brasil aparece como na .1229 posição no ranking de segurança
pessoal. Ou seja, considerando o final do rrinking como o de pafs mais inseguro, o Brasil aparece em 119
lugar e é um dos 24 países com maior rriédia de mortes violentas, com mais de 20 homicídios por 100 mil
habitantes, segundo dados compilados pelo relatório a partir de informações da Unidade de Inteligência
da revista britânica The Economist. Em termos de percepção geral da criminalidade, o Brasil ficou no
nível 4, em uma escala de 1 a 5, onde 5 representa a menor confiança possfvel na maioria dos cidadãos.
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O combate a violência associada a ações humanizadas para resgate da cidadania da população que vive
sob o ambiente do crime violento, droga e delitos no País é uma questão da mais alta relevância que
precisa estar na agenda de prioridade dos governantes.
2.

O Custo da Violência

Estudos do IPEA apontam que é possível estimar que o Brasil gaste o equivalente a cerca de 5% de toda

a riqueza gerada internamente para suprir os custos impostos ao País pela escalada da violência, ou
seja, mais de R$ 200 bilhões anuais, trata assim de uma despesa crescente, que independe do cenário
econômico vivido pelo País, confirmado nos registros levantados pelos estudos que, até mesmo nos
anos de baixo desempenho do PIB, como em 2009, o gasto com segurança pública registrou
crescimento.
Segundo cálculo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, esse segmento representou quase R$ 50
bilhões em despesas em 2010, enquanto em 2003, significava menos da metade deste valor, R$ 22,6
bilhões. "O prejuízo econômico gerado pela violência vai muito além dos gastos com segurança pública.
Atinge diretamente também a saúde, o judiciário, o sistema prisional, o orçamento das famílias das
vítimas e, indiretamente, a economia como um todo".

O relatório Índice de Progresso Social (IPS) indica que em uma classificação de 1 a 5 para medir o nível
de problemas que o governo e os negócios podem sofrer nos próximos dois anos por causa da
criminalidade, o Brasil ficou com o nível4.
A violência tem um custo social devastador para o Brasil - é quase o dobro de tudo o que se gasta em .
saúde pública. A violência faz o País gastar bilhões em saúde, segurança privada e seguros adicionais,
fora as despesas com segurança pública. Os estudos do IPEA registram ainda, que a maioria das vítimas
de assassinatos é de jovens, o que eleva o prejuízo para o Brasil. A taxa de homicídios por idade mostra
que a maior prevalência se dá ao redor dos 20 anos, .que· é um período em que o indivíduo está
praticamente concluindo seu ciclo escolar, ou seja, é feito um investimento em capital humano e quando
este estó em condições de inserção no mercado de trabalho, nesse momento este indivíduo é morto.
Essas pessoas deixam de produzir, de consumir; o que resulta num custo muito pesado para a sociedade.
O IPEA ainda relata que o custo de um preso para o Estado fica em torno de R$ 2 mil por mês. Há cerca
de 500 mil detentos no Brasil e outros 160 mil à espera de vagas em presídios, demandando um
desembolso de cerca de R$ 8 bilhões. E ainda que os dados atuais sobre os custos da violência
diretamente impostos à saúde sejam escassos, na comparação das despesas com segurança pública, os
gastos do Brasil não ficam atrás dos registrados por países nos quais os índices de criminalidade são
mínimos. Por exemplo, em 2009, o investimento em segurança pública brasileiro representou 1,5% do
PIB, enquanto o país registrou uma taxa de homicídio de 21,9 para 100 mil habitantes. Na Espanha, o
gasto foi de 1,3% do PIB; para 0,7 homitídio/100 mil.

Analisando os dados do custo da violência em nível do Brasil associados aos índices do Espírito Santo
demonstrados nos quadros e tabelas neste documento, o Estado tem uma carga bastante significativa
dos impactos da criminalidade, seja nas finanças públicas, seja nas finanças individuais das pessoas, seja
nas finanças do setor produtivo; situação que restringe em muito o bem estar de uma sociedade, como
bem apontado nos estudos e levantamentos citados.Trata, portanto, de uma conta, que traz prejuízos
enormes para o Governo do Estado e para a população em geral que hoje vive num ambiente de medo,
intranquilidade e de insegurança instalado no território capixaba. Uma situação que extrapola fronteiras
e inibe o crescimento e o desenvolvimento social e econômico.
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3. O Projeto
O Espírito Santo com os seus índices de violência, como os demonstrados nas tabelas e quadros
apresentados neste documento, originados de fonte oficial de estudos do Governo Federal, confirmados
nos registros da Secretaria Estadual de Segurança Pública - SESP tornam-se a base da justificativa do
pleito da operação de crédito com o BID. Os recursos do financiamento pretendido irão contribuir para
ampliar os investimentos nas áreas de atuação do Programa Estado Presente de forma a acelerar e
fortalecer a atuação do Governo no enfrentamento deste grave problema de intranquilidade social que
a população capixaba em geral está submetida. O panorama de violência e criminalidade no Espírito
Santo se torna mais agravante quando se observa a evolução da taxa de homicídios do grupo etário de
15 a 24 anos (referido como jovens neste documento), onde se concentram as principais vítimas. De
2000 a 2011 a taxa de homicídios de jovens do Estado aumenta em 38%, passando de 83,9 em 2000
para 106,3 em 2011. Esta evolução é preocupante, se comparada com o crescimento de 1,3% da taxa
média de homicídios de jovens do País que passou de 51,4 em 2000 a 53,5 em 2011, ou com a redução
de 50% da taxa da Região Sudeste que passou de 75,5 a 38,0. Do total de jovens vítimas de homicídios
durante 2011 no Estado 90,8% (608) eram homens e 9,2% (62) mulheres, predominantemente
afrodescendentes 93% (Mapa da Violência 2013 e registros da SESP-ES).
As ações do Projeto irão se concentrar em 8 municípios capixabas, que tem sido as principais áreas de
concentração de crimes violentos (homicídio e roubo) e tem as mais altas taxas de vulnerabilidade dos
jovens à violência, seis na Região Metropolitana da Grande Vitória: Cariacica, Guarapari, Serra, Viana,
Vila Velha e Vitória; e dois no Interior: Unhares e São Mateus. Estes 8 municípios foram responsáveis
por 72,8% de todos os homicídios; 80,0% dos homicídios de jovens; e foram responsáveis por 55% do
total da população jovem e do Estado.
··
Evolução do número, taxa de participação de homiddios de 8 municípios do ES, 2011·2013

Part. Prog. Homicfdios de Jovens

%

3.1 Objetivo
A proposta do Estado para o Projeto Estado Presente tem como objetivo geral contribuir para a redução
dos elevados índices de crimes violentos (homicídios e roubos) em 8 (oito) municípios do Estado do
Espírito Santo.
Os objetivos específicos do Projeto são: (i) aumentar a efetividade da Polícia Civil e da Polícia Militar no
controle e investigação de crimes violentos; (ii) incrementar as oportunidades de inclusão social dos
jovens de 15 (quinze) a 24 (vinte e quatro) anos em condições de risco à violência; e (iii) red 'ir a
reincidência da população jovem em conflito com a lei.
(0
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3.2 Atividades Planejadas:
Componente 1: Melhoria da efetividade policial para a prevenção, controle e investigação do crime.
Melhorar a capacidade das entidades responsáveis pela área de segurança pública no Estado do Espírito
Santo (Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia
Técnico Científica), por meio de: (i) implementação de um modelo de planejamento e gestão integrada
orientada para resultados da segurança pública, incluindo a modernização das tecnologias de
informação sobre o crime, apoio para a análise e investigação criminal; (ii) formação e sensibilização de
efetivos policiais para administrar e prevenir conflitos e relacionar-se com as comunidades,
principalmente com a população jovem; (iii) constituição de 14 (quatorze) Núcleos de Polícia
Comunitária (NPC); (iv) construção de um centro que integre a Perícia Técnico Científica do Estado do
Espírito Santo; (v) criação e fortalecimento de 14 (quatorze) Conselhos Comunitários Interativos de
Segurança; e (vi) certificação do adequado funcionamento dos sistemas de controle externo e interno
da atividade policial.
Componente 2: Prevenção social da violência para a população jovem. Realizar ações para prevenir a
atividade delitiva dos jovens e melhorar suas oportunidades de integração social, por meio de: (i)
estabelecimento de uma rede de serviços de prevenção da violência juvenil, com a construção,
aquisição de equipamentos e operação de um Centro de Cidadania em Terra Vermelha e
implementação de 14 (quatorze) Centros de· Cidadania com serviços de esporte, cultura, recreação,
métodos de resolução de conflitos, promoção de uma cultura de paz, formação profissional e
socioeducativa; (ii) ampliação da cobertura de serviços dos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e
Drogas (CAPS-AD); (iii) aumento da oferta e oportunidades para a formação e integração de jovens com
o mercado de trabalho em colaboração corn o setor privado e tomando em conta o contexto de gênero
e raça; e (iv) implementação de ações voltadas ao sistema educativo que promovam a permanência dos
jovens na escola e a conclusão do ensino fundamental e ensino médio.
Componente 3: Modernização do processo de ressoclalização. Reduzir a reincidência delitiva dos
jovens, por meio de: (i) melhoria da oferta de serviços a adolescentes internados, incluindo: (a)
modernização do sistema de gestão, monitoramento e avaliação de desempenho dos centros do
Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado do Espírito Santo (fASES); (b} implementação de um
sistema de vídeo-monitoramento; (c) implementação de um plano de formação contínua para
servidores do fASES; (d) implementação de um modelo de atendimento adequado às características da
transgressão cometida e a capacidade física e cognitiva do jovem, com os seguintes serviços: atividades
escolares de aceleração e alfabetização; formação para o trabalho; esportes, cultura, recreação,
métodos de resolução de conflitos e promoção de uma cultura de paz; e (ii) implantação de um sistema
de apoio à reintegração de jovens egressos dos centros do IASES, por meio da implementação de um
Centro de Atendimento e Inclusão Social.
O Projeto também financiará atividades de gestão e administração, as quais incluirão: (i) consultoria de
apoio aos especialistas da Unidade de Gerenciamento do Projeto - UGP; (ii) seminários de melhores
práticas de gestão; (iii) implantação de sistema de monitoramento e avaliação; e (iv) elaboração de uma
estratégia de comunicação e divulgação.
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4.

Custo e financiamento do Programa

O valor da operação de crédito pretendida com o BID é de US$ 56,0 milhões (80%) para um
investimento total previsto de US$ 70,0 milhões. A contrapartida do Estado é de US$ 14,0 milhões
(20%). O custo estimado para cada Componente de Investimento está demonstrado no Quadro a seguir:
Em US$ Milhões

1.

Custos Diretos

52,6

66,6

96,6

1.1
1.2

Melhoria da efetividade policial

20,6
25,0
7

28,0
28,0

40,0
40;0

Prevenção social da violência para a população jovem

·]
4.1 Cronograma de Desembolso- Valores em US$ Mil
O prazo de execução será de cinco anos - 2015 a 2019, com um cronograma de desembolso previsto
para ser realizado conforme abaixo apresentado:

s.

Metas e Indicadores: · ·

impacto esperado com os .investimentos programad~s é contribuir .para a : redução dós índice;de
crimes violentos (homicfdios e roubos) nos 8 municípios selecionados do Estado. ·
·

.o
_.....,_
.

}

. O programa será avaliado pela mudança gerada no cenário do crime em comuflidadês~ahio; medido por ·.
diversos itldicadores acordados com o BID, osquais se destacam (considerando o ano base i013 e por .
100 mil habitantes): Taxa de homicídios (proporção da população total) sair de 56,6 para 35,6 em 2018; •. ·
Taxa de homicídios de afrodescendentes (pardos e :negros) de 81,7 para 47;0 em 2018; Homicídios de
jovens 15 a 24 anos de 144,2 para 97,1em 2019; HomiCídios de afrodescendentes dê jovens de 197;3 .
para 120,6 em . 2019; .Taxa de roubos de 834,0 para 668,0 em 2018; Homicídios esclareCidos ·.
encaminhados pela Policia Militar ao Ministério Publico de 2,2 para 8,0 em2019; Taxa de jovénsque
. ingressaram no ano anterior ao IASES e voltam a ingressar para uma nova medida de ressocialização de •·
· · · 48,8 para 38,0 em 2019; entre outras metas e resultados esperados, cujos ·impactos positivos se ·
mostram bastante_positivos na eficácia da gestão do sistema de segurança pública, incremento de
oportunidades de inclusão social de •. jovens em condições de riscos e de violência, considerando
indicadores de redução de abandono escolar e conclusão de ensino fundamental, inserção no mercado
de trabalho e óutros. ·

...
6. · População Beneficiada ·

se~á

v~z

Toda a populaÇão do Estado
benefiêÍada,
que as ações planejadas irão conUlbuir· para .a·.·
redução das altas taxas de crimes violentos (homicídio e roubos) tio Estado e, especialmente
população dosa municípios de atuação do Programa, estimada em 1,6 milhões e pessoas. .
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7. Análise de Viabilidade Econômica - Relação Custo-Benefício
7.1 Capacidade de Pagamento do Estado:
De acordo com estudos da Secretaria de Estado da Fazenda, no que tange os impactos futuros nos
limites legais da Dívida Pública, a contratação da operação de crédito mantém o estoque da dívida e o
fluxo de pagamentos dentro da margem limite legal de 11,5% da Receita Corrente Líquida - RCL para
pagamentos anuais e 200% da RCL para a Dívida Consolidada Líquida. Os gráficos seguintes demonstram
a evolução do perfil da dívida pública do Estado em relação aos limites legais estabelecidos,
considerando a nova operação de crédito proposta ao BID, preparados pela Gerência de Política Fiscal e
da Dívida Pública/SEFAZ-ES.
~.50<1.000

-·----------------··--·------·-·------·---------·-·-·---------------------·--------·-----------------------------------~---

Gráfico 1 • Limite para os Pagamentos Anuais da Dívida Pública
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A operação de crédito para o Projeto Estado Presente está incluída no Programa de Ajuste Fiscal,
constando do Anexo V~ Demonstrativo das Operações de Crédito.
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Os resultados da viabilidade socioeconômica do Programa confirmam que, em relação aos impactos
financeiros do empréstimo, o Estado está capacitado para assumir os compromissos financeiros
previstos, considerando as condições de pagamento do financiamento com o cumprimento dos limites
legais estabelecidos e que não esgota a capacidade do Estado para outros programas de investimentos e
a manutenção da sua solidez fiscal, conforme ora demonstrado nos estudos da SEFAZ. Os Termos do
Financiamento propostos ao BID pelo E tatfÓ-foram definidos com base na opção de customização do
serviço da dívida para harmonizar e elhor assegurar o equilíbrio do seu perfil da dívida pública.

~

~~

7.2 Relação Custo-Benefício:
A estratégia de intervenção do Projeto está pautada para resolver o problema das altas taxas de crime
violento no Estado, proposto de forma abrangente para abordar os fatores que contribuem para a sua
existência e os aspectos institucionais que podem melhorar a eficácia e a capacidade operacional dos
órgãos responsáveis pela segurança pública do Estado. O Projeto inclui intervenções que revelaram ser
bem sucedidas em outras regiões do Brasil, organizados em três áreas: (i) eficácia da Polícia na
prevenção, controle e dissuasão da criminalidade; (i i) prevenção da violência social inicial para os jovens
em termos de vulnerabilidade social; e, (iii) ressocialização dos adolescentes em conflito com a lei.
Desta forma a avaliação de custo-benefício levou em consideração os benefícios sociais do Projeto
vinculado a média do número de crimes evitados por beneficiário nos 8 municípios selecionados, devido
ao aumento da capacidade de controle e investigação da criminalidade, a melhoria na capacidade de
prevenção e da melhoria social e das práticasde reabilitação eressocialização de menores infratores. Os
cálculos desta análise foram feitos pelo BID junto com os técnicos da SESP e da Secretaria Extraordinária
de Ações Estratégicas do Governo do Estado, gestora do Programa Estado Presente. A avaliação ex-ante
dos benefícios indica que o Valor Presente líquido (VPL) é deUS$ 347,0 milhões positivos (considerando
o investimento total de US$ $ 70,0 milhões do Projeto), o que demonstra ser um projeto viável. A Taxa
Interna de Retorno (TIR) é de 188% em cinco anos, superior à taxa de desconto, custo de oportunidade
do projeto, e 196% em 10 anos, o que resulta em um indicador também de alta viabilidade. Uma análise
de sensibilidade foi realizada individualmente para cada um dos três componentes, com hipóteses ainda
mais conservadoras e a TIR é ainda maior do que 12%. O Projeto fornece um fluxo de caixa, calculado
em um cenário conservador muito positiva dentro de 10 anos a partir do primeiro investimento em
2014. Custo benefício estimado é de aproximadamente US$ 3,14 ind.!çando um retorno (poupança
gerado pela redução do crime e da violência) de US$ 3,14 para cada 5$ 1,00 investido. Passando para
o aspecto geral, a ampliação do conhecimento das causas e a pr enção e combate ao crescimento da
violência e criminalidade tem proporções da mais alta relev.·ncia, pois afeta diretamente os gastos
públicos com saúde, afasta investimentos e turismo e signifi/ . perdas humanas.
/

7.3 Análise das Fontes Alternativas de FinanCiamento ·· ·
..
.
O Espírito Santo vem buscando alternativas de financiamento que melhor atenda -sua carteira de
crédito associada a avaliação das características dos projetos e programas de investimento · com a
agregação de valor dos agentes financiadores. As fontes de financiamento para projetos de
desenvolvimento no Brasil apresentam um leque de oportunidades, com suporte de agências nacionais
como o BNDES e a CAIXA e de agências internacionais de crédito, como BIRD, BID e outros~ São diversos
os organismos multilaterais e agências bilaterais de crédito que disponibilizam financiamentos para o
setor público do Brasil, com ofertas de prazos elásticos de pagamentos, com taxas de juros diferenciadas
e atrativas.

a

A análise das oportunidades de financiamento para a implantação do Projeto Estado · Presente foi·
fundamentadaobservahdo as seguintes considerações:
·
• Cenário das operações de crédito interno X operações externas- as operações internas mesmo
que subsidiadas, em geral, apresentam custos com taxas mais elevada, que chegam a 9% a.a.,
com prazo para pagamento· na faixa de a 120 (cento e vinte) a 180 (cento e oitenta) meses;
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baseadas na variação da taxa Libor periódica trimestral ou semestral, cujo
apresentado parâmetros anuais inferiores a 3,2% a.a., acrescido dos juros remuneratórios do
financiador próximo de 1% a.a., com prazo de amortização com horizonte alongado e opção de
customização do serviço da dívida, possibilitando ao mutuário harmonizar o novo
comprometimento com o perfil atual de sua carteira de dívida pública;
Somam-se as características do crédito interno as limitações da disponibilidade de recursos,
ocasião em que, quando demandado um programa de valor mais representativo, advém o
contraste do contingenciamento do setor público, que pode impossibilitar o acesso ao crédito
para suprimento da demanda pleiteada, além disto, as linhas internas mais acessíveis, como as
abrigadas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), apoiam empreendimento por
empreendimento, quer dizer ações segregadas, em geral as agências multilaterais financiam um
programa com diversas ações correlacionadas que potencializam resultados;
Apesar do prazo de preparação de um projeto sob o amparo de uma operação de crédito
interno ser significativamente mais curto que uma captação externa, o que é bom para
pequenos projetos, os custos da operação associada a internalização das experiências desses
organismos em relação aos temas do financiamento, agregam valores significativos à instituição
que colaboram para potencializar resultados;
O amplo conhecimento das instituições multilaterais no contexto mundial e nacional também
trazem importantes contribuições na preparação dos projetos e/ou programas pleiteados, como
o caso doeste Projeto com o apoio do BID.

A presença do BID no Estado do Espírito Santo,se constitui numa parceria construtiva além do apoio dos
recursos financeiros, pois estabelece uma parceria de colaboração e assistência técnica valorosa em
função da vasta experiência do BID em projetos exitosos e similares desenvolvidos no Brasil e em outros
países relacionados a políticas públicas de segurança cidadã.

CONCLUSÃO
Para a legitimação do ato final, somos pela recomendação da operação, uma vez que constatado o
preenchimento dos pré-requisitos exigidos para a contratação de operação da espécie e o evidente
atendimento das condições e exigências da legislação em vigor. O custo da operação está compatível
com a relação custo-benefício e o interesse social do Estado.
ESTE É O PARECER,
Em 18 de junho de 201
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARECER JURÍDICO E DECLARAÇÃO
DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
,..,_.......~·--.....,

/"'";
.

Operação de Crédito Externo

t•.

/

/

/"

Trata-se da análise das condições legais para a contratação, peló
Governo do Estado do
/
Espírito Santo, de operação de crédito no valor de até US$ 5EJ;ÓOO,OOO.OO (cinquenta e seis
milhões de dólares americanos), junto ao Banco lnterameri~~no de Desenvolvimento - BID,
~
//
destinados à execução do Projeto Estado Presente.
Atestamos que:

/

~licada
~--aê"
"f v• /

A operação de crédito foi autorizada por intermédio da Lei N"
março de 2014 no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo;/

em

Todos os parcelamentos de débitos e operações de crédito, inclusive ~uiparadas nos
termos do art. 29, § 1° e art. 37 da_Lei de Responsab~ade Fiscal- J..-RF, contratadas com
instituições financeiras e não finart~iras foram obj~ de análise gá' Secreta~do·..':f.esouro
Nacional- STN;
(
/'

3~

Este Ente, em relação ao art.
Lei Complementar n°. 101/29Qo:;;ão/alizou
de crédito junto a outro Ente da Federação;
(

eração

d~solução n°. 43/2001

'\,.

Este Ente não /raticou nenhuma das ações vedadas pelo art. 5°
/
do Senado F;{e~~l;

Este Ente não

~yatou operaçao no âmbito do Programa Na~onal d.
0

Eficiente- Reluz,;éstabelecido pela Lei n. 9.991, de 24.07.2000;

e Iluminação Pública

~

OV( fL:

Jt{

Este Ente, em relaçã às contas dos exercícios ainda não analisados (2013) pelo
Tribunal de Contas, i lusive o em curso, cumpre o disposto:

a) no art. 23

a~:_

limites de pessoal;

b) no art. 33 atá jRF- não contratação de operação de crédito realizada com infração
do disposto ,{5't(ei Compl(mentar n° 101/200~(
c) no art. 3iVatlRF- nãlrealização de oper~ções vedadas;
d) no art. 52 tf~ LRF - ptblicação do relatóri~esumido da execução orçamentária;
1
LRF- publicaçã94o relatório de gestão fiscal; e
e) no§ 2°. do art. 55
f) no disposto no inciso 111 do art. 16tvéla Constituição Federa(}Áii ite das operações
de crédito em relação às despesas de capital.
.
\

'la

I
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GOVERNO DO ESTADO ~p.. ESPIR-I~TOSANTO

Relativamente aos exercícios corrente e anteri~'{há
desp-es s de capital a serem deduzidas
do cálculo do montante de despesas de capita para a veri~ ção do limite a que se refere o
/
inciso 111 do art. 167 da Constituição Federal:

Demonstrativo dos valores aserem deduzidos das Despesas de Capital
(De aconlo com o inciso 11, §r do art. 6', da Resoluçto 43/2001 do Senado Federal)

Em R$

E"reôclo 2013'

Discriminação

Concessão de Empréstimos e Finaociarnentos
I

Despesa Liquidada
677.074.979,86

..

...

lt/

-/Êxertfc!o 2014'

7

Despesa Fixada (LOA)
585.000.000,00

v

Confom'é publi<:açao do Atf'XO XJ. Derronstrativo das Receitas de Operações de Créd!o e Despesas de Ca!itai. oo 1lar10 Cf<sl do fstado do Esprio Santo do ela 30.01.2013

'Lei ri• 9.979(Le OrçarrentáriaAnual para oExerc~io de 2013}, de 15 de janeio de 2013

Este Ente cumpre os demais limites e condições fixados pelo Senado Federal e observa as
demais restrições estabelecidas na Lei Complementar n°. 101/2000- LRF;
Este Ente apresenta no quadro abaixo, relativamente ao art. 23 da Lei Complementar n°.
101/2000, os seguintes valores das despesas com pessoal no período de Maio/2013 a
Abril/2014.
LIMITES DA$

D~SPESAS~COM PESSOAL
.. : ; j .. :~

MAio DE 2013 A AB~IL ~E 2014
R$

PODER

DESPESA COM PESSOAL (Despesa Uquldada no pertodo da Janelro/2013 a
Oezembro/2013- úHimo RGF publicado)

Despesa Liquidada
(ÚIIimosi2Mt•sl

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (a+ b + c + d): ~)

Aaembl61a Legl,.,aUva

Tribunal de Conlaa

MI'!~STERIO

PODER
. -JUDICIARlO
Oesposa Uquidada

PUBUCO
Oespesa Liquidada

·1Úitimos12 Me• I!

(Úitimosl2 Meses)

PODER LESGISLAnvo (')

execunvo
6.979.158.608,59

131 .473.405,43

107.&12.3-44,68

683.803 . 822.~2

239 . ~39.524, 78

Pessoal Amo (a)

4.768.636.326,49

125.181.797,97

107. ~. 378,&1

682.~ . 703,11

238.056.7" 45

Pessoal Inativo (b)

1.615.122.348,31

6.291 .608,48

Pensionistas (c)
Oulras despesas com pessoal decorrente de contratos de teroelrizaçio (art. 18 §1' da
DESPESAS NÃO COMPliTADAS (art.

19,

§ 1"da L.RF) (e+ t+ 9 +h) • (11) 1

2.291.122.793,97

lndênizações liOI Demissão e locenliws à Demisslo Volunlária (e)

133.745.395,31

nao Computadas ORRF dos Ser.idores e Aiuda de Custo)
AO

94.719.805,99

188.n7,&1

16.498.540,76

94.719.805,99

51.900.921,48

1.934.295.629,82

lnatiws e Pensionistas com Recursos Vinculados (h)

PREVIDENCIARIOS

188.727,&1

218.168.615,98

Despesas de Exen:leios Anteria<es (g)

Outras Despesas

3.482.813,33
87.99804
16.498.5-40,76

4.922.951,&6

Decorrentes da Decisão Judicial (Q

REPASSES

1.798.119,41

369.436.068,59
205.963.667,20

REGIME PROPRIO

DE

4.688.035.814,82

PREVID~NCtA

SOCIAL (Co!tribuiçóes Pa1ronais) ~li)
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO UMITE
- TDP ~V) : ~~1+111)
RECEITA CORRENTE LIOUIDA • RCL (VI
IMPOSTO DE RENDA RE11DO NA FONTE -IRRF (Atiw, lnatiw e Pensionistas)
mformar somente se o IRRF nAo estWer computado na despesa bruta com oessoal)
INAllVOS E PENSIONISTAS
mfonnar valores somente se nlo estiwr computado na despesa bruta com oessoal)
AJJDA DE CUSTO (Valor ni!o computado na despose brula com pessoal)
% do lOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇAO DO

UMllE- lllP sobe a RCl ( IVN) • 100

4.688.035.814,82

131 .284.678,79

91 .143.803,82

569.0&1.016,53

187.638.603,32

11.113.552.702,87

11.113.552.702,87

11.113.552.702,67

11.113.552.702,67

11.113.552.702,67

5,30%

1,69%

5.596.971,41
/'

4218% I

1,18%

f

0,82%

' Con-p6emas despesas nlo cooputadas (Mt. 19, §da LRF): ildenizaç6es por deniss:.O; decorrenles de declsA j..a~Xtal; despesas de exerce~ antetiofes; inativos ~ tas com recursos 'i' i
mi'~)R~~~~~o~n~~~~~COO~ms~~~~~~~~------------------------~----------~--------~~-----+~~A

I

/

I

lJfW-1-0

\?4"1{
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Declaro que constam da Lei n° 10.164, de 03 de janeiro de 2014, que estima a receita e fixa
a despesa do Estado do Espírito Santo para o Exercício de 2014, dotações necessárias e
suficientes à execução do Brojeto Estado Presente 9H~DtP:cf!9tiQgr~s~p·,ç;tps?[~,ç!Jf~Os
externos, ao aporte de cont(apartida e ao pagamento dos encargos da operação em tela,
alocados nas seguintes ntes e ações:
a)

. Previsão orçamentária para o exercício de 2014, por meio de Crédito Suplementar,
Decreto 1250-S, de 09 de junho de 2014, publicado em 10/06/2014, Anexo I Suplementação no valor de R$ 352.000,00 na Fonte 0143 para a implantação do Estado
Presente; e Anexo 11 - Anulação de Dotação Orçamentária da Fonte 0142 - Programa
Estadual de Desenvolvimento - Resolução, no mesmo valor.
b)

Do Orcamento da Despesa:
Ação.
Apoio a Implementação das Ações do
Estado Presente
Administração e Gestão do Programa
Modernização e Desenvolvimento da
Tecnologia da Informação
Apoio a Municípios para Prevenção à
Violência e Redução da Criminalidade
Total

Unidade Orçamentária

10.109.041830561.1123
10.109.041220505.2120
45.101.061260865.4736
45.101.061810861.4738

Fonte

Valor (R$)

4.4.90 0143

352.000,00

4.4.9001401
4.4.90 0101

334.430,00
3.000.000,00

4.4.90 0101

1.312.392,00
4.998.822,00

Encargos
íI

0101 - Recursos
Ordinários Tesouro
Estadual

0967 - Amortização e Encargos sobre o
Financi~rnento da Dívida Pública Externa
//

/

v
I

c) PPA 2012-2015

Ação

Valor (R$)

Programa
0861- Redução de

6733 - Estudos, eventos e parcerias articulados e

Homicídios

integrados pela paz social e cidadania nas comunidades

1123- Apoio a implementação das ações do Estado
0651 - Estado

5.603. 966,00

350.610,00

Presente

Presente
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Este Ente, em relação ás contas do exercício ante( r, cumpre o disposto: no art.

19~yda~
.

Constituição Federal, tendo aplicado em ações e erviços públicos saúde, o percentual de
15,95% calculado de acordo com o estab cido pela EC 29/2000; no art. 212 a
Constituição Federal, tendo aplicado ra
anutenção e desenvolvimento do ensino, o
percentual de 28,66% da receita result
e de impostos, compreendida a proveniente de --------

transferências legais;

. ..

/

Este Ente, em relação às contas do exercí~io ~anferior cumpre o disposto no art. (11 da Lei
Complementar n° 101/2000.
/ "//
, /'
_,.,.,.....

,/

Declaro que as despesas do - e com Parceria-Público Privada (PPP), cujo demonstrativo
encontra-se em anexo, s· am-se dentro do limite estabelecido no art. 28 da Lei n°
!'11.079/2004.

,~

·· . ESTADO 00 ESPIRITO SANTO

~ R~MTÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DE~ONSTJIATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
.. ' ÓRÇAMENTOSFISCAL EDA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO AABRIL DE 20141 BIMESTRE MARÇO· ABRIL
RREO- Anexo 13 fLei n•11.079 de 30.12.2004. arts. 22. 25 é 281 .

AS
REGISTROS EFETUADOS EM 2014

SALDO TOTAL EM

ESPECIFICAÇAO

No bimestre

31 DE DEZEMBRO 00
EXERCÍCIO ANTERIOR
(a)

Até o bimestré

SALDO
TOTAL

{b)

{c) .. (a•b)

-

-

TOTAL DE ATIVOS
Direitos Futuros
Ativos Contabilizados na SPE
Conlrapartlda para Provisões de PPP
TOTAL DE PASSIVOS 0)
Obrigações Não Relacionadas aServiços
Contrapartida para Ativos da SPE

..
.
.
.

.
.
.
.

-

.
.

.
.
.
.

Provisões de PPP

-

GARANTIAS DE PPP Clll
SALDO LIQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (111) " U·lll
PASSIVOS CONTINGENTES
Contraprestações Futuras
Riscos Não Provisionados
Outros Passivos Contingentes
ATIVOS CONTINGENTES
Serviços Futuros
Outros Ativos Continoentes
DESPESAS DE PPP

•UNtt: vov-. ._ ' "'

.

.

.
EXERGiCIO .
ANTERIOR

.

-

10.561.113.114.83

; ,_,~

NOTA EXPUCATIVA:
1- Putkacão deste Anexo por determJnacão da Portaria STN o.9 637/2012.
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EXERCiCIO
CORRENTE
2014

.
.
.
.
.

.

.
.

2013

Do Ente Federado
Das Estatais Não-Dependentes
TOTAL DAS DESPESAS
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (ACL)
TOTAL DAS DESPESAS I RCL ("fo)

.
.

.
.

..

-

.
.

.

.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

- -

-

11.113.552.702 67

I

·li

r;

.

.V·

~

-

I
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

/-

~ato

Declaro que este Ente não contrairá, nos dois úttimos quadrir/estres

do chefe

do Poder Executivo, obrigação de despesa que não poss~ ser
mprida integral~ente
dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercí · seguinte sem ~úe haja
suficiente disponibilidade de caixa para este efeito, em obserJA cia ao disposto-f?o"art. 42 da
LRF;

I

.·

/

Declaro que ão haverá repas e de recursos públicos para o sv~tor~ivado, em o~ância
ao disposto n ~ e Responsabilidade Fiscal- LRF!
//
Declaro que estão incluídos no S~iço Auxiliar de lnformdÇõeska Transferências
Voluntárias (CAUC), todos os CNPJsld~ Administr -o Direta de1wfnt~~-.

I

(
!

RODRIGO 'MARQU
D ~BREU JUDICE
Procurador Geral dó Estado

Aprovo o parecer e declaro serem verdadeiras as informações que deram base à opinião
jurídica.
Vitória- ES, 18 de junho de 2014.
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101• REUNIÃO

RtCOMtNDAÇÃ()N°.09/0l0:2, de,28 de junho de :2013. / .
f

;

A Comissão dê FinanCiamentos Externos (COFIEX), no uso dàs atribuições que Jhe são conferidas pelo
6
inciso I do art. 2~ .do Decreto n."3.S02, de 12 dcjunho,de 2000,

\~ECOMÊNDA

)

À Senhoià Ministra. de Estado do Plancjàmenfo;· Orçamento c Gestão autori7ilr; com a(s) rcssa:lva(s)
cistipúlada(s); a prep~~:rt.tçãodo·.Progl'ama/.Projcto, nos scguin,tes tennos:

N~m••

~"'i""

1.
2. Mutuário:
3. Garantidor:

Es,.do r,....../ "

Estado do Espírito Sánto
RepubliêaEederativádo Brasil

_/

4; EnticJ•de Finantiaciora: Bancoin:tera;mericanode Pescnvolvimcnto;- !}m
S.· Valor do Entprlistimo: pelc> equiValente a ~té~S$ 56.000.000,00/ .
6. Válôr da Contrapartida: no mfnirno deUS$ l4.000~000;0o/
Ressahiil(s):
. . . ·.·· ...
~) O l'vfllt:U~tio, prtwiamentcJ negociâÇâ0 da operação dq crédito çx:tctno, deverá dem()ostrar 9-ispor 4e
cap~idade de; pl(gamemo~ em consonâhcía c:iorn o$ critérios estabelecidos pelo Mínistério da Fa?,ehda, bem
como apresentar as contragarantias aceitáveis ao Tesouro Nacional; e.
b) A :,contrapartida· à operação de ~n;dito externo Ç .de ·. rçspqnsabilidacte exclusiva do Mutuário e .não
poderá conter··recursos· oriundos ·do Orçamento Get:al. da União,. excepcionados ·aqueles decorrentes de
transferências ôbtlgatóriiis e .de programação estràtégica dô Governo· Federal.

········~~==-~. ~
•...

Secretário-Executivo

De acordo, Em
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~- 10
vencimentos dos serVidores do quadro permanente da .
~ja Legislativa do Estado do Espírito Santo- Ales ficam reajustados
~;;\(quatro vírgula cinco por cento), a partir de 10.4.2014.

~~:·

.

. ~~~:"~:~!~.,~~~~~" A, ·

··.·. .·. ·····i

2° O reajuste estabelecido no artigo 1° será concedido, . na
~a Lei, aos inativos pensionistas da Ales.
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~- 40 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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dotações orçamentárias próprias; · previsfas

.

no

Palácio Anchieta, em Vitória, 28 de março de 2014.
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JOSÉ RENATO CASAGRANDE
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Protocolo 38569
.
Art. 2° As condições fin~nééirasé operaCionais serãoi~egidas pela:
normas ajustadas entre o BID, á União e Governo do Esta~ o do Espíflt,
. Santo, atendida a .legislação vigente. · ·
~ .... .
LEI N° 10.185

o

eajusta as tabelas de vencimentos, soldos e subsídios dos
~s da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações do
.ecutivo do Estado do Espírito Santo.

GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
..
JÇO saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a
Lei:
rt.' _ ficam reajustadas em 4,5% (quatro vírgula-cinco por cento)
~s de vencimentos, de soldos e de subsídios dos servidores da
ração Direta, das Autarquias e das Fundações do Poder Executivo
o do Espírito Santo.
1 o· Aplica-se o reajuste de que t~ata o caput às Funções
jas, ao valor do ponto de produtivida'de, ao piso remuneratório
no artigo lo,§ 40, da Lei no 8.599, de 25.7.2007, e à Ajuda de
evista naLei Complementar no 617, de 02.01.2012.
.

.

.

Art. 3°~A.,o.pj~~Q-~sciQ!.tó

ser~..9.s.raQ9.Qs.P...ela~u4\~J4. . .
. · ~- . .

Art. 4° Para obter a garantia da União, com vista~ à · operaçã•
de crédito de que trata a presente Lei, fica. o. Poder Executivo. autorizad1
a . prest~r ~p~~féiQéiE?I'ltiél. A I.Jniãp, .nos. termos·.· do disposto)~ a Resoluçã•
dó SêliádóFede'ralrió-43Í200f/ beni como·no artigo 167 da Ccinstituiçã•
Federal, correspondendo à cessão de parcelas necessárias: e suficiente:
das quotas de repartição constitucional, prevista nos artigds 157 .e ..lli
complementadas pelas receitas . tributárias estabeleciõãsnÕ'ãft•g.Q':...!§5
riõsmmos do .§' 40 do artigo 167, todos da Constituição Fecféral, ben
como outras garantias em direito admiti~as .
· l.
Art. 50 As despesas decorrentes da operaçã~ . de créditc
· mencionadas no artigo 10 corrérão por conta da dotação orçamentári;
. "Amortização e Encargos sobre Financiamento da Dívida Externa".
·Art. 6° O Poder .Executivo .fará consignar nos ·Orçamentos Anua i!
e Plurianuais do Estado, durante toda a vigência da operação de crédit•
a que se refere esta Lei, dotações suficientes à amortização do principa
e dos acessórios decorrentes do contrato da citada operação de crédito.

.20 Em decorrência do reajuste previsto neste artig~, as tab~las
Tlentos, de soldos e de subsídios, as Funções Gratificadas, o valor
, de produtividade, o piso remuneratório previsto no artigo 1°, §
!i no 8.599/2007 e a ajuda de custo prevista na Lei Complementar
Wii serão publicadas no Diário Oficial do Estado, por ato dó
io de Estado responsável pela administração de p~~soaL .. . :

Art. 7° Fica o Poder Exécutivc:i autórizado a abrir os crédito:
adicionais necessários ao cumprimento desta Lei.

nistas abrangidos pelo artigo 70 da Emenda Constit\.lcional n° 41,
:.2003. ·
·

Governéldor do Estadc
Protocolo 3857!

Art; 8° Esta Lei entra em Vigor na data de sua
.·· . . .. _ .

publi~aÇão. ·.

·
.
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SENADO FEDERAL
PARECER (SF) Nº 144, DE 2017
Da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, sobre o
processo Substitutivo da Câmara dos Deputados a Projeto de Lei do
Senado n°1, de 2012, que Dá nova redação aos arts. 2º e 3º da Lei nº
10.029, de 20 de outubro de 2000, que estabelece normas gerais para
a prestação voluntária de serviços administrativos e de serviços
auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos
Corpos de Bombeiros Militares e dá outras providências.

PRESIDENTE: Senador Edison Lobão
RELATOR: Senadora Simone Tebet
RELATOR ADHOC: Senadora Rose de Freitas
22 de Novembro de 2017
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2

, DE 2017

Da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA, sobre o Substitutivo da Câmara
dos Deputados nº 1, de 2012, ao Projeto de Lei do
Senado nº 316, de 2003, que dá nova redação aos
arts. 2º e 3º da Lei nº 10.029, de 20 de outubro de
2000, que estabelece normas gerais para a
prestação voluntária de serviços administrativos e
de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil
nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros
Militares e dá outras providências.

SF/17663.62576-50

PARECER Nº

Relatora: Senadora SIMONE TEBET

I – RELATÓRIO
Trata-se do Substitutivo da Câmara dos Deputados (SCD) nº 1,
de 2012, proveniente do Projeto de Lei do Senado nº 316, de 2003, de autoria
do Senador Pedro Simon, que altera a Lei nº 10.029, de 2000, que, por sua
vez, estabelece normas gerais para a prestação voluntária de serviços
administrativos e de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas
Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares e dá outras
providências.
O SCD modifica o art. 2º da Lei nº 10.029, de 2000, para
estender o prazo de voluntariado de que trata essa lei, de um para dois anos,
admitida a prorrogação por, no máximo, igual período.
Nos termos da proposição, poderão ser admitidos como
voluntários à prestação de serviços os maiores de dezoito e menores de 23
anos, exigindo-se, para os homens, um dos certificados de quitação do
serviço militar obrigatório ou do serviço alternativo elencados no parágrafo
único que o SCD acrescenta ao art. 3º da Lei nº 10.029, de 2000.
No mais, o SCD estabelece, em seu art. 3º, que, se houver
convênio entre o órgão do serviço militar e a força auxiliar interessada, o
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serviço voluntário será considerado como serviço civil alternativo, devendo
a força auxiliar prestar as informações necessárias para a expedição do
certificado pertinente ao prestante.
II – ANÁLISE
A matéria versa sobre normais gerais de organização das
polícias militares e corpos de bombeiros militares, segurança pública,
serviço militar e defesa civil, estando abrangida no âmbito da competência
legislativa da União, sendo admitida, neste caso, a iniciativa por membro do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 22, XXI e XXVIII, e 61, caput, da
Constituição Federal (CF), não havendo, portanto, inconstitucionalidade
formal.

SF/17663.62576-50
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Há, no entanto, inconstitucionalidade material no art. 3º do
SCD, que pretende fazer com que a prestação voluntária de serviços
administrativos e de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas
Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares valha como serviço
alternativo ao serviço militar obrigatório, isto é, prestação (“civil”)
alternativa.
De acordo com os arts. 5º, VIII; 15, IV; e 143, § 1º, da CF, o
serviço alternativo deve ser prestado às Forças Armadas e não às Forças
Auxiliares. A prestação voluntária de serviços às Forças Auxiliares não pode
suprir o serviço militar obrigatório nem o serviço alternativo, a não ser que
se altere a CF. As Forças Auxiliares não podem quitar a situação militar de
ninguém.
Logo, o art. 3º do SCD deve ser rejeitado.
No mérito, feita essa ressalva, a proposição é conveniente e
oportuna.
A ampliação do prazo do serviço voluntário prolonga a
oportunidade de ocupação do isento, do dispensado e do egresso do serviço
militar obrigatório ou do serviço alternativo, afastando-o do ócio e da
cooptação pelo crime organizado, atende aos que desejam prestar sua
contribuição pessoal por mais tempo e propicia que os órgãos da área de
saúde e de defesa civil contem com o apoio de pessoas mais experientes,
dada a prorrogação do prazo em que é prestado o serviço voluntário.

jw2017-10700
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No mais, o SCD merece emendas de redação, no sentido de que
a ementa e o art. 1º expliquem o objeto da proposição, para que o caput do
art. 3º da Lei nº 10.029, de 2000, não mencione incisos revogados, e para
que os certificados citados no parágrafo único desse dispositivo sejam
listados em incisos.

SF/17663.62576-50

Por um lado, o setor público é sabidamente carente de pessoal
em determinadas áreas. Por outro lado, os Estados vivem enorme crise fiscal,
que obsta a contratação de servidores. Diante desse quadro, a ampliação do
prazo de serviço voluntário pode desafogar gargalos em setores específicos
do serviço público, como nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros
Militares.

Cabe observar que, de acordo com o art. 287 do Regimento
Interno do Senado Federal, o substitutivo da Câmara a projeto do Senado
será considerado série de emendas e votado, separadamente, por artigos,
parágrafos, incisos, alíneas e itens, em correspondência aos do projeto
emendado. Admitem-se, portanto, emendas de redação e emendas
supressivas.
III – VOTO
Pelo exposto, o voto é pela aprovação do Substitutivo da
Câmara dos Deputados nº 1, de 2012, ao Projeto de Lei do Senado nº 316,
de 2003, exceto o art. 3º, com as seguintes emendas de redação:
EMENDA- 1 CCJ
Dê-se à ementa do Substitutivo da Câmara dos Deputados nº 1,
de 2012, ao Projeto de Lei do Senado nº 316, de 2003, a seguinte redação:
“Altera a Lei nº 10.029, de 20 de outubro de 2000, para ampliar
para dois anos, prorrogável por igual período, o prazo de duração da
prestação voluntária de serviços administrativos e de serviços
auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos
Corpos de Bombeiros Militares e exigir que os voluntários do sexo
masculino estejam quites com o serviço militar obrigatório ou o
serviço alternativo.”

jw2017-10700
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EMENDA 2-CCJ
Dê-se ao art. 1º do Substitutivo da Câmara dos Deputados nº 1,
de 2012, ao Projeto de Lei do Senado nº 316, de 2003, a seguinte redação:
“Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 10.029, de 20 de outubro de
2000, para ampliar para dois anos, prorrogável por igual período, o
prazo de duração da prestação voluntária de serviços administrativos
e
de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias
Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares e exigir que os
voluntários do sexo masculino estejam quites com o serviço militar
obrigatório ou o serviço alternativo.”

SF/17663.62576-50

494

EMENDA 3-CCJ
Dê-se art. 3º da Lei nº 10.029, de 20 de outubro de 2000, na
forma do art. 2º do Substitutivo da Câmara dos Deputados nº 1, de 2012, ao
Projeto de Lei do Senado nº 316, de 2003, a seguinte redação:
“Art. 3º Poderão ser admitidos como voluntários à prestação
dos serviços auxiliares de que trata esta Lei cidadãos maiores de 18
(dezoito) e menores de 23 (vinte e três) anos, de ambos os sexos.
Parágrafo único. Os homens deverão possuir um dos
seguintes certificados referentes ao serviço militar:
I – certificado de isenção;
II – certificado de dispensa de incorporação;
III – certificado de reservista;
IV – certificado de isenção de serviço alternativo;
V – certificado de prestação alternativa ao serviço militar
obrigatório; ou
VI – certificado de dispensa de prestação do serviço
alternativo.” (NR)

Sala da Comissão,
, Presidente

, Relatora
jw2017-10700
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Relatório de Registro de Presença
CCJ, 22/11/2017 às 10h - 51ª, Ordinária
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Maioria (PMDB) (PMDB, PSD)
TITULARES

SUPLENTES

JADER BARBALHO

1. ROBERTO REQUIÃO

EDISON LOBÃO

PRESENTE

EDUARDO BRAGA

3. RENAN CALHEIROS

SIMONE TEBET

4. GARIBALDI ALVES FILHO

VALDIR RAUPP

PRESENTE

5. WALDEMIR MOKA

MARTA SUPLICY

PRESENTE

6. ROSE DE FREITAS

JOSÉ MARANHÃO

PRESENTE

2. ROMERO JUCÁ

PRESENTE

7. HÉLIO JOSÉ

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (PDT, PT)
TITULARES

SUPLENTES

JORGE VIANA

PRESENTE

1. HUMBERTO COSTA

JOSÉ PIMENTEL

PRESENTE

2. LINDBERGH FARIAS

FÁTIMA BEZERRA

PRESENTE

3. REGINA SOUSA

PRESENTE

GLEISI HOFFMANN

PRESENTE

4. PAULO ROCHA

PRESENTE

PAULO PAIM

PRESENTE

5. ÂNGELA PORTELA

PRESENTE

ACIR GURGACZ

6. VAGO

Bloco Social Democrata (PSDB, DEM)
TITULARES

SUPLENTES

AÉCIO NEVES

1. ROBERTO ROCHA

ANTONIO ANASTASIA

2. CÁSSIO CUNHA LIMA

FLEXA RIBEIRO

PRESENTE

3. EDUARDO AMORIM

RONALDO CAIADO

4. DAVI ALCOLUMBRE

MARIA DO CARMO ALVES

5. JOSÉ SERRA

Bloco Parlamentar Democracia Progressista (PP, PSD)
TITULARES
LASIER MARTINS

SUPLENTES
PRESENTE

BENEDITO DE LIRA

1. IVO CASSOL

PRESENTE

2. ANA AMÉLIA

WILDER MORAIS

PRESENTE

3. SÉRGIO PETECÃO

PRESENTE

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (PPS, PSB, PCdoB, REDE, PODE)
TITULARES

SUPLENTES

ANTONIO CARLOS VALADARES

1. ALVARO DIAS

LÍDICE DA MATA

PRESENTE

2. JOÃO CAPIBERIBE

RANDOLFE RODRIGUES

PRESENTE

3. VANESSA GRAZZIOTIN

PRESENTE

Bloco Moderador (PTB, PSC, PRB, PR)
TITULARES
ARMANDO MONTEIRO

SUPLENTES
PRESENTE

EDUARDO LOPES
MAGNO MALTA

22/11/2017 12:20:24

PRESENTE

1. CIDINHO SANTOS

PRESENTE

2. VICENTINHO ALVES

PRESENTE

3. FERNANDO COLLOR
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7

Relatório de Registro de Presença
Não Membros Presentes
ATAÍDES OLIVEIRA
JOSÉ MEDEIROS

22/11/2017 12:20:24
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DECISÃO DA COMISSÃO
(SCD 1/2012)

NA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NESTA DATA, A
PRESIDÊNCIA DESIGNA RELATORA “AD HOC” A SENADORA ROSE
DE FREITAS, EM SUBSTITUIÇÃO À SENADORA SIMONE TEBET.
A COMISSÃO APROVA O RELATÓRIO, QUE PASSA A CONSTITUIR O
PARECER DA CCJ, FAVORÁVEL AO SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS N° 1, DE 2012, COM AS EMENDAS N° 1-CCJ A N° 3CCJ, DE REDAÇÃO, E CONTRÁRIO AO ARTIGO 3º.
22 de Novembro de 2017

Senador EDISON LOBÃO

Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
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PARECER (SF) Nº 25, DE 2017
Da COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA,
sobre o processo Projeto de Lei da Câmara n°18, de 2017, que Inclui a
comunicação no rol de direitos assegurados à mulher pela Lei Maria
da Penha, bem como reconhece que a violação da sua intimidade
consiste em uma das formas de violência doméstica e familiar; tipifica
a exposição pública da intimidade sexual; e altera a Lei n° 11.340 de 7
de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), e o Decreto-Lei n° 2.848, de
7 de dezembro de 1940 (Código Penal).

PRESIDENTE: Senadora Regina Sousa
RELATOR: Senadora Gleisi Hoffmann
09 de Agosto de 2017
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PARECER Nº

, DE 2017

Da COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, sobre o
Projeto de Lei da Câmara nº 18, de 2017 (nº 5.555,
de 2013, na Casa de origem), do Deputado João
Arruda, que inclui a comunicação no rol de
direitos assegurados à mulher pela Lei Maria da
Penha, bem como reconhece que a violação da sua
intimidade consiste em uma das formas de
violência doméstica e familiar; tipifica a
exposição pública da intimidade sexual; e altera a
Lei n° 11.340 de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria
da Penha), e o Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal).

Relatora: Senadora GLEISI HOFFMANN

I – RELATÓRIO
Vem ao exame da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa (CDH) o Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 18, de 2017, do
Deputado João Arruda, que altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006
(Lei Maria da Penha) e o Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal), para reconhecer que a violação da intimidade da mulher
consiste em uma das formas de violência doméstica e familiar, para tipificar
criminalmente a exposição pública da intimidade sexual e para incluir a
comunicação entre os direitos básicos da mulher.
Antes de ser aprovada pelo Plenário da Câmara dos Deputados,
a matéria foi submetida ao exame de duas comissões técnicas daquela Casa,
1
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a saber: a Comissão de Seguridade Social e Família e a Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), na qual recebeu o substitutivo
que acabou sendo o texto acolhido pela Casa.
Ao projeto do Deputado João Arruda, denominado Projeto de
Lei (PL) nº 5.555, de 2013, na Casa de origem, foram apensadas outras cinco
proposições (PL nº 5.822, de 2013; PL nº 6.630, de 2013; PL nº 6.713, de
2013; PL nº 6.831, de 2013 e PL nº 7.377, de 2014), todas tratando de
questões atinentes à chamada “vingança pornográfica”, conduta que envolve
a exposição, à revelia da pessoa retratada, de cenas de intimidade que, em
geral, se relacionam a nudez ou sexo. Ou, ainda, tratam da divulgação de
cenas de atos violentos envolvendo crime sexual.
O substitutivo que reuniu as proposições acolheu a criação de
um novo tipo penal, acrescentando-o ao Capítulo V do Título I da Parte
Especial do Código Penal, que trata dos crimes contra a honra, considerandoo espécie qualificada do crime de injúria.
Desse modo, a proposição introduz o art. 140-A no Código
Penal, tipificando a conduta de “Exposição pública da intimidade sexual”,
descrita como “ofender a dignidade ou decoro de outrem, divulgando, por
meio de imagem, vídeo ou qualquer outro meio, material que contenha cena
de nudez ou de ato sexual de caráter privado”. A pena proposta é de reclusão
de três meses a um ano, e multa. Prevê que a pena será aumentada de um
terço à metade se o crime for cometido por motivo torpe e (ou) contra pessoa
com deficiência.
A proposição também altera a Lei Maria da Penha em duas
frentes: na primeira, inclui a comunicação no rol de direitos assegurados à
mulher estabelecido no art. 3º da referida lei; e, em outra, altera o art. 7º para
também definir como violência doméstica e familiar a violação da intimidade
da mulher, entendida como a divulgação, por meio da internet ou outro meio
de propagação de informações, de dados pessoais, vídeos, áudios, montagens
e fotocomposições da mulher, obtidos no âmbito das relações domésticas, de
coabitação ou hospitalidade, sem seu expresso consentimento.
Na justificação do projeto, o autor afirma que o nosso arcabouço
jurídico não protege a mulher da violação de sua intimidade, que se dá,
2
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especialmente, sob a forma de divulgação na internet de vídeos, áudios,
imagens, dados e informações pessoais sem o seu expresso consentimento.
Afirma, ainda, que essa conduta é praticada principalmente por cônjuges ou
ex-parceiros que se valem da condição de coabitação ou de hospitalidade
para obter tais registros, divulgando-os em mídias sociais como forma de
constrangimento à mulher.
No Senado, a matéria foi distribuída para o exame deste
Colegiado e da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Não foram apresentadas emendas ao texto.

II – ANÁLISE
Conforme o inciso IV do art. 102-E do Regimento Interno do
Senado Federal, compete a esta Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa opinar sobre proposições que versem sobre os direitos das
mulheres, o que mostra ser regimental o presente exame do PLC nº 18, de
2017.
No mérito, a proposição apresenta o importante objetivo de
atualizar a legislação que dá a base ao enfrentamento à violência contra a
mulher para abranger, também, a chamada “vingança pornográfica”. Essa
abominável prática ocorre quando o agressor, valendo-se das relações de
intimidade, divulga nos meios de comunicação, em especial nas mídias
sociais, cenas privadas de nudez, violência ou sexo para causar
constrangimento, humilhar, chantagear ou provocar o isolamento social da
vítima.
Estudiosos do tema afirmam que, apesar de esse tipo de conduta
criminosa afetar pessoas de diferentes idades, sexo e gênero, ela incide de
forma maior sobre as mulheres e, de maneira ainda mais perversamente
negativa, sobre as adolescentes. Pelos dados da organização não
governamental (ONG) Safernet, 80% dos casos envolvendo exposição
sexual na internet vitimam mulheres.
3
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É evidente que a agressividade expressa nesse tipo de conduta
está relacionada à exigência social de que a conduta da mulher atenda a
regras morais eivadas de hipocrisia e que culminam por minar a autonomia
feminina, sua dignidade e seu direito sobre o próprio corpo.
Infelizmente, uma prática tão aviltante, que deveria provocar a
rápida identificação e responsabilização de seus autores, acaba sendo
alastrada impiedosamente por pessoas que compartilham as imagens sem
refletir sobre os danos que elas acarretam.
E são muitos esses danos. Nosso país registra o suicídio de
meninas decorrentes do vexame a que foram expostas nas mídias sociais, em
razão da divulgação de imagens íntimas. Sabe-se, ainda, de inúmeros casos,
muitos deles registrados pela ONG Marias da Internet, criada pela
paranaense Rose Leonel, que enfrentou uma luta de sete anos para tentar
retomar uma vida normal, depois que o ex-namorado expôs sua vida íntima.
Rose perdeu o emprego, deixou de sair de casa, de se relacionar com amigos
e sofreu junto com sua família a vergonha pela publicação de imagens sem
o seu consentimento.
Em vista do caráter íntimo que permite a obtenção desses dados,
consideramos acertada a iniciativa da Câmara dos Deputados no sentido de
alterar a Lei Maria da Penha para nela incluir a previsão de que essa conduta
seja também uma agressão de caráter doméstico e familiar.
Na verdade, verifica-se que o art. 5º da Lei Maria da Penha já
inclui o dano moral e o sofrimento psicológico como formas de violência
doméstica e familiar, sendo abrangente o bastante para poder ser aplicado
em situações como a maléfica prática da vingança pornográfica. Já o art. 7º,
por sua vez, detalha entre as condutas e os meios vinculados à violência
psicológica qualquer ação que ofenda a mulher, causando-lhe dano
emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o
pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações,
comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento,
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição
contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do
direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde
psicológica e à autodeterminação.
4
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É evidente que a “vingança pornográfica” é violência baseada
em gênero e, de certo modo, corresponde à prática de tornar “falada” ou “mal
afamada” uma mulher que ou se desnuda ou exerce sua liberdade sexual,
enquanto o homem se sente, num contexto como esse, realizado e
confirmado em sua macheza, ao expor a vítima ao julgamento de quem se
compraz em fortalecer e cultivar essa cultura de dominação masculina.
No entanto, sabemos que a aplicação da Lei Maria da Penha,
mesmo na gramática mais óbvia de seus postulados, a saber, a submissão da
mulher à violência física perpetrada por cônjuges e afins, nem sempre é
admitida no âmbito da Justiça por razões diversas, como a precariedade dos
equipamentos de atendimento à mulher, despreparo dos servidores públicos
envolvidos, imaginário social relacionado ao tema, entre outros. Essas
lacunas foram identificadas e descritas detalhadamente no relatório da
Comissão Mista Parlamentar de Inquérito que investigou o tema de 2011 a
2013.
Em vista desses fatores, reconhecemos a importância de acolher
a demanda de se tipificar de maneira explícita a violenta conduta
caracterizada pela “vingança pornográfica”, de maneira que não reste dúvida
de que suas vítimas merecem contar com a proteção e o amparo previsto na
Lei Maria da Penha.
No entanto, a fim de garantir a máxima proteção à vítima com
a mínima mudança na lei e de que sejam aproveitadas todas as suas garantias,
propomos emenda substitutiva ao texto original.
As alterações propostas têm como finalidade, no que respeita à
Lei Maria da Penha, evitar a abertura de novo dispositivo, mas incluir
explicitamente no art. 7º a expressão “violação da intimidade” como meio
típico de se produzir violência psicológica contra a mulher. Dessa forma,
aproveita-se todo o detalhamento já contido na Lei Maria Penha e expandese a proteção, sem incorrer no risco de, ao contrário, reduzi-la. Assim, a
alteração é mínima e o resguardo protetivo é o mais amplo possível.
A outra alteração proposta pelo autor à Lei Maria da Penha, que
é incluir a “comunicação”, no rol de direitos assegurados no art. 3º, no
entanto, precisa ser suprimida, a fim de evitar que a iniciativa incorra em
5

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 0D39CB8F001FA17E.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.182014/2017-61 - 00100.182014/2017-61-2 (ANEXO: 002)

504

Quinta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

23 Novembro 2017

7
SENADO FEDERAL
GABINETE DA SENADORA GLEISI HOFFMANN

injuridicidade, uma vez que trata de temas distintos num mesmo projeto,
prática condenada pela Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998,
que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das
leis. Apor a palavra “comunicação” entre os direitos assegurados no art. 3o
da referida lei, não melhora o regulamento nem amplia a proteção da mulher.
Ao contrário. Trata-se de um termo por demais polissêmico e, por isso, só
pode ser compreendido, nesse contexto, como sendo “comunicação social”.
Trata-se, em verdade, de um direito importantíssimo, assegurado na
Constituição da República a todos os brasileiros e brasileiras.
No âmbito desse projeto, entretanto, tal proposta não guarda
relação temática com seu objeto, que é o de criminalizar a violação da
intimidade baseada no gênero. Trata-se, aqui, de proteção da intimidade, da
não divulgação de fatos relacionados exclusivamente à esfera privada.
Sobre as alterações propostas no âmbito do Código Penal,
optamos por não as inserir no capítulo que trata dos crimes contra a honra. É
que, embora o PLC em tela considere o novo tipo penal como uma espécie
de crime contra a honra, entendemos que, para haver essa modalidade de
crime, é imprescindível a existência de uma ofensa específica que atinja os
atributos morais, físicos e intelectuais da pessoa, o que não ocorre na nova
conduta que o projeto quer criminalizar.
Especificamente no caso da injúria, é importante destacar que
para a sua ocorrência há a necessidade de que o agente profira um
xingamento à vítima ou que lhe atribua uma qualidade negativa, apta a
atingir-lhe a moralidade ou a honra. Ademais, por se tratar de crime contra a
honra subjetiva, o crime somente se consuma quando o fato chega ao
conhecimento da vítima, o que muitas vezes não ocorre em casos de
divulgação de imagens ou vídeos de nudez ou ato sexual da vítima.
Entendemos, portanto, que é preciso reposicionar o novo tipo
no corpo do Código Penal.
O correto posicionamento de um tipo penal no Código Penal é
de suma importância para a sua precisa compreensão. O jurista Rogério
Greco esclarece que:
6
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“O nome dado a um Título ou mesmo a um Capítulo do Código
Penal tem o condão de influenciar na análise de cada figura típica
nele contida, pois o intérprete, que não poderá fugir às orientações
nele contidas (GRECO, que, através de uma interpretação sistêmica,
que leva em consideração a situação topográfica do artigo, ou
mesmo de uma interpretação teleológica, onde se busca a finalidade
da proteção legal, se pode concluir a respeito do bem que se quer
proteger, conduzindo, assim, de forma mais segura Rogério (Código
penal comentado. 9ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2015, p. 725).

Os bens jurídicos atingidos em primeiro lugar pela conduta que
se pretende criminalizar são a privacidade e a intimidade, valores estes que,
quando violados, atingem fortemente a dignidade da vítima. Tendo esse
contexto como ponto de partida e resgatando a estrutura do parecer
apresentado pela Deputada Tia Eron, aprovado na CCJC da Câmara dos
Deputados e posteriormente rejeitado, entendemos ser mais apropriado que
a exposição pública da intimidade sexual seja prevista em capítulo próprio
do Título VI da Parte Especial do Código Penal, que trata dos crimes contra
a dignidade sexual.
O Título VI nos parece ser o local mais adequado para a nova
infração penal, pois com a alteração promovida pela Lei nº 12.015, de 2009,
que denominou os crimes previstos no Título VI como “crimes contra a
dignidade sexual”, em substituição aos chamados “crimes contra os
costumes”, restou clara a preocupação em se tutelar a própria vítima
(atingida em sua dignidade) e não mais o seu comportamento sexual (como
o fato de a mulher ser virgem). Importa lembrar, ainda, que a dignidade
sexual é espécie da dignidade da pessoa humana, e, portanto, exige que cada
indivíduo seja tratado com respeito e não como um ser desprovido de moral,
sentimentos e autoestima.
O crime de divulgação de cena de nudez ou de ato sexual de
caráter privado (esta é a rubrica dada ao novo tipo penal), todavia, seria
previsto em capítulo próprio, denominado “Da Exposição Pública da
Intimidade Sexual”, haja vista que o bem jurídico que se busca tutelar - a
proteção da intimidade sexual -, é distinto dos tutelados pelos tipos penais
previstos nos demais capítulos do Título VI.

7
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Verificamos, ainda, que a pena prevista pela proposição se
mostrou demasiadamente leve. Estamos falando de um crime com potencial
extremamente ofensivo e degradante, sobretudo para a mulher, em que há a
exposição pública e não consentida da intimidade da vítima. Ademais, uma
vez divulgado o vídeo, a fotografia ou qualquer outro registro que contenha
cena de nudez ou de ato sexual de caráter privado, levando-se em conta as
atuais mídias sociais, a vítima terá que percorrer um longo, demorado e
penoso caminho até que consiga retirar o registro de circulação.
Dessa forma, partindo da premissa de que a pena deve atender
às finalidades retributiva (reprovar o mal cometido pelo crime) e preventiva
(prevenir futuras infrações), estamos propondo, no substitutivo apresentado
ao final, que a pena para o crime de divulgação de cena de nudez ou de ato
sexual de caráter privado seja de seis meses a dois anos de reclusão e multa.
Com o aumento da pena a expectativa é que pessoas propensas a cometer
delito dessa espécie se sintam desestimuladas a praticá-lo e, quando o
pratiquem, sejam apenadas de maneira condizente com a gravidade do crime.
Por fim, também inspiradas no parecer da Deputada Tia Eron,
realizamos outros dois aprimoramentos no projeto. Primeiro, acrescentamos
ao novo tipo penal uma nova causa de aumento de pena para as situações em
que o crime for cometido contra pessoa que, no momento do registro da cena
de nudez ou do ato sexual, não podia oferecer resistência ou não tinha o
necessário discernimento. Essa situação de vulnerabilidade deve receber
tratamento mais rigoroso, haja vista que, além do não consentimento da
vítima para a divulgação, o registro (também não consentido) seria feito em
um momento que a vítima sequer poderia oferecer resistência. Segundo, dada
a gravidade do crime e para que o custo de se ajuizar a ação penal privada
não funcione como um entrave à persecução penal, previmos que a nova
infração penal se proceda mediante ação penal pública condicionada à
representação.

8
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III – VOTO
Ante o exposto, o voto é pela aprovação do Projeto de Lei da
Câmara nº 18, de 2017, na forma da seguinte emenda substitutiva:

EMENDA Nº 1-CDH (SUBSTITUTIVO)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 18, DE 2017

Altera a Lei n° 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei
Maria da Penha), e o Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal), para
reconhecer que a violação da intimidade da mulher
configura violência doméstica e familiar e para
criar o crime de divulgação de cena de nudez ou de
ato sexual de caráter privado.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º Esta Lei reconhece que a violação da intimidade da
mulher configura violência doméstica e familiar e cria o crime de divulgação
de cena de nudez ou de ato sexual de caráter privado.
Art. 2º O art. 7º da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a
mulher, entre outras:
.........................................................................................

9
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II – a violência psicológica, entendida como qualquer conduta
que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe
prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar
ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões,
mediante violação de sua intimidade, ameaça, constrangimento,
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante,
perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização,
exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio
que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação.
........................................................................................” (NR)

Art. 3º O Título VI da Parte Especial do Decreto-Lei n° 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a viger acrescido dos
seguintes Capítulo I-A e art. 216-B:
CAPÍTULO I-A
DA EXPOSIÇÃO PÚBLICA DA INTIMIDADE
SEXUAL

Divulgação de cena de nudez ou de ato sexual de caráter
privado
Art.216-B. Divulgar, publicar ou disponibilizar fotografia,
vídeo ou qualquer outro registro que contenha cena de nudez ou de
ato sexual de caráter privado, sem o consentimento das pessoas
envolvidas:
Pena - reclusão, de seis meses a dois anos, e multa.
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço a metade se
o crime é cometido:
I - por motivo torpe;
II – contra pessoa que, no momento do registro da cena de
nudez ou do ato sexual, não podia oferecer resistência ou não tinha
o necessário discernimento.
III - contra pessoa com deficiência.” (NR)

Art. 4º O art. 225 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 (Código Penal), passa a vigorar com a seguinte redação:
10
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“Ação penal
Art. 225. Nos crimes definidos nos Capítulos I, I-A e II deste
Título, procede-se mediante ação penal pública condicionada à
representação.
................................................................................” (NR)

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão,

, Presidente

, Relatora

11
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DECISÃO DA COMISSÃO
(PLC 18/2017)

NA 53ª REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NESTA DATA, A
COMISSÃO APROVA O RELATÓRIO DA SENADORA GLEISI
HOFFMANN, QUE PASSA A CONSTITUIR O PARECER DA CDH,
FAVORÁVEL AO PROJETO, NA FORMA DA EMENDA Nº 1-CDH
(SUBSTITUTIVO).
09 de Agosto de 2017

Senadora REGINA SOUSA

Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa
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PARECER (SF) Nº 146, DE 2017
Da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, sobre o
processo Projeto de Lei da Câmara n°18, de 2017, que Inclui a
comunicação no rol de direitos assegurados à mulher pela Lei Maria
da Penha, bem como reconhece que a violação da sua intimidade
consiste em uma das formas de violência doméstica e familiar; tipifica
a exposição pública da intimidade sexual; e altera a Lei n° 11.340 de 7
de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), e o Decreto-Lei n° 2.848, de
7 de dezembro de 1940 (Código Penal).

PRESIDENTE: Senador Edison Lobão
RELATOR: Senadora Gleisi Hoffmann
22 de Novembro de 2017

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 0D39CB8F001FA17E.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.182014/2017-61 - 00100.182014/2017-61-2 (ANEXO: 002)

Quinta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

23 Novembro 2017

2
SENADO FEDERAL
GABINETE DA SENADORA GLEISI HOFFMANN

PARECER Nº

, DE 2017

Da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 18, de 2017 ( nº 5555/2013, na Casa de origem),
do Deputado João Arruda, que inclui a
comunicação no rol de direitos assegurados à
mulher pela Lei Maria da Penha, bem como
reconhece que a violação da sua intimidade
consiste em uma das formas de violência
doméstica e familiar; tipifica a exposição pública
da intimidade sexual; e altera a Lei n° 11.340 de
7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), e o
Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal).
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Relatora: Senadora GLEISI HOFFMANN

I – RELATÓRIO
Vem ao exame da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ) o Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 18, de 2017, de autoria
do Deputado João Arruda, que altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006
(Lei Maria da Penha) e o Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal), para reconhecer que a violação da intimidade da mulher
consiste em uma das formas de violência doméstica e familiar, tipificar
criminalmente a exposição pública da intimidade sexual e incluir a
comunicação entre os direitos básicos da mulher.
Antes de ser aprovada pelo Plenário da Câmara dos Deputados,
a matéria foi submetida ao exame de duas comissões técnicas daquela Casa,
a saber: a Comissão de Seguridade Social e Família e a Comissão de
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Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), na qual recebeu o substitutivo
que acabou sendo o texto acolhido pela Casa.
Ao projeto do Deputado João Arruda, denominado Projeto de
Lei (PL) nº 5.555, de 2013, na Casa de origem, foram apensadas outras cinco
proposições (PL nº 5.822, de 2013; PL nº 6.630, de 2013; PL nº 6.713, de
2013; PL nº 6.831, de 2013 e PL nº 7.377, de 2014), todas tratando de
questões atinentes à chamada “vingança pornográfica”, conduta que envolve
a exposição, à revelia da pessoa retratada, de cenas de intimidade que, em
geral, se relacionam a nudez ou sexo. Ou, ainda, tratam da divulgação de
cenas de atos violentos envolvendo crime sexual.
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O substitutivo que reuniu as proposições acolheu a criação de
um novo tipo penal, acrescentando-o ao Capítulo V do Título I da Parte
Especial do Código Penal, que trata dos crimes contra a honra, considerandoo espécie qualificada do crime de injúria.
Desse modo, a proposição introduz o art. 140-A no Código
Penal (CP), tipificando a conduta de “Exposição pública da intimidade
sexual”, descrita como “ofender a dignidade ou decoro de outrem,
divulgando, por meio de imagem, vídeo ou qualquer outro meio, material
que contenha cena de nudez ou de ato sexual de caráter privado”. A pena
proposta é de reclusão de três meses a um ano, e multa. Prevê, ainda, que a
pena será aumentada de um terço à metade se o crime for cometido por
motivo torpe e (ou) contra pessoa com deficiência.
A proposição também altera a Lei Maria da Penha em duas
frentes: na primeira, inclui a comunicação no rol de direitos assegurados à
mulher estabelecido no art. 3º da referida lei; e, em outra, altera o art. 7º para
também definir como violência doméstica e familiar a violação da intimidade
da mulher, entendida como a divulgação, por meio da internet ou outro meio
de propagação de informações, de dados pessoais, vídeos, áudios, montagens
e fotocomposições da mulher, obtidos no âmbito das relações domésticas, de
coabitação ou hospitalidade, sem seu expresso consentimento.
Na justificação do projeto, o autor afirma que o nosso arcabouço
jurídico não protege a mulher da violação de sua intimidade, que se dá,
especialmente, sob a forma de divulgação na internet de vídeos, áudios,
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imagens, dados e informações pessoais sem o seu expresso consentimento.
Afirma, ainda, que essa conduta é praticada principalmente por cônjuges ou
ex-parceiros que se valem da condição de coabitação ou de hospitalidade
para obter tais registros, divulgando-os em mídias sociais como forma de
constrangimento à mulher.
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No Senado, a proposição foi encaminhada primeiramente à
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), onde
também tive a honra de relatar a matéria. Naquela Comissão o projeto
recebeu parecer pela aprovação, na forma do Substitutivo apresentado, que,
em linhas gerais, previu a violação da intimidade como mais uma forma de
violência psicológica, retirou a “comunicação” do rol dos direitos previstos
no art. 3º da Lei Maria da Penha, por se tratar de direito já garantido pela
própria Constituição Federal (CF), bem como agravou a punição do novo
tipo penal, o reposicionou no CP e ainda previu mais uma causa de aumento
de pena.
Na presente Comissão foram apresentadas duas emendas até o
momento, ambas de autoria do Senador Roberto Rocha, o qual
cumprimentamos pelos aperfeiçoamentos propostos.
A Emenda no 2 – CCJ, busca trazer diversas modificações ao
texto apresentado pelo substitutivo aprovado pela CDH, as quais foram
destacadas no texto apresentado pelo próprio autor da emenda, conforme
reproduzido abaixo:
“CAPÍTULO I-A
DA VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE SEXUAL
Divulgação não autorizada da intimidade sexual
Art. 216-B. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir,
distribuir, publicar, divulgar ou exibir, por qualquer meio,
fotografia, vídeo, áudio ou outro conteúdo com cena de nudez ou
ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem
autorização de participante:
Pena – reclusão, de dois a quatro anos, e multa.
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§ 1º A pena é aumentada de um terço à metade se o crime é
cometido:
I - por motivo torpe;
II - contra pessoa que, no momento do registro do conteúdo
que trata o caput, não podia oferecer resistência ou não tinha o
necessário discernimento;
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III - contra pessoa com deficiência;
IV - com violência contra a mulher, na forma da lei
específica;
V - com a associação de informações pessoais capazes de
identificar a vítima ou facilitar sua localização ou contato,
inclusive por meios eletrônicos;
VI - por funcionário público no exercício de suas funções
ou a pretexto de exercê-las;
VII - por quem teve acesso ao conteúdo no exercício de
profissão, emprego ou atividade ou por quem deva manter em
segredo.
§ 2º Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita,
por qualquer meio, o acesso de pessoa não autorizada ao
conteúdo de que trata o caput.” (NR)

Já a Emenda no 3 – CCJ, pretende incluir na proposição um novo
tipo penal intitulado “registro não autorizado da intimidade sexual”, nos
seguintes moldes:
“Registro não autorizado da intimidade sexual
Art. 216-C Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por
qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou
libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização de
participante:
Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa.” (NR)

Em sua justificação, o autor das emendas argumenta, em linhas
gerais, que as mudanças propostas seriam necessárias, pois ajustam a pena
prevista para o crime criado pelo PLC, ampliam as condutas puníveis e as
causas de aumento de pena do novo tipo penal, de forma a disciplinar a
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matéria e maneira mais abrangente, bem como aperfeiçoam expressões e
termos utilizados no regramento da matéria.
II – ANÁLISE
A matéria cinge-se à competência privativa da União para
legislar sobre direito penal e processual penal, podendo a iniciativa partir de
qualquer membro do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 22, I, e 48 da
Constituição Federal.
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Não identificamos no projeto vício de natureza constitucional,
regimental ou de juridicidade.
No mérito, o PLC n° 18, de 2017, deve ser aprovado.
A legislação brasileira ressente-se de instrumentos adequados e
eficientes para prevenir e punir atos de “vingança pornográfica”, conduta
ilícita que vem se tornando cada vez mais comum em nossa sociedade. A
“vingança pornográfica” consiste na divulgação de cenas privadas de
nudez, violência ou sexo nos meios de comunicação, em especial nas mídias
sociais, para causar constrangimento, humilhar, chantagear ou provocar o
isolamento social da vítima.
A principal vítima da “vingança pornográfica” é a mulher,
enquanto que os responsáveis por esse tipo de conduta, na maioria das vezes,
são os ex-cônjuges, ex-parceiros e até ex-namorados das vítimas. Assim, não
há dúvidas de que se trata de mais uma forma de violência praticada contra
a mulher. Já o ambiente preferido para a propagação desse massacre social é
a internet, que, conforme dados da organização não governamental (ONG)
Safernet, encobre 80% dos casos envolvendo exposição sexual de mulheres.
É necessário salientar que não são apenas o vexame e a
vergonha que resultam dessa conduta abjeta. São inúmeros os casos de
suicídio de adolescentes que tiveram sua intimidade exposta nas mídias
sociais, bem como de mulheres que, além de perderem seus empregos,
tiveram o convívio social fortemente abalado.
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Um caso emblemático mencionado no parecer da CDH sobre a
matéria, e que merece ser lembrado, é o da jornalista paranaense Rose
Leonel. Ela enfrentou uma luta de sete anos para tentar retomar uma vida
normal, depois que o ex-namorado expôs sua vida íntima. Rose perdeu o
emprego, deixou de sair de casa e de se relacionar com amigos e sofreu junto
com sua família a vergonha pela publicação de imagens sem o seu
consentimento.
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Feitas essas considerações iniciais, verifica-se que a matéria
objeto do PLC n° 18, de 2017, há muito deveria ter sido disciplinada.
É possível dizer que a exposição pública e não autorizada da
intimidade sexual da mulher já representa uma forma de violência prevista
em lei, uma vez que o inciso II do art. 7º da Lei Maria da Penha, além de
enumerar as condutas mais comuns de violência psicológica contra a mulher,
prevê uma fórmula genérica (“ou qualquer outro meio que lhe cause
prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação”). É preciso observar,
todavia, que a referida exposição vem se tornando conduta ilícita cada vez
mais frequente, daí porque necessária sua expressa enumeração na Lei Maria
da Penha. Com a modificação proposta pelo Substitutivo apresentado
perante a CDH, a norma ganha em clareza e, consequentemente, amplia-se a
proteção da mulher em situação de violência doméstica e familiar.
Não se pode olvidar que a ação da Justiça em situações de
exposição não autorizada da intimidade da mulher deve ser rápida e objetiva,
pois quanto mais tempo se leva para interromper a circulação de material
com fotos e vídeos comprometedores, maior será o dano psicológico que a
vítima irá suportar. Assim, a opção do Substitutivo pela expressa previsão
da violação da intimidade da mulher como mais uma forma de violência
psicológica nos parece regramento pertinente que afastará eventual
interpretação restritiva do disposto no inciso II do art. 7º da Lei Maria da
Penha. E nem se diga que essa interpretação não seria possível. Ousamos
dizer que, numa cultura impregnada pelo machismo, como no caso da
brasileira, na falta de expressa previsão legal provavelmente teríamos
decisões judiciais deixando de reconhecer a violação da intimidade como
uma forma de violência psicológica.
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No que se refere à inclusão da comunicação no rol de direitos
assegurados pelo art. 3º a Lei Maria da Penha, com a devida vênia ao autor
do projeto, repisamos os argumentos do parecer aprovado pela CDH. A
comunicação, que aqui deve ser entendida como comunicação social, é um
direito já assegurado pela CF, de modo que é desnecessário prevê-la
novamente, sobretudo genericamente e em projeto que trata da
criminalização da violação da intimidade baseada no gênero. Esse ponto do
PLC contraria o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de
1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação
das leis, haja vista que regula matéria já tratada em norma diversa e que não
guarda relação temática com o objeto da proposição.
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Sobre as alterações propostas no âmbito do Código Penal, temos
que o PLC, com as alterações propostas pelo Substitutivo da CDH e pelas
emendas apresentadas pelo Senador Roberto Rocha, de fato aperfeiçoa a
legislação penal brasileira.
Inicialmente, cabe lembrar que a criminalização de uma conduta
resulta de uma opção de política criminal, daí porque o legislador detém
significativa parcela de liberdade para atuar nessa seara. Não obstante, para
que o processo de criação de um novo tipo penal tenha respaldo, deve ser
analisado, entre outros fatores, se a conduta que se busca criminalizar: i)
causa dano ou, ao menos, representa perigo; ii) é praticada com frequência;
e iii) encontra repulsa no seio da sociedade. No que toca à exposição pública
e da intimidade sexual, verificamos ser notória a presença de todos os
referidos fatores, o que demonstra que a criação do novo tipo penal se
mostrou iniciativa conveniente e oportuna.
Em relação à localização topográfica do novo tipo penal no CP,
entendemos que o reposicionamento apresentado pelo substitutivo aprovado
pela CDH se mostrou a melhor solução. A previsão do crime de exposição
pública da intimidade sexual em capítulo próprio do Título VI da Parte
Especial do CP é o local mais adequado, uma vez que a conduta que o projeto
pretende criminalizar atinge a dignidade das vítimas, especificamente a
dignidade sexual, já que as vítimas têm sua intimidade e privacidade
expostas pela divulgação de cenas de nudez ou de ato sexual de caráter
privado. Observa-se, assim, que o título “dos crimes contra a dignidade
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sexual” guarda maior proximidade com o bem jurídico que o novo tipo penal
busca proteger.
A Emenda nº 2 – CCJ propõe algumas modificações no
Substitutivo aprovado pela CDH. A emenda renomeia os novos art. 216-B e
Capítulo I-A, bem como amplia as condutas puníveis e promove ajustes de
redação, incluindo no novo tipo penal as ações de oferecer, trocar,
transmitir, distribuir ou exibir fotografia, vídeo, áudio ou outro conteúdo
com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado,
sem autorização de participante.
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A rubrica proposta para o novo tipo penal, qual seja,
“divulgação não autorizada da intimidade sexual”, nos parece adequada,
pois adota uma fórmula mais abrangente. Já o nome sugerido para o novo
capítulo, “da violação da intimidade sexual”, não deve ser acolhido, uma
vez que o proposto pelo Substitutivo da CDH guarda maior proximidade com
as condutas criminalizadas pelo projeto. Não obstante, nos parece importante
suprimir a expressão “pública” do nome do novo Capítulo I-A adotado pelo
Substitutivo da CDH, para, conforme bem assinalado pelo autor da Emenda
nº 2-CCJ, deixar claro que a consumação do crime independe da exposição
da intimidade para a população em geral, sobretudo porque o comportamento
é claramente de natureza privada.
A justificativa para a ampliação do tipo penal criado pelo PLC
seria o fato de as condutas acrescentadas pela Emenda nº 2 – CCJ serem
corriqueiras em situações de “vingança pornográfica”. Nesse ponto, à
exceção das ações de oferecer e trocar, entendemos que todas as demais
ampliam o âmbito de proteção do novo tipo penal. A ação de oferecer não
nos parece adequada porque não é conduta que, por si só, exponha a
intimidade da vítima e porque é mais afeta a um eventual comércio de
imagens de “vingança pornográfica”, o que não ocorre no caso da conduta
ora criminalizada. Da mesma forma, a ação de trocar pressupõe que duas
pessoas troquem entre si registro da intimidade sexual de outrem, o que
também não acontece em situações de “vingança pornográfica”.
O Substitutivo apresentado pela CDH e as emenda nos 2 e 3 CCJ ainda propõem o aumento da pena privativa de liberdade, novas causas
de aumento de pena, o ajuste da linguagem utilizada na tipificação criminal
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da “vingança pornográfica”, além da criação de outro novo tipo penal com
vistas a criminalizar o “registro não autorizado da intimidade sexual”. Esses
aprimoramentos se mostraram adequados e necessários e devem, em sua
grande maioria, ser acatados, na forma da emenda apresentada ao final.
A pena cominada pelo PLC para o novo tipo penal é de reclusão
de três meses a um ano, e multa. Nesse ponto, o Substitutivo aprovado pela
CDH aumentou a pena para seis meses a dois anos de reclusão, e multa,
enquanto que a Emenda nº 2 – CCJ propõe uma pena de dois a quatro anos
de reclusão, e multa.
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O autor da emenda argumenta que a conduta que o projeto busca
criminalizar é grave e não deve ser considerada crime de menor potencial
ofensivo, daí porque necessário o incremento da pena a ser cominada. Diante
do que dispõe o art. 41 da Lei Maria da Penha, nos parece que o principal
fundamento para justificar o aumento da pena não seria a possibilidade de
aplicação de eventual transação penal, mas a própria gravidade da “vingança
pornográfica”.
De fato, quando se analisa as consequências advindas da
exposição da intimidade da vítima, verifica-se que a pena cominada pela
proposição se mostrou extremamente leve e, portanto, incapaz de atender as
suas finalidades retributiva (reprovar o mal cometido pelo crime) e
preventiva (prevenir futuras infrações). E como bem assinalado no parecer
aprovado pela CDH, “estamos falando de um crime com potencial extremamente ofensivo e degradante, sobretudo para a mulher [...] uma vez divulgado o vídeo, a fotografia ou qualquer outro registro que contenha cena de
nudez ou de ato sexual de caráter privado, levando-se em conta as atuais
mídias sociais, a vítima terá que percorrer um longo, demorado e penoso
caminho até que consiga retirar o registro de circulação”. Assim, na
emenda que apresentamos ao final deste relatório, estamos acolhendo a parte
da Emenda nº 2-CCJ que propõe majoração da pena para “reclusão, de dois
a quatro anos, e multa”, para melhor prevenir e punir a conduta em exame.
Em relação às novas causas de aumento de pena propostas pelo
Substitutivo da CDH e pela Emenda nº 2 - CCJ, entendemos que apenas a
que se refere à “associação de informações pessoais capazes de identificar
a vítima ou facilitar sua localização ou contato, inclusive por meios

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 0D39CB8F001FA17E.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.182014/2017-61 - 00100.182014/2017-61-2 (ANEXO: 002)

23 Novembro 2017

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira

523

11

eletrônicos” não deve ser acolhida. Isso porque estamos falando de situações
em que as próprias imagens divulgadas já permitirão, na maioria dos casos,
a imediata identificação da vítima, o que implicaria na aplicação da causa de
aumento de pena quase como regra, o que não se mostra adequado. As
demais situações, até por uma questão de proporcionalidade, justificam a
imposição de pena mais elevada, pois referem-se a casos em que a
vulnerabilidade da vítima é mais acentuada, a conduta envolve violência
doméstica e familiar contra a mulher ou o agente criminoso tem maior
facilidade para a obtenção do conteúdo divulgado em razão do ofício
exercido.
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Da mesma forma, entendemos que deve ser acolhido o tipo
penal equiparado proposto pela Emenda nº 2 – CCJ, que prevê que “nas
mesmas penas incorre quem permite ou facilita, por qualquer meio, o acesso
de pessoa não autorizada ao conteúdo de que trata o caput”. Com essa
previsão, pune-se a pessoa que, mesmo sem ser o maior interessado na
“vingança pornográfica”, torna possível essa conduta deplorável pelo fato
de possuir autorização para o acesso de conteúdo com cena de nudez ou ato
sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado.
A Emenda nº 3 – CCJ acrescenta o art. 216-C ao CP, para
criminalizar o “registro não autorizado da intimidade sexual”. Essa
inovação pune os atos de “produzir, fotografar, filmar ou registrar, por
qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de
caráter íntimo e privado sem autorização de participante”. Esse novo tipo
penal nos parece conveniente e oportuno. Quem realiza registro não
autorizado da intimidade de outrem tem ciência das sérias consequências que
poderão advir no caso da indevida exposição do registro. Assim, o novo tipo
penal funcionará não só para prevenir, como para punir tais condutas. E para
aperfeiçoar o regramento da matéria, ainda estamos criando um tipo penal
equiparado, prevendo a incidência das mesmas penas para quem realizar
montagem com o fim de incluir pessoa que não participava da cena de nudez
ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo divulgado.
Por fim, concordamos com a previsão de que as novas infrações
penais se procedam mediante ação penal pública condicionada à
representação, haja vista que, ao conferir o caráter público à ação penal,
facilita-se a deflagração da persecução penal de tão graves delitos.
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III – VOTO
Ante o exposto, o voto é pela aprovação do Projeto de Lei da
Câmara nº 18, de 2017, e das Emendas nº 1 – CDH (substitutivo) e nos 2 e 3
– CCJ, na forma da seguinte emenda substitutiva:
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EMENDA Nº 4 -CCJ (SUBSTITUTIVO)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 18, DE 2017

Altera a Lei n° 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei
Maria da Penha), e o Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal), para
reconhecer que a violação da intimidade da mulher
configura violência doméstica e familiar e
criminalizar a divulgação não autorizada da
intimidade sexual e o registro não autorizado da
intimidade sexual.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º Esta Lei reconhece que a violação da intimidade da
mulher configura violência doméstica e familiar e criminaliza a divulgação
não autorizada da intimidade sexual e o registro não autorizado da intimidade
sexual.
Art. 2º O art. 7º da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a
mulher, entre outras:
.........................................................................................
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II – a violência psicológica, entendida como qualquer conduta
que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe
prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar
ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões,
mediante violação de sua intimidade, ameaça, constrangimento,
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante,
perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização,
exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio
que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação.
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........................................................................................” (NR)

Art. 3º O Título VI da Parte Especial do Decreto-Lei n° 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a viger acrescido dos
seguintes Capítulo I-A e arts. 216-B e 216-C:
“CAPÍTULO I-A
DA EXPOSIÇÃO DA INTIMIDADE SEXUAL

Divulgação não autorizada da intimidade sexual
Art. 216-B. Disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar,
divulgar ou exibir, por qualquer meio, fotografia, vídeo, áudio ou
outro conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de
caráter íntimo e privado sem autorização de participante:
Pena – reclusão, de dois a quatro anos, e multa.
§ 1º A pena é aumentada de um terço à metade se o crime é
cometido:
I - por motivo torpe;
II - contra pessoa que, no momento do registro do conteúdo
que trata o caput, não podia oferecer resistência ou não tinha o
necessário discernimento;
III - contra pessoa com deficiência;
IV - com violência contra a mulher, na forma da lei específica;
V - por funcionário público no exercício de suas funções ou a
pretexto de exercê-las;
VI - por quem teve acesso ao conteúdo no exercício de
profissão, emprego ou atividade ou por quem deva manter em
segredo.
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§ 2º Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita, por
qualquer meio, o acesso de pessoa não autorizada ao conteúdo de
que trata o caput.”
Registro não autorizado da intimidade sexual
Art. 216-C. Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por
qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou
libidinoso de caráter íntimo e privado, sem autorização de
participante:
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Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incide quem realiza
montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro,
com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou
libidinoso de caráter íntimo.” (NR)

Art. 4º O art. 225 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 (Código Penal), passa a vigorar com a seguinte redação:
“Ação penal
Art. 225. Nos crimes definidos nos Capítulos I, I-A e II deste
Título, procede-se mediante ação penal pública condicionada à
representação.
................................................................................” (NR)

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão,

, Presidente

, Relatora
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DECISÃO DA COMISSÃO
(PLC 18/2017)

NA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NESTA DATA, A
COMISSÃO APROVA O RELATÓRIO DA SENADORA GLEISI
HOFFMANN, QUE PASSA A CONSTITUIR O PARECER DA CCJ,
FAVORÁVEL AO PROJETO E ÀS EMENDAS N°S 1-CDH, 2 E 3, NOS
TERMOS DA EMENDA N° 4-CCJ (SUBSTITUTIVO).
22 de Novembro de 2017

Senador EDISON LOBÃO

Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
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Da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, sobre o
processo Projeto de Lei da Câmara n°140, de 2017, que Altera os
Decretos-Lei nºs 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e
3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).

PRESIDENTE EVENTUAL: Senador Roberto Requião
RELATOR: Senadora Simone Tebet
RELATOR ADHOC: Senador Valdir Raupp
22 de Novembro de 2017
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, DE 2017

Da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 140, de 2017 (PL nº 2.862, de 2004, na Casa de
origem), de autoria do Deputado Federal
Rubinelli, que altera os Decretos-Lei nºs 2.848, de
7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e 3.689,
de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo
Penal).

SF/17560.33966-74

PARECER Nº

Relatora: Senadora SIMONE TEBET

I – RELATÓRIO
Vem ao exame desta Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ) o Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 140, de 2017 (Projeto
de Lei nº 2.862, de 2004, na Casa de origem), de autoria do Deputado Federal
Rubinelli, que altera os arts. 65 e 115 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal (CP), e o art. 34 do Decreto-Lei nº 3.689,
de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal (CPP).
O projeto, na forma da redação final encaminhada a esta Casa,
acaba com benefícios atualmente concedidos ao agente que, na data do
crime, tenha entre 18 e 21 anos de idade. Assim, deixam de ser previstas a
atenuante genérica, que consta do inciso I do art. 65, e a regra da contagem
do prazo prescricional pela metade, prevista no art. 115, ambos do CP. Além
disso, a proposição prevê a possibilidade de o ofendido menor de 18 e maior
de 16 anos exercer o direito de queixa sem estar representado por pessoa
maior de idade.
Pelo que se depreende da justificação apresentada na origem, o
autor da proposta mostra-se preocupado, por um lado, com o aumento do
número de crimes bárbaros praticados por crianças e adolescentes, não só no
Brasil, como em diversos países do mundo, e, por outro, com os benefícios
concedidos aos que, na data da sentença, são maiores de setenta anos. Em
razão desse quadro, e como forma de reduzir a impunidade, argumenta que
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a revogação do art. 115 do CP eliminaria privilégios. A proposição, todavia,
teve seu objeto modificado pelo plenário da Casa iniciadora, que entendeu
por revogar somente os benefícios concedidos ao agente com idade entre 18
e 21 anos, e permitir que o indivíduo entre 16 e 18 anos de idade tenha o
direito de apresentar queixa, independentemente de estar representado por
um maior.
Não foram apresentadas emendas até o momento.
II – ANÁLISE

3
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O direito penal e o direito processual são matérias de
competência privativa da União e sujeitas à plena disposição pelo Poder
Legislativo, ex vi dos arts. 22, I e 48, caput, da Constituição Federal (CF),
nos limites materiais constitucionais.
Não identificamos
inconstitucionalidade no Projeto.

vícios

de

injuridicidade

ou

de

No mérito, a proposta deve ser aprovada, pois apenas atualiza
nossas legislações penal e processual penal em um ponto que há anos
demanda a atenção do legislador.
Inicialmente, cumpre lembrar que a concessão de benefícios de
natureza penal decorre de uma opção de política criminal que, embora não
seja uma condição rígida ou inflexível, deve procurar relacionar-se com o
momento e as dificuldades pelos quais passa a sociedade. Um determinado
benefício, que se mostrava pertinente e razoável no passado, pode, com a
evolução da sociedade e dos indivíduos como um todo, se mostrar
inadequado em um momento posterior.
Assim, temos que as alterações pretendidas – as revogações da
atenuante genérica e da regra da contagem do prazo prescricional pela
metade, acima citadas – vão ao encontro da tese de que os menores de 21 e
maiores de 18 anos realmente não necessitam perceber benefícios penais em
razão da idade, porque se tratam de indivíduos capazes e completamente
formados, como bem reconhece a lei civil, desde o ano de 2002.
O benefício da contagem da prescrição pela metade para o
agente que, na data do fato, seja maior de 18 e menor de 21 anos de idade, já
constava da redação original do CP (1940). A regra da atenuante genérica
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3

Devemos nos atentar para o fato de que a criança e o adolescente
dos dias atuais têm acesso muito maior à educação e às informações de um
modo geral, quando comparados aos de 1830 e 1940. Não há dúvidas de que
amadurecem mais cedo e, quando se tornam jovens adultos, na faixa entre
18 e 21 anos, já detêm ampla capacidade para se comportar conforme
determina a lei, e para entender as consequências que advirão, caso cometam
algum crime.

SF/17560.33966-74

para menores de 21 anos, por sua vez, existe desde o Código do Império
(1830). Verifica-se, portanto, que se tratam de benefícios concebidos há
longa data, quando os costumes e características da sociedade brasileira eram
completamente diversos, daí porque a discussão sobre sua revogação, de
fato, se revela necessária.

Consoante mencionamos, algumas recentes alterações feitas na
legislação civil e eleitoral demonstram a evolução a que nos referimos. O
antigo Código Civil (1916) previa a maioridade civil aos 21 anos de idade,
maioridade esta que, a partir da entrada em vigor do novo Código Civil
(2002), passou a ser aos 18 anos. Da mesma forma, a Constituição Federal
(1988) facultou ao maior de 16 anos de idade o direito ao alistamento
eleitoral e ao voto, que era conferido pelo Código Eleitoral (1965) apenas ao
maior de 18 anos.
Conforme se verifica, o legislador, atento à realidade e à
evolução da sociedade, atualizou as regras relativas à capacidade civil e
eleitoral, levando em consideração o amadurecimento dos nossos jovens. No
que se refere à responsabilidade penal, portanto, é preciso que a legislação
também seja atualizada, daí porque necessária a aprovação do PLC nº 140,
de 2017.
Outrossim, não podemos olvidar da crise pela qual passa a
Segurança Pública no País. Não há dúvidas de que essas distorções
legislativas contribuem para a sensação de impunidade e revolta presentes
na sociedade. Compete ao Poder Legislativo, dentro das balizas
constitucionais, oferecer soluções legais que permitam conciliar, de um lado,
o respeito aos direitos e garantias individuais e, de outro, o correto
funcionamento do sistema criminal e a devida repressão dos crimes.
As alterações legislativas em questão tão somente corrigem uma
deformação do sistema que atualmente permite um tratamento benéfico
desproporcional a indivíduos que são, em verdade, adultos, alguns deles
praticando crimes há anos.
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5

No caso da modificação proposta para o art. 34 do CPP, o
raciocínio deve ser o mesmo, ou seja, não há que se falar na falta de
maturidade do indivíduo que possui idade entre 18 e 21 anos.
Ademais, esse dispositivo se limita a regular a faixa etária em
que o ofendido, por ato próprio ou de seu representante legal, poderá exercer
o direito de queixa. Trata-se de regra que, quando da edição do CPP (1941),
garantia ao ofendido que não detinha capacidade civil o direito de deflagrar
a persecução penal. Ocorre que, com a entrada em vigor do novo Código
Civil, essa regra mostrou-se obsoleta, pois continua a tratar o jovem entre 18
e 21 anos como se relativamente incapaz fosse. O PLC também corrige essa
falha, o que reforça a necessidade da sua aprovação.
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III – VOTO
Pelo exposto, o voto é pela aprovação do Projeto de Lei da
Câmara nº 140, de 2017.

Sala da Comissão,

, Presidente

, Relatora
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DECISÃO DA COMISSÃO
(PLC 140/2017)

NA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NESTA DATA, O
SENADOR EDISON LOBÃO PASSA A PRESIDÊNCIA AO SENADOR
ROBERTO REQUIÃO.
A PRESIDÊNCIA DESIGNA RELATOR “AD HOC” O SENADOR VALDIR
RAUPP, EM SUBSTITUIÇÃO À SENADORA SIMONE TEBET.
A COMISSÃO APROVA O RELATÓRIO, QUE PASSA A CONSTITUIR O
PARECER DA CCJ FAVORÁVEL AO PROJETO.
22 de Novembro de 2017

Senador ROBERTO REQUIÃO

Presidiu a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania
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SENADO FEDERAL
PARECER (SF) Nº 143, DE 2017
Da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, sobre o
processo Projeto de Lei da Câmara n°187, de 2015, que Inclui incisos
no art. 4º da Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, provendo
recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para o serviço
telefônico de recebimento de denúncias e para a premiação em
dinheiro por informações que auxiliem nas investigações policiais;
dispõe sobre esse serviço telefônico; e dá outras providências.

PRESIDENTE: Senador Edison Lobão
RELATOR: Senadora Simone Tebet
RELATOR ADHOC: Senadora Rose de Freitas
22 de Novembro de 2017
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, DE 2017

Da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 187, de 2015 (nº 1332/2007, na Casa de
origem), do Deputado Beto Mansur, que inclui
incisos no art. 4º da Lei nº 10.201, de 14 de
fevereiro de 2001, provendo recursos do Fundo
Nacional de Segurança Pública para o serviço
telefônico de recebimento de denúncias e para a
premiação em dinheiro por informações que
auxiliem nas investigações policiais; dispõe sobre
esse serviço telefônico; e dá outras providências.

SF/17710.03900-81

PARECER Nº

Relatora: Senadora SIMONE TEBET
Relatora “ad hoc”: R0SE DE FREITAS

I – RELATÓRIO
Trata-se do Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 187, de 2015, de
autoria do Deputado Beto Mansur.
O PLC tem por objetivo disseminar os serviços de DisqueDenúncia e estimular sua utilização pela população, mediante divulgação
obrigatória nos veículos das concessionárias de transportes terrestres.
Prevê que a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, no âmbito de suas competências, poderão adotar formas de
recompensa, inclusive pagamento em dinheiro, pelo oferecimento de
informações que sejam úteis para a prevenção, a repressão ou a apuração de
crimes ou ilícitos administrativos.
No mais, altera o art. 4º da Lei nº 10.201, de 2001, para
estabelecer que o Fundo Nacional de Segurança Pública apoiará os projetos
relacionados com os serviços de Disque-Denúncia e a premiação em
dinheiro, no caso de informações que levem à resolução de crimes.
Não houve apresentação de emendas.
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II – ANÁLISE
De acordo com o art. 101, II, c e d, do Regimento Interno do
Senado Federal, compete a esta Comissão emitir parecer, quanto ao mérito,
sobre matérias que versem sobre segurança pública e direito processual
penal.
A matéria trata de notitia criminis, estando relacionada,
portanto, com direito processual penal, que se insere no campo da
competência legislativa privativa da União, sendo admitida, neste caso, a
iniciativa por membro do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 22, I, e
61, caput, da Constituição Federal, não havendo, portanto,
inconstitucionalidade formal.

SF/17710.03900-81
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Também não se observam óbices relativos à constitucionalidade
material do PLS.
No mérito, o Projeto é conveniente e oportuno.
Inspirado no Crime Stoppers norte-americano, que, segundo
estimativas, já possibilitou mais de 500 mil prisões e a recuperação de mais
de 4 bilhões de dólares desde 1976, o Disque-Denúncia foi implantado no
Rio de Janeiro em 1995, como um serviço de atendimento telefônico,
parceiro do Estado e não subordinado à polícia, que permite ao cidadão, de
modo sigiloso, deixar de lado a inércia e o medo de retaliação para denunciar
a prática de crimes. O sucesso desse modelo fez com que praticamente todos
os demais Estados o adotassem. Até hoje, o Disque-Denúncia carioca já
recebeu mais de 2,3 milhões de denúncias1.
A disseminação dos serviços de Disque-Denúncia, associada ao
estabelecimento de premiação, inclusive em dinheiro, no caso de
informações que levem à elucidação de crimes e, principalmente, ao
salvamento de vítimas, é medida indiscutivelmente necessária e benéfica,
pois implica efeito de capilaridade do aparato de combate ao crime.
Para se ter uma ideia do valor dessa ferramenta, o serviço
“Disque 100”, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República, registrou mais de 20 mil casos de violações de direitos da
população infantojuvenil, apenas no primeiro trimestre de 2015, sendo que,
desses, 4.480 casos foram de violência sexual.2
Em Minas Gerais, o Disque-Denúncia leva uma média de 63
pessoas para a cadeia por dia. Em 2016, o serviço possibilitou a apreensão
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de 129 mil pedras ou porções de crack, 94 mil tabletes ou buchas de maconha
e 79 mil pinos e porções de cocaína3.
Em Mato Grosso do Sul, o Disque-Denúncia do Departamento
de Operações de Fronteira (DOF), 0800-647-6300, entrou em operação em
2001 e já recebeu mais de 300 mil ligações desde então. Apenas em 2015, o
serviço auxiliou a apreensão de 53 armas de fogo, 3400 munições e 47
toneladas de drogas de abuso4.
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Não temos dúvida, portanto, de que esse serviço é
imprescindível e sua implantação deve ser estimulada.
Sendo certo que nos estados existem serviços de disquedenúncia específicos para algumas espécies de crimes - como violência
contra a mulher, pedofilia, exploração sexual, trabalho infantil, trabalho
escravo, etc -, convém deixar claro, por meio de emenda, que a divulgação
pode ser dentre qualquer um dos serviços existentes.
Não obstante concordarmos com os termos da proposição,
apresentamos duas emendas, para aprimorar a redação do PLC.
III – VOTO
Pelo exposto, o voto é pela aprovação do Projeto de Lei da
Câmara nº 187, de 2015, com as seguintes emendas:
EMENDA Nº 1 CCJ
Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei da Câmara nº 187, de 2015, a
seguinte redação:
“Art. 1º ................................................................
I – a expressão “Disque-Denúncia”, dentre as diversas
modalidades existentes, com o respectivo número telefônico de
acesso gratuito;

EMENDA Nº 2 CCJ

SF/17710.03900-81

II – expressões de incentivo à colaboração da população e de
garantia do anonimato, na forma do regulamento desta Lei.”
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Dê-se ao art. 3º do Projeto de Lei da Câmara nº 187, de 2015, a
seguinte redação:
“Art. 3º O informante que se identificar terá assegurado, pelo
órgão que receber a denúncia, o sigilo dos seus dados.”

Sala da Comissão,

Senador Edison Lobão, Presidente

Senadora Rose de Freitas, Relatora “ad hoc”
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DECISÃO DA COMISSÃO
(PLC 187/2015)

NA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NESTA DATA, A
PRESIDÊNCIA DESIGNA RELATORA “AD HOC” A SENADORA ROSE
DE FREITAS, EM SUBSTITUIÇÃO À SENADORA SIMONE TEBET.
A COMISSÃO APROVA O RELATÓRIO, QUE PASSA A CONSTITUIR O
PARECER DA CCJ, FAVORÁVEL AO PROJETO, COM AS EMENDAS N°
1-CCJ E N° 2-CCJ.
22 de Novembro de 2017

Senador EDISON LOBÃO

Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
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PARECER (SF) Nº 147, DE 2017
Da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, sobre o
processo Projeto de Lei da Câmara n°199, de 2015, que Regula a
fabricação, a importação, a exportação, a comercialização, o
armazenamento, o tráfego, a posse e a utilização de armas e
munições que permitam o disparo de balas de borracha.

PRESIDENTE: Senador Edison Lobão
RELATOR: Senadora Simone Tebet
RELATOR ADHOC: Senadora Ângela Portela
22 de Novembro de 2017
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, DE 2017

Da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA, sobre o Projeto de Lei da Câmara
(PLC) nº 199, de 2015 (nº 6788/2013, na Casa de
origem), do Deputado Leopoldo Meyer, que
regula a fabricação, a importação, a exportação,
a
comercialização, o armazenamento, o tráfego, a
posse e a utilização de armas e munições que
permitam o disparo de balas de borracha.

SF/17503.75852-99

PARECER Nº

Relatora: Senadora SIMONE TEBET

I – RELATÓRIO
O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 199, de 2015, prescreve
que a fabricação, a importação, a exportação, a comercialização, o
armazenamento, o tráfego e a posse de armas e munições que permitam o
disparo de balas de borracha ficam regulados pelo Decreto nº 3.665, de 20
de novembro de 2000 – Regulamento para a Fiscalização de Produtos
Controlados (R-105).
Ademais, estabelece requisitos para a utilização de balas de
borracha em operações de policiamento de manutenção da ordem pública, da
seguinte forma:
“Art. 2º O disparo de balas de borracha em operações de
policiamento de manutenção da ordem pública exigirá a satisfação
dos seguintes requisitos:
I – pessoal especialmente treinado no manejo das armas e na
realização do disparo;
II – aplicação da doutrina do uso progressivo da força;
III – criteriosa avaliação dos bens jurídicos ameaçados,
considerando os princípios da legalidade, moderação, necessidade,
proporcionalidade, oportunidade e conveniência;
IV – encaminhamento, logo após a operação, pela autoridade
que determinou o disparo das balas de borracha à autoridade
imediatamente superior de relatório discriminando as circunstâncias
que fundamentaram sua decisão.”
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Na justificação ao projeto original, o Deputado Leopoldo
Meyer, a despeito de reconhecer a necessidade da utilização de armas não
letais nas ações de segurança pública, ressaltou que “seu uso indiscriminado
pode, sim, causar efeitos deletérios à integridade física, tornando-se
necessária a sua regulação”.
Não foram apresentadas emendas.
II – ANÁLISE
De acordo com o inciso primeiro do art. 101 do Regimento
Interno do Senado Federal, compete a esta Comissão opinar sobre a
constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade das matérias que lhe
forem submetidas.

SF/17503.75852-99

548

Além disso, de acordo com a alínea c do inciso segundo do
mesmo artigo, também compete a esta Comissão emitir parecer, quanto ao
mérito, sobre as matérias de competência da União, entre elas, segurança
pública.
O Projeto não apresenta vícios de constitucionalidade,
juridicidade, regimentalidade ou técnica legislativa.
Quanto ao mérito, o projeto é conveniente e oportuno. É
compreensível a preocupação do autor da proposição, na origem.
O uso de balas de borracha disparadas por armas de fogo pode
não ser letal, mas apresenta alta probabilidade de causar lesão corporal
irreversível, como no caso, por exemplo, de atingir um dos olhos da vítima
do disparo.
Além disso, nem sempre há necessidade de se fazer uso de
armas com balas de borracha, pois muitas vezes a atuação do policiamento
ostensivo com o emprego de cassetetes e escudos poderá ser eficaz.
Hoje, como não há um regramento para a utilização de balas de
borracha, há risco de excessos por parte da polícia.
É prudente, então, o estabelecimento das condições previstas no
art. 2º do PLC, relacionadas com (i) treinamento dos policiais, (ii) uso
progressivo da força, (iii) avaliação da necessidade e utilidade do uso das
balas de borracha e (iv) justificativa do uso, que deve ser apresentada ao
superior hierárquico.
jw2017-10663
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3

Cabe registrar que a Lei nº 13.060, de 22 de dezembro de 2014,
disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes
de segurança pública, em todo o território nacional, mas o faz genericamente,
de modo que, se a modificação legislativa proposta pelo PLC se operasse na
referida Lei, haveria necessidade de, também nela, regular o uso de outros
instrumentos dessa natureza. Em vista disso, consideramos conveniente a
produção de lei específica.

SF/17503.75852-99

Também é desejável que as balas de borracha (munições de
elastômero) e as armas que as disparam sejam controladas pelo Comando do
Exército.

Enfim, do nosso ponto de vista, o PLC aperfeiçoa o
ordenamento jurídico, no que tange à segurança pública. Não obstante,
apresentaremos emenda que, sem alterar o escopo da proposição, pode ser
considerada como de mera redação.
III – VOTO
Pelo exposto, o voto é pela aprovação do Projeto de Lei da
Câmara nº 199, de 2015, com a seguinte emenda:
EMENDA 1- CCJ
Dê-se ao art. 2º do Projeto de Lei da Câmara nº 199, de 2015, a
seguinte redação:
“Art. 2º .............................................................
I – pessoal treinado para o manejo das armas e para a
realização do disparo;
.........................................................................
III – criteriosa avaliação dos bens jurídicos ameaçados,
considerando a moderação, necessidade, proporcionalidade,
oportunidade e conveniência, dentro dos limites legais.
.........................................................................”

Sala da Comissão,
, Presidente
, Relatora
jw2017-10663
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Relatório de Registro de Presença
CCJ, 22/11/2017 às 10h - 51ª, Ordinária
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Maioria (PMDB) (PMDB, PSD)
TITULARES

SUPLENTES

JADER BARBALHO

1. ROBERTO REQUIÃO

EDISON LOBÃO

PRESENTE

EDUARDO BRAGA

3. RENAN CALHEIROS

SIMONE TEBET

4. GARIBALDI ALVES FILHO

VALDIR RAUPP

PRESENTE

5. WALDEMIR MOKA

MARTA SUPLICY

PRESENTE

6. ROSE DE FREITAS

JOSÉ MARANHÃO

PRESENTE

2. ROMERO JUCÁ

PRESENTE

7. HÉLIO JOSÉ

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (PDT, PT)
TITULARES

SUPLENTES

JORGE VIANA

PRESENTE

1. HUMBERTO COSTA

JOSÉ PIMENTEL

PRESENTE

2. LINDBERGH FARIAS

FÁTIMA BEZERRA

PRESENTE

3. REGINA SOUSA

PRESENTE

GLEISI HOFFMANN

PRESENTE

4. PAULO ROCHA

PRESENTE

PAULO PAIM

PRESENTE

5. ÂNGELA PORTELA

PRESENTE

ACIR GURGACZ

6. VAGO

Bloco Social Democrata (PSDB, DEM)
TITULARES

SUPLENTES

AÉCIO NEVES

1. ROBERTO ROCHA

ANTONIO ANASTASIA

2. CÁSSIO CUNHA LIMA

FLEXA RIBEIRO

PRESENTE

3. EDUARDO AMORIM

RONALDO CAIADO

4. DAVI ALCOLUMBRE

MARIA DO CARMO ALVES

5. JOSÉ SERRA

Bloco Parlamentar Democracia Progressista (PP, PSD)
TITULARES
LASIER MARTINS

SUPLENTES
PRESENTE

BENEDITO DE LIRA

1. IVO CASSOL

PRESENTE

2. ANA AMÉLIA

WILDER MORAIS

PRESENTE

3. SÉRGIO PETECÃO

PRESENTE

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (PPS, PSB, PCdoB, REDE, PODE)
TITULARES

SUPLENTES

ANTONIO CARLOS VALADARES

1. ALVARO DIAS

LÍDICE DA MATA

PRESENTE

2. JOÃO CAPIBERIBE

RANDOLFE RODRIGUES

PRESENTE

3. VANESSA GRAZZIOTIN

PRESENTE

Bloco Moderador (PTB, PSC, PRB, PR)
TITULARES
ARMANDO MONTEIRO

SUPLENTES
PRESENTE

EDUARDO LOPES
MAGNO MALTA

22/11/2017 12:20:24

PRESENTE

1. CIDINHO SANTOS

PRESENTE

2. VICENTINHO ALVES

PRESENTE

3. FERNANDO COLLOR
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6

Relatório de Registro de Presença
Não Membros Presentes
ATAÍDES OLIVEIRA
JOSÉ MEDEIROS

22/11/2017 12:20:24
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DECISÃO DA COMISSÃO
(PLC 199/2015)

NA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NESTA DATA, A
PRESIDÊNCIA DESIGNA RELATORA “AD HOC” A SENADORA
ANGELA PORTELA, EM SUBSTITUIÇÃO À SENADORA SIMONE
TEBET.
A COMISSÃO APROVA O RELATÓRIO, QUE PASSA A CONSTITUIR O
PARECER DA CCJ, FAVORÁVEL AO PROJETO COM A EMENDA N° 1CCJ (DE REDAÇÃO).
22 de Novembro de 2017

Senador EDISON LOBÃO

Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
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Os Projetos de Lei da Câmara no s 187 e 199, de 2015; 18 e 140, de 2017, ficarão perante a Mesa
durante cinco dias úteis a fim de receberem emendas, nos termos do art. 235, II, "d", do Regimento
Interno.
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Projetos de Lei do Senado
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 456, DE 2017
Inclui o art. 18-A na Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e
seguros privados de assistência à saúde, para vedar a exigência pelo prestador de
serviço ou profissional de saúde, da condição de contratado, referenciado, credenciado
ou cooperado de uma operadora de serviços de saúde, de assinatura, pelo segurado de
planos de saúde, de termos de responsabilidade, contrato ou qualquer outra avença,
obrigando ao ressarcimento ou pagamento pelos serviços prestados, em caso de
falência ou inadimplência de operadora de planos de saúde, e dá outras providências.

AUTORIA: Senador José Pimentel (PT/CE)
DESPACHO: Às Comissões de Assuntos Econômicos; e de Transparência, Governança,
Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, cabendo à última decisão terminativa

Página da matéria

Página 1 de 6

Parte integrante do Avulso do PLS nº 456 de 2017.
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PROJETO DE LEI DO SENADO nº

de 2017.

Inclui o art. 18-A na Lei nº 9.656, de 3 de junho de
1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados
de assistência à saúde, para vedar a exigência pelo
prestador de serviço ou profissional de saúde, da
condição de contratado, referenciado, credenciado
ou cooperado de uma operadora de serviços de
saúde, de assinatura, pelo segurado de planos de
saúde, de termos de responsabilidade, contrato ou
qualquer outra avença, obrigando ao ressarcimento
ou pagamento pelos serviços prestados, em caso de
falência ou inadimplência de operadora de planos de
saúde, e dá outras providências.

SF/17498.04254-21

556

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar
acrescida do seguinte artigo 18-A:
“Art. 18-A. É vedada a exigência pelo prestador de serviço ou profissional
de saúde, da condição de contratado, referenciado, credenciado ou
cooperado de uma operadora de serviços de saúde, de assinatura, pelo
segurado de planos de saúde ou seus representantes legais, de termos de
responsabilidade, contrato ou qualquer outra avença, obrigando ao
ressarcimento ou pagamento pelos serviços prestados, em caso de falência
ou inadimplência de operadora de planos de saúde.” (NR)

Art. 2º São declarados nulos de pleno direito os termos de
responsabilidade, contratos ou quaisquer outras avenças firmados entre
segurados de planos de saúde ou seus representantes legais com vista a
assunção de obrigação de ao ressarcimento ou pagamento pelos serviços
prestados, em caso de falência ou inadimplência de operadora de planos de
saúde regidos pela Lei nº 9.656, de 1998.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

1
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SENADO FEDERAL

Gabinete do Senador JOSÉ PIMENTEL

Por paradoxal que possa parecer, decisões recentes de algumas
instâncias do Poder Judiciário têm trazido grande inquietação aos segurados
de planos de saúde firmados com operadoras ou seguradoras inadimplentes
ou atingidas por processos de falência.

SF/17498.04254-21

JUSTIFICAÇÃO

A partir de uma abordagem estritamente orientada para o lucro,
prestadores de serviços de saúde, notadamente hospitais, ajuízam ações
contra os usuários, buscando o ressarcimento de procedimentos médicos não
pagos por Seguradora e/ou Operadoras falidas ou inadimplentes.
Assim, independentemente de o segurado haver honrado seus
compromissos com a operadora, a incapacidade de fiscalização pelo Estado
da higidez financeira dos planos de saúde acaba por gerar ônus financeiro
insuportável ao cidadão, e, ainda, grande insegurança jurídica, em face de
conduta abusiva e antissocial adotada pelos prestadores de serviços, que
condicionam o próprio atendimento à assinatura de Termos de
Responsabilidade pelo segurado.
Não se trata de serviços prestados em excesso, que não sejam
cobertos ou sem a devida autorização do plano de saúde, mas aqueles que,
autorizados e licitamente cobertos pelo seguro de saúde, não foram pagos ao
prestador por razões alheias ao usuário do serviço, e com fundamento em
Termos de Responsabilidade, contratos ou outras avenças, muitas vezes
firmados em situação de desespero ou na ignorância de sua ilicitude, pelo
segurado ou seus representantes legais.
O Poder Judiciário, nessas situações, apega-se ao formalismo, e
rende-se à maior capacidade econômica do prestador de serviço, decidindo
em seu favor, ao legitimar uma “dívida” espúria, leonina e até mesmo imoral.
Tais termos de responsabilidade são, por definição, nulos, à luz
do Código de Defesa do Consumidor, configurando-se como contratos de
adesão contrários ao princípio do reconhecimento da vulnerabilidade do
consumidor no mercado de consumo (art. 4º, I do Código de Defesa do
2
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Consumidor). Trata-se, ainda, muitas vezes, de Termo que sequer está
respaldado em manifestação de vontade válida, nos termos do art. 171, II do
Código Civil, vez que firmados em condições de ignorância ou mesmo de
incapacidade relativa, pelo segurado ou seus representantes.
Em recentíssima decisão, a 3ª Turma do Superior Tribunal de
Justiça (Recurso Especial 1.695.781/SP) manteve decisão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, reconhecendo que os segurados não podem
ser responsabilizados pelo pagamento de despesas médico-hospitalares no
caso de “quebra” de plano de saúde após a autorização e realização dos
serviços. No caso em exame, um grande hospital de São Paulo recorria de
decisão que isentou beneficiário da administradora de plano de saúde de
pagar as despesas de internação e tratamento autorizadas pelo plano e não
pagas. O hospital alegava, precisamente, que o paciente assinou um termo
de responsabilidade que tornava legítima “a cobrança na hipótese de
inadimplemento por parte do plano de saúde”, e que, diante da falência da
operadora, seria o beneficiário quem deveria pagar mais de R$ 47 mil
referentes às suas despesas hospitalares. Em sua decisão, a Relatora Ministra
Nancy Andrighi, considerou não haver responsabilidade solidária entre a
administradora de plano de saúde e os consumidores deste serviço quando o
hospital que prestou serviços médico-hospitalares deixa de receber os
valores contratados com a administradora, por meio de convênio,
reafirmando a prevalência dos princípios do Código de Defesa do
Consumidor.

SF/17498.04254-21

558

Assim, o presente Projeto de Lei visa, para afastar de forma
definitiva tais riscos para os segurados, inserir artigo na Lei nº 9.656, de
1998, que “dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde”,
para vedar tal prática e, ainda, estabelece a nulidade de todos os termos ou
avenças já firmados, retirando-lhes a capacidade probatória e executiva,
tendo, quanto a esse aspecto, efeitos declaratórios, uma vez que o artigo 51
do CDC já assinala a nulidade de pleno direito das cláusulas consideradas
abusivas.
Dessa forma, a Lei nº 9.656/98 estará, além de preservar o
direito à saúde, evitando a abusiva responsabilidade solidária que problemas
decorrentes da relação entre operadores, prestadores de serviços possam
3
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SENADO FEDERAL

Gabinete do Senador JOSÉ PIMENTEL

acarretar, contribuindo de forma mais efetiva para a maior solidez do regime
de saúde suplementar e para a confiança do segurado nesse regime.
de

de 2017.

SF/17498.04254-21

Sala das Sessões,

Senador José Pimentel
PT - CE

4
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LEGISLAÇÃO CITADA
- Lei nº 9.656, de 3 de Junho de 1998 - Lei dos Planos de Saúde - 9656/98
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:lei:1998;9656
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 457, DE 2017
Altera a redação do art. 7º e acrescenta os arts. 7º-A a 7º-E à Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, para estabelecer procedimentos para a definição da dosimetria na aplicação da
penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração.

AUTORIA: Senador Fernando Bezerra Coelho (PMDB/PE)
DESPACHO: À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa
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SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº

, DE 2017

Altera a redação do art. 7º e acrescenta os arts. 7ºA a 7º-E à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
para estabelecer procedimentos para a definição da
dosimetria na aplicação da penalidade de
impedimento de licitar e contratar com a
Administração.
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O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º Sem prejuízo de outras sanções previstas no edital, no
contrato ou na legislação vigente, as condutas a seguir importarão
nas penalidades assinaladas, aplicadas no âmbito de procedimento
administrativo regularmente instaurado:
I - não assinar o contrato/ata de registro de preços ou não
aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta:
Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a
Administração e descredenciamento do SICAF ou dos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art.
4º desta Lei pelo período de 3 (três) a 6 (seis) meses;
II - deixar de entregar documentação exigida para o certame:
Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a
Administração e descredenciamento do SICAF ou dos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art.
4º desta Lei pelo período de 1 (um) a 3 (três) meses;
III - fazer declaração falsa ou apresentar documentação falsa:
Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a
Administração e descredenciamento do SICAF ou dos sistemas de
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cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art.
4º desta Lei pelo período de 18 (dezoito) a 30 (trinta) meses;
Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a
Administração e descredenciamento do SICAF ou dos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art.
4º desta Lei pelo período de 3 (três) a 6 (seis) meses;
V - não manter a proposta:
Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a
Administração e descredenciamento do SICAF ou dos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art.
4º desta Lei pelo período de 3 (três) a 6 (seis) meses;
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IV - ensejar o retardamento da execução do objeto:

VI - falhar na execução do contrato:
Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a
Administração e descredenciamento do SICAF ou dos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art.
4º desta Lei pelo período de 9 (nove) a 15 (quinze) meses;
VII - fraudar a execução do contrato:
Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a
Administração e descredenciamento do SICAF ou dos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art.
4º desta Lei pelo período de 24 (vinte e quatro) a 36 (trinta e seis)
meses;
VIII - comportar-se de modo inidôneo:
Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a
Administração e descredenciamento do SICAF ou dos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art.
4º desta Lei pelo período de 18 (dezoito) a 30 (trinta) meses; e
IX - cometer fraude fiscal:
Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a
Administração e descredenciamento do SICAF ou dos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art.
4º desta Lei pelo período de 30 (trinta) a 40 (quarenta) meses;
§ 1º Para os fins desta Lei, considera-se:
I - retardar a execução do objeto qualquer ação ou omissão do
licitante que prejudique o bom andamento da licitação, inclusive
deixar de entregar a amostra no prazo assinalado no edital, que
evidencie tentativa de indução a erro no julgamento, ou que atrase a
assinatura do contrato ou da ata de registro de preços;
II - não manter a proposta a ausência de seu envio, bem como
a recusa do envio de seu detalhamento, quando exigível, ou ainda o
pedido, pelo licitante, da desclassificação de sua proposta, quando
encerrada a etapa competitiva, desde que não esteja fundamentada
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na demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que evidencie
a impossibilidade de seu cumprimento;
III - falhar na execução contratual o inadimplemento grave ou
inescusável de obrigação assumida pelo contratado;
IV – fraudar na execução contratual a prática de qualquer ato
destinado à obtenção de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em
erro a Administração Pública; e
V - comportar-se de modo inidôneo a prática de atos
direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do
contrato, tais como a fraude ou frustração do caráter competitivo do
procedimento licitatório, ação em conluio ou em desconformidade
com a lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa
de informações, apresentação de documentação com informações
inverídicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a
prejudicar a veracidade de seu teor original.
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§ 2º As penalidades estabelecidas neste artigo serão aplicadas
dentro dos limites fixados para cada conduta, de acordo com a
culpabilidade e os antecedentes do agente, os motivos e as
circunstâncias da infração e os seus prejuízos à Administração.”
(NR)

Art. 2º A Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, passa a vigorar
acrescida dos arts. 7º-A a 7º-E:
“Art. 7º-A As sanções previstas nos incisos I a IX do art. 7º
poderão ser majoradas em 50% (cinquenta por cento), para cada
agravante, até o limite de 60 (sessenta) meses, nas seguintes
situações:
I - quando restar comprovado que o licitante ou contratado
tenha registro no SICAF ou nos sistemas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei de
penalidade aplicada no âmbito do respectivo ente federativo, em
decorrência da prática de qualquer das condutas tipificadas na
presente norma, nos 12 (doze) meses que antecederam o fato em
decorrência do qual será aplicada a penalidade;
II - quando restar comprovado que o licitante tenha sido
desclassificado ou inabilitado por não atender às condições do edital,
quando for notória a sua impossibilidade de atendimento ao
estabelecido;
III - quando o licitante, deliberadamente, não responder às
diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo licitatório; ou
IV - quando restar comprovado que o licitante tenha prestado
declaração falsa de que é beneficiário do tratamento diferenciado
concedido em legislação específica.”
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I - a conduta praticada tenha sido, desde que devidamente
comprovada, decorrente de falha escusável do licitante ou
contratado;
II - a conduta praticada seja decorrente da apresentação de
documentação que contenha vícios ou omissões para os quais não
tenha contribuído, ou que não sejam de fácil identificação, desde que
devidamente comprovado; ou

SF/17034.06650-66

“Art. 7º-B As penas previstas nos incisos I, II, IV e V do art.
7º poderão ser reduzidas em 50% (cinquenta por cento), uma única
vez, após a incidência do previsto no art. 7º-A, quando não tenha
havido nenhum dano à Administração, em decorrência de qualquer
das seguintes atenuantes:

III - a conduta praticada seja decorrente da apresentação de
documentação que não atendeu às exigências do edital, desde que
reste evidenciado equívoco em seu encaminhamento e a ausência de
dolo.”
“Art. 7º-C A penalidade a que se refere o inciso II do art. 7º
será afastada quando a entrega da documentação ocorrer fora dos
prazos estabelecidos, desde que não tenha acarretado prejuízos à
Administração, observando-se ainda, cumulativamente, que:
I - a documentação entregue esteja correta e adequada ao que
fora solicitado;
II - o eventual atraso no cumprimento dos prazos não seja
superior a sua quarta parte;
III - não tenha ocorrido nenhuma solicitação de prorrogação
dos prazos;
IV - não tenha ocorrido nenhuma hipótese de agravantes
prevista no art. 7º-A; e
V - o licitante faltoso não tenha sofrido registro de penalidade
no SICAF ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que
se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei em decorrência da prática
de quaisquer condutas tipificadas na presente norma em
procedimentos licitatórios ou em contratações ocorridas nos 12
(doze) meses que antecederam o fato em razão do qual será aplicada
a penalidade.”
“Art. 7º-D Quando a ação ou omissão do licitante ou
contratante ensejar o enquadramento de concurso de condutas,
aplicar-se-á a pena mais grave.”
“Art. 7º-E Na apuração dos fatos, a Administração atuará com
base no princípio da boa-fé objetiva, assegurando ao licitante ou ao
contratante a ampla defesa e o contraditório, o direito de juntar todo
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e qualquer meio de prova necessário à sua defesa, podendo,
inclusive, requerer diligências.
Parágrafo único. A Administração Pública formará sua
convicção com base na livre apreciação dos fatos e condutas
praticadas, devendo, quando necessário, promover diligências para
a apuração da veracidade das informações e provas apresentadas
pela defesa.”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SF/17034.06650-66
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JUSTIFICAÇÃO
O projeto que apresentamos tem o objetivo de definir
parâmetros precisos para a aplicação de penalidades firmadas no art. 7º da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui o pregão como modalidade
de licitação para aquisição de bens e serviços comuns. A redação atual do
dispositivo configura como infrações uma série de condutas e atribui a elas,
de forma indiscriminada, a penalidade de impedimento para licitar e
contratar com a Administração por até cinco anos.
As infrações enumeradas variam grandemente em termos de
gravidade e reprovabilidade. Algumas condutas, como deixar de entregar
documentação exigida para o certame, são infrações de menor potencial
ofensivo, enquanto outras, como fraudar a execução do contrato ou cometer
fraude fiscal, constituem transgressões verdadeiramente graves. Não é
razoável tratar infrações tão díspares da mesma forma, atribuindo-lhes
penalidade de mesmo patamar.
Ainda que a disposição represente uma norma geral editada pela
União, passível de suplementação por leis de competência de cada ente
federativo, como estatui o art. 22, XXVII, da Constituição Federal, não nos
parece coerente tratar condutas tão diversas em um único comando legal,
sujeitando-as a um mesmo limite máximo de sanção, sem qualquer
consideração quanto à natureza de cada uma delas.
O projeto que apresentamos estabelece, para cada uma das
infrações, o patamar mínimo e o máximo da pena aplicável. Para a infração
consistente em deixar de entregar documentação exigida para o certame,
por exemplo, a sanção de impedimento para licitar e contratar com a
Administração é fixada pelo período de um a três meses. Já para o
cometimento de fraude fiscal, o impedimento é de trinta a quarenta meses.
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Devemos registrar que este projeto foi inspirado na Instrução
Normativa nº 1, de 13 de Outubro de 2017, da Presidência da República, que
tomou a iniciativa de regular a dosimetria das penalidades em lume no
âmbito das licitações e contratações daquela instituição. A proposição torna
possível a extensão de medidas similares para os órgãos e entidades de todos
os Poderes da União, bem como dos Estados, Distrito Federal e Municípios.
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São estabelecidas, também, para todas as infrações em questão,
circunstâncias – como a reincidência – que podem agravar a pena em até
50%. De forma semelhante, circunstâncias atenuantes firmadas no projeto,
como falha escusável do licitante ou contratado, podem atenuar a pena em
até 50%.

Certos de que esta proposição deve contribuir para o
aperfeiçoamento da legislação de licitações e contratos da Administração
Pública, solicitamos aos nossos estimados Pares o apoio para a sua
aprovação.

Sala das Sessões,

Senador FERNANDO BEZERRA COELHO
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SENADO FEDERAL
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 38, DE 2017
Altera os art. 37 e 93 da Constituição Federal.

AUTORIA: Senador Lindbergh Farias (PT/RJ) (1º signatário), Senadora Fátima Bezerra
(PT/RN), Senadora Gleisi Hoffmann (PT/PR), Senadora Kátia Abreu (PMDB/TO),
Senadora Lídice da Mata (PSB/BA), Senador Alvaro Dias (PODE/PR), Senador Antonio
Anastasia (PSDB/MG), Senadora Regina Sousa (PT/PI), Senador Armando Monteiro
(PTB/PE), Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB/AM), Senador Dário Berger (PMDB/SC),
Senador Eduardo Amorim (PSDB/SE), Senador Eduardo Braga (PMDB/AM), Senador
Elmano Férrer (PMDB/PI), Senador Fernando Bezerra Coelho (PMDB/PE), Senador
Humberto Costa (PT/PE), Senador João Capiberibe (PSB/AP), Senador José Medeiros
(PODE/MT), Senador Lasier Martins (PSD/RS), Senador Magno Malta (PR/ES), Senador
Omar Aziz (PSD/AM), Senador Paulo Rocha (PT/PA), Senador Randolfe Rodrigues
(REDE/AP), Senador Reguffe (S/Partido/DF), Senador Roberto Requião (PMDB/PR),
Senador Romero Jucá (PMDB/RR), Senador Sérgio Petecão (PSD/AC)
DESPACHO: À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTIT

Altera os art. 37 e 93 da Constituição
Federal.
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Art. 1º A Constituição passa a vigorar com as seguintes
alterações:
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"Art. 37 ............................................................................................ .

X - a remuneração de servidor público ou membro de Poder da
administração direta, de autarquia ou fundação será fixada ou alterada por
meio de lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso,
observada a equivalência estabelecida em lei complementar para os fins do
disposto no inciso XII, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma
data e sem distinção de índices, mediante lei específica, de iniciativa do
Presidente da República, que será submetida ao Congresso Nacional até 30
de novembro do exercício, para vigorar a partir de 1o de janeiro do exercício
subsequente;

XXIII - é vedada a concessão a qualquer servidor, empregado ou
membro de Poder da administração direta, de autarquia, fundação, empresa
pública ou sociedade de economia mista de:
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o_Q
C\1

~

O>
O>

a) férias em período superior a trinta dias por ano;
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b) pagamento de mais de doze remunerações mensais por ano,
ressalvado o décimo terceiro salário e o adicional de um terço de férias;
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c) adicionais referentes a tempo de serviço, independentemente da
denominação utilizada;
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d) promoções para o último nível ou classe da carreira com menos
de dez anos de efetivo exercício no cargo;
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e) aumento de remuneração ou de concessão de parcelas
indenizatórias com efeitos retroativos;
f) aumentos de remuneração ou de parcelas indenizatórias que

produzam efeitos financeiros, parcialmente ou totalmente, a partir de cento
e oitenta dias do final do mandato do atual titular do Poder Executivo do
ente da federação;

-

iiii

g) acúmulo de cargos ou empregos públicos cuja soma das jornadas
totalize mais de sessenta horas semanais;
h) parcelas indenizatórias sem previsão de requisitos e valores em lei
ou sem a caracterização de efetiva despesa vinculada ao trabalho;
i) adicional ou indenização por substituição, independente da
denominação dada, ressalvada a substituição de cargo de direção ou chefia.

§ go O disposto no inciso XI aplica-se aos empregados permanentes
e titulares de cargos em comissão de empresas públicas e às sociedades de
economia mista e suas subsidiárias, ressalvada, nos termos da lei, a
retribuição de seus diretores estatutários, no caso das empresas de que trata
o art. 173, § 1o que atuem em regime de competição com empresas privadas.

§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo, fica
facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante
emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o
subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça,
vedada a vinculação remuneratória, não se aplicando o disposto neste
parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos
Vereadores.
§ 13. Para fins do disposto nos incisos X e XII do caput, lei
complementar de iniciativa do respectivo Chefe do Poder Executivo fixará,
para cada unidade da federação, a equivalência entre cargos e funções do
Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Poder Executivo, inclusive do
Ministério Público e da Defensoria Pública, abrangendo também os valores
e modalidades de verbas indenizatórias.
§ 14. A equivalência de que trata o § 13 estabelecerá níveis de
remuneração, de acordo com a natureza, nível de escolaridade, requisitos de
ingresso, complexidade e responsabilidade dos cargos, efetivos ou em
comissão.
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§ 16. Sempre que houver recesso no órgão ou na entidade, as férias
dos agentes mencionados inciso XXIII do caput serão gozadas nesse
período, salvo nos casos de necessidade de plantão." (NR)
"Art. 93 ............... ...... ........................ ..................... ... ..................... .

V- o subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores corresponderá
a noventa e cinco por cento do subsidio mensal fixado em lei para os
Ministros do Supremo Tribunal Federal, e os subsídios dos demais
magistrados, em nível federal, serão fixados em lei e escalonados conforme
as respectivas categorias da estrutura judiciária, não podendo a diferença
entre uma e outra ser superior a dez por cento ou inferior a cinco por cento,
nem exceder a noventa e cinco por cento do subsídio mensal dos Ministros
dos Tribunais Superiores, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos arts.
37, XI e XIII, e 39, § 4°.
VI -A- o subsídio dos desembargadores dos Tribunais de Justiça dos
Estados e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e dos juízes
de direito dos Estados e dos juízes de direito da Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios serão fixados em lei específica, vedada a vinculação remuneratória a
qualquer título;
........................................................ ...... "(NR)
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Art. 2º As parcelas remuneratórias pagas em desacordo com a
redação dada aos §13° e §14° do art. 37 da Constituição por esta Emenda
Constitucional ficam convertidas em vantagens pessoais nominalmente
identificadas, a serem absorvidas por ocasião da reorganização ou reestruturação
da carreira ou tabela remuneratória, da concessão de reajustes, adicionais,
gratificações ou vantagem de qualquer natureza ou do desenvolvimento na
carreira.
o

Art. 3º Os períodos de férias excedentes já adquiridos quando da
publicação desta Emenda Constitucional poderão ser gozados, no prazo de até
cinco anos contados da publicação desta Emenda Constitucional.
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Art. 4º O pagamento de remunerações em desacordo com a alínea
"b" do inciso XXIII do art. 37 será imediatamente suspenso quando da publicação
desta Emenda Constitucional.
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Art. SS! Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua
publicação.
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Parágrafo único. As parcelas indenizatórias pagas em desacordo com
o disposto na alínea "h" do inciso XXIII do art. 37 da Constituição ou previstas
apenas em ato infralegal ficam extintas a partir de noventa dias da publicação desta
Emenda Constitucional.
iiii

JUSTIFICAÇÃO

Esta proposta de Emenda à Constituição visa superar alguns graves
problemas que se verificam na gestão dos recursos humanos nos três níveis de
Governo, derivados da omissão ou má redação do texto em vigor, e que permitem
que abusos e distorções continuem a ocorrer, ao mesmo tempo em que não se
assegura aos servidores uma política isonômica e transparente.
Assim, propomos inicialmente dar nova redação ao art. 37 da CF, em
vários dispositivos, de forma a, primeiro, assegurar de forma inequívoca a revisão
geral anual, cujo propósito é assegurar a proteção contra a perda do poder
aquisitivo, mas também evitar que reajustes diferenciados se convertam em fonte
de distorção e ruptura da necessária isonomia entre cargos de atribuições e
responsabilidades iguais.
Assim, lei complementar deverá fixar a equivalência entre cargos, de
modo a que critérios uniformes assegurem esse princípio em cada ente da
federação, levando-se em conta critérios de classificação e hierarquização com
base nas responsabilidades, atribuições e requisitos de ingresso, evitando-se que,
por força de meras pressões setoriais, remunerações sejam pagas em alguns setores
de forma desequilibrada, para mais ou para menos.
De forma a evitar situações de excessos, mediante a criação
desmesurada de vantagens e privilégios, ou sua manutenção, propomos novo
inciso no art. 37 para estabelecer vedações, cujo caráter é o de moralizar e
racionalizar o gasto público, afastando anacronismos com as férias de 60 dias,
pagamento de mais de 13 salários anuais, criação de direitos retroativos Uá
vedados na esfera federal pela LDO, anualmente) e outras soluções que apenas
mascaram a realidade diante do cidadão.
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Propomos, ainda, alteração ao § 9°, para que todos os empregados
permanentes e titulares de cargos em comissão de empresas públicas e sociedades
de economia mista e suas subsidiárias estejam sujeitos ao teto de remuneração, já
que não é razoável que apenas por não receberem recursos do Tesouro se possam
encontrar nessas empresas remunerações exageradamente altas,. Contudo,
deixamos que a Lei possa estabelecer, no caso de diretores estatutários, tratamento
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diferenciado no caso das empresas estatais exploradoras de atividades econômicas
que atuem em regime de competição com empresas privadas.
Alteramos o § 12, bem assim o art. 93, V, incluindo-se novo inciso
VI-A, para afastar, definitivamente, as vinculações remuneratórias no Poder
Judiciário, a partir de interpretação de que, embora cada ente tenha o seu próprio
Judiciário, se trata de uma "carreira nacional", portanto, a cada momento em que
se ajusta ou altera a remuneração dos Ministros do STF, tem-se um "efeito cascata"
que pode inviabilizar a própria gestão desses entes. Assim, vedamos,
expressamente, a vinculação de subsídios entre esses níveis de Governo, no que se
refere à magistratura.

iiii

Com essas propostas, consideramos estarem sendo superadas graves
distorções que contribuem para a perda de credibilidade do Estado brasileiro diante
da sociedade, e contribuindo para uma maior transparência e profissionalismo da
função pública no Brasil.
Sala das Sessões
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LEGISLAÇÃO CITADA
- Constituição de 1988 - 1988/88
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:constituicao:1988;1988

- inciso XXIII do artigo 37
- parágrafo 13 do artigo 37
- parágrafo 14 do artigo 37
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SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 1.003, DE 2017
Requer a realização de Sessão Temática com ex-Senadores da República para debater a
defesa da soberania nacional.

AUTORIA: Senador Roberto Requião (PMDB/PR), Senador Acir Gurgacz (PDT/RO),
Senadora Fátima Bezerra (PT/RN), Senadora Gleisi Hoffmann (PT/PR), Senadora Lídice
da Mata (PSB/BA), Senadora Regina Sousa (PT/PI), Senador Armando Monteiro
(PTB/PE), Senadora Rose de Freitas (PMDB/ES), Senador Ataídes Oliveira (PSDB/TO),
Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB/AM), Senador Edison Lobão (PMDB/MA), Senador
Eduardo Braga (PMDB/AM), Senador Elber Batalha (PSB/SE), Senador Elmano Férrer
(PMDB/PI), Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB/RN), Senador Humberto Costa (PT/PE),
Senador José Maranhão (PMDB/PB), Senador José Medeiros (PODE/MT), Senador José
Serra (PSDB/SP), Senador Lasier Martins (PSD/RS), Senador Lindbergh Farias (PT/RJ),
Senador Omar Aziz (PSD/AM), Senador Paulo Paim (PT/RS), Senador Paulo Rocha
(PT/PA), Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP), Senador Reguffe (S/Partido/DF),
Senador Renan Calheiros (PMDB/AL), Senador Roberto Muniz (PP/BA), Senador Roberto
Rocha (PSDB/MA), Senador Romário (PODE/RJ), Senador Sérgio de Castro (PDT/ES)
DESPACHO: Deferido
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REQUERIMENTO Nº 1003, DE 2017
“Requer a realização de Sessão Temática
com ex-Senadores da República para debater
a defesa da soberania nacional.”
Requeiro, nos termos do que dispõe o art. 154, IV e § 7º, do Regimento Interno do
Senado Federal, a realização de Sessão Temática, se possível no dia 30 de novembro de
2017, com a participação de ex-Senadores da República, para debater a defesa da
soberania nacional.

SF/17916.03781-44

580

JUSTIFICATIVA
Um grupo de ex-Senadores da República, representados pela ex-Senadora Ideli Salvatti,
manifestaram a mim, na condição de Presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa
da Soberania Nacional, a sua justificada preocupação com os riscos crescentes à soberania
nacional que advêm de medidas de explícito entreguismo por parte do atual governo e de
sua maioria parlamentar. De fato, são inúmeras e crescentes as medidas governamentais
e legislativas que disponibilizam os recursos naturais e os ativos econômicos estratégicos
da Nação à exploração ilimitada de empresas públicas e privadas e pessoas naturais
estrangeiras, submetendo o país a um insano e perigoso domínio absoluto do capital
financeiro internacional e aos desígnios dos países centrais do capitalismo.
A experiência de vida pública de observadores privilegiados como são os ex-Senadores
da República aportará ao Senado Federal e à sociedade brasileira elementos importantes
para a compreensão dos riscos atuais à nossa soberania e os caminhos para a sua defesa,
tarefa que incumbe a todos os brasileiros.
Sala das Sessões, em 14 de novembro de 2017

Senador ROBERTO REQUIÃO
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DELIBERAÇÕES DA ORDEM DO DIA
Projeto de Resolução no 55/2015
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SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 1.002, DE 2017
Requer, nos termos do art. 101, I, do Regimento Interno do Senado Federal, que sobre o
PRS 55/2015, além da Comissão constante do despacho inicial, seja ouvida, também, a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

AUTORIA: Senador José Medeiros (PODE/MT), Senador Antonio Anastasia (PSDB/MG),
Senador Roberto Rocha (PSDB/MA)

Página da matéria

Página 1 de 5

Parte integrante do Avulso do RQS nº 1002 de 2017.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 0D39CB8F001FA17E.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.182014/2017-61 - 00100.182014/2017-61-2 (ANEXO: 002)

586

Quinta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

23 Novembro 2017

RQS
01002/2017

Requeiro, nos termos do art. 1O1, I, do Regimento Interno do
Senado Federal, que sobre o PRS 55/2015, que fixa alíquota máxima para
cobrança do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) incidente nas operações internas
com querosene de aviação, além do constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.

JUSTIFICAÇÃO
A Constituição Federal, em seu artigo 155, § 2°, estabelece a
disciplina básica relativa ao ICMS e determina, nos incisos IV e V deste
mesmo § 2°, a maneira pela qual o Senado Federal, através de resolução,
fixará as alíquotas das operações interestaduais (inciso IV) e a alíquotas
mínimas e máximas do imposto nas operações internas (respectivamente,
alíneas "a" e "b" do inciso V) 1•

1
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
[ ... ]
11 - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no
exterior;
[ ...]
§ 2. 0 O imposto previsto no inciso 11 atenderá ao seguinte:
[ ...]
IV- resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de um terço dos Senadores,
aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e
prestações, interestaduais e de exportação;
V - é facultado ao Senado Federal:
a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de iniciativa de um terço e
aprovada pela maioria absoluta de seus membros;
b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolva in tere
de Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por dois terços de
membros;

Recebido em~_1..i.L-D....
Hora :.-1.d.......____da__
.Q
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SENADO FEDERAL

O ICMS, apesar de ser um tributo estadual, tem reflexos
nacionais, e a Constituição Federal deixa isso bastante evidente ao criar essa
diferença na atuação do Senado. No que é nacional, o Senado tem a
obrigação de definir as alíquotas (operações interestaduais). No que é
estadual, é facultado ao Senado estabelecer alíquotas mínimas ou máximas,
sendo esta última para o caso de conflito de interesse, conforme expressa
ressalva.
Analisando isoladamente a alínea "b" do inciso V, conclui-se
que a expressão "nas mesmas operações" se refere às "operações internas",
constante na alínea "a". Verificamos, ainda, que a fixação das alíquotas
máximas deve possuir uma finalidade específica, qual seja, "resolver conflito
específico que envolva interesse de Estados".
Por outro lado, ao se referir, na alínea "b" do mencionado inciso
V, às "mesmas operações", a redação constitucional permite interpretar que
o conflito necessariamente deve ser tratado simultaneamente pelos dois
incisos para que o Senado Federal exerça então a faculdade de fixar alíquotas
máximas. Ou seja, o Senado também deve antes, ou ao mesmo tempo,
estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas. Do contrário, não lhe
caberia estabelecer alíquotas máximas. Isso porque a alínea "a" é a mais
efetiva para resolver conflitos interestaduais.
De

qualquer

forma,

sem margem para interpretações

alternativas, a Constituição impõe que o estabelecimento, pelo Senado, de
alíquotas máximas de ICMS em operação interna depende de haver conflito
específico que envolva interesse de Estados, e que a fixação

ssa alíquota

sirva justamente para resolver este conflito
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Ademais, a competência tributária, entendida como o poder
constitucionalmente atribuído para editar leis que instituam tributos, está
delineada na Constituição Federal. O artigo 155 confere aos Estados a
competência para instituir o ITCMD, ICMS e IPVA. É atributo intrínseco da
competência o poder de fixar a alíquota do tributo, observados os limites
gerais e as especificidades estabelecidas pelo texto constitucional.
Assim, mesmo no caso do ICMS, um imposto de dimensão
nacional em razão de sua própria natureza, a regra geral é a de que os Estados
fixem a alíquota incidente nas suas operações internas, exercitando, assim, a
sua competência constitucional, respeitando-se, ainda, o princípio de

autonomia federativa previsto no artigo 18 da CF como um dos pilares da
organização político-administrativa do Brasil.
Como exceção, o Senado Federal, através de resolução, poderá
fixar alíquotas máximas nas operações internas, apenas e exclusivamente
para solucionar conflitos de interesse dos Estados. Ressalte-se que, até hoje,
decorridas três décadas da vigência da Constituição, o Senado nunca exerceu
tal competência.
A hipótese de desconsideração da norma imposta pelo artigo
155, § 2°, V, "b", da Constituição Federal significa invadir indevidamente

a competência dos Estados em fixar, mediante lei ordinária, a alíquota
interna do ICMS.
No caso das operações internas com querosene de aviação não

se vislumbra qualquer indício de conflito de interesse específico dos
Estados, no que se refere à arrecadação do ICMS, que demandasse a
aprovação de uma resolução do Senado.
Ante o exposto, apresentamos este Requerimento para que a
Comissão
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constitucionalidade da matéria, na forma do mc1so I do art. 1O1, do
Regimento Interno do Senado Federal.

Sala das Sessões,

11 fv'lo Y/o
A
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EMENDA N°

1Q- PLEN

(ao Substitutivo ao PRS n° 55, de 2015)
iiii

-~
=<»
-a,
-lO

=C\i

-..-~
iiilO

Dê-se a seguinte redação aos arts. 2° e 3° do Projeto de
Resolução do Senado n° 55, de 2015, na forma do Substitutivo aprovado na
Comissão de Serviços Infraestrutura:
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"Art. 2° As empresas aéreas deverão implantar novo plano de
voos nacionais e regionais, que contemple uma maior oferta a todos
os Estados da Federação e o Distrito Federal, na forma do anexo da
presente Resolução.

"Art. 3° Esta Resolução entra em vigor 180 (cento e oitenta)
dias após a sua publicação.

l[)

9

Ol

Parágrafo único. O disposto no art. 1o desta Resolução
produzirá efeitos apenas após a implantação do novo plano de voos
nacionais e regionais previsto no art. 2°."

JUSTIFICAÇÃO
A aprovação do PRS no 55, de 2015, representa um importante
marco, urna vez que tornará mais eficiente a aviação nacional,
principalmente depois da incorporação, ao projeto, de determinação no
sentido de que as empresas deverão implantar novo plano de voos nacionais
e regionais que contemple urna maior oferta a todos os Estados e Distrito
Federal. Serão 198 novos voos adicionados à malha aeroviária brasileira, o
que representa um grande avanço.
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Ocorre que o texto do projeto aprovado na Comissão de
Serviços de Infraestrutura demanda ajustes, de forma que possa haver
garantias de que o novo plano de voos será efetivamente implantando. Para
tanto, propomos a presente emenda, que determina a entrada em vigor da
Resolução depois de 180 dias decorridos de sua publicação, mas sua
produção de efeitos apenas após a implantação do plano de voos previsto no
seu anexo.
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Contamos com o apoio dos nobres Pares para aprovação da
emenda ora apresentad
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Suprima-se a revogação ao §9° do art. 33 da Lei no 12.712, de 30 de agosto
de 2012, constante do art. 8° do Projeto de Lei de Conversão no 32, de 2017.
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JUSTIFICAÇÃO

Trata-se de adequação redacional que objetiva trazer conformação de técnica
legislativa, tendo em vista que o avulso encaminhado pela Câmara dos Deputados
equivocadamente incluiu revogação ao §9° do art. 33 da Lei no 12.712, de 30 de
agosto de 2012.
Cabe mencionar que nem a Medida Provisória encaminhada pelo Poder Executivo,
tampouco o relator ou mesmo o plenário da Câmara dos Deputados revogou
expressamente o mencionado §9°, caracterizando-se claramente um equívoco
constante do avulso.
De outro lado, cumpre destacar que o art. 9° da Lei Complementar no 95, de 1998,
determina que a cláusula de revogação deverá enumerar, expressamente, as leis ou
disposições legais revogadas, o que não consta na presente lei.
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ADEQUAÇÃO REDACIONAL No - PLEN
(ao PLV 32 de 2017)

-=
i iii

~

-o

O caput do art. 2°-A da Lei no 11.578, de 26 de novembro de 2007, incluído
pelo art. 7° do Projeto de Lei de Conversão no 32, de 2017, passa a vigorar com a
seguinte redação:
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"Art. 7° ....................................................................................... .
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Art. 2°-A As atribuições de propor e discriminar as ações do PAC a serem
executadas por meio de transferência obrigatória de que trata o art. 2°
desta Lei serão exercidas pelo Ministro de Estado responsável pela ação
orçamentária quando se tratar de programações incluídas ou acrescidas
na Lei no 13.414, de 10 de janeiro de 2017, e alterações posteriores,
com identificador de resultado primário 3, desde que atendidos os
seguintes requisitos:

"

JUSTIFICAÇÃO
,....
.._
,....

Trata-se de emenda de redação que objetiva trazer adequação técnica a fim de
conferir maior claridade ao texto da proposição, na medida em que deixa expresso
que todas as alterações realizadas na Lei no 13.414, de 10 de janeiro de 2017
estarão no âmbito de aplicação do dispositivo acima referido.
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§ 2° O fundo não terá personalidade jurídica própria, assumirá natureza
jurídica privada e patrimônio segregado do patrimônio dos cotistas e da instituição
administradora.
§ 3° O patrimônio do fundo será constituído:
I- pela integralização de cotas;
11 - pelas doações de estados estrangeiros, organismos internacionais e
multilaterais;
Ill - pelos reembolsos dos valores despendidos pelo
agente
administrador na contratação dos serviços de que trata o art. 1o desta Lei;
IV - pelo resultado das aplicações financeiras dos seus recursos; e
V - pelos recursos derivados de alienação de bens e direitos, ou de
publicações, material técnico, dados e informações.
§ 4° O estatuto do fundo disporá sobre:
I - as atividades e os serviços técnicos necessários à estruturação e ao
desenvolvimento das concessões e das parcerias público-privadas passíveis de
contratação na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, em regime
isolado ou consorciado;
11 - a forma de remuneração da instituição administradora do fundo;
Ill - os limites máximos de participação do fundo no financiamento das
atividades e dos serviços técnicos por projeto;
IV - o chamamento público para verificar o interesse dos entes
federativos, em regime isolado ou consorciado, em realizar concessões e parcerias
público-privadas; e
V - o procedimento para o reembolso de que trata o inciso Ill do § 3°
deste artigo.
§ 5° O agente administrador poderá celebrar contratos, acordos ou
ajustes que estabeleçam deveres e obrigações necessários à realização de suas
finalidades, desde que as obrigações assumidas não ultrapassem a disponibilidade
financeira do fundo.
§ 6° O agente administrador e os cotistas do fundo não responderão por
obrigações do fundo, exceto pela integralização das cotas que subscreverem.
§ 7° O fundo não pagará rendimentos aos seus cotistas, aos quais será
assegurado o direito de requerer o resgate total ou parcial de suas cotas por meio da
liquidação com base na situação patrimonial do fundo, hipótese em que será vedado o
resgate de cotas em valor superior ao montante de recursos financeiros disponíveis
ainda não vinculados às estruturações integradas já contratadas, nos termos do
estatuto do fundo.
§ 8° As contratações de estudos, planos e projetos obedecerão aos
critérios estabelecidos pela instituição administradora e serão realizadas na forma
estabelecida na Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, em conformidade com os
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princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da
eficiência.
§ 9° O fundo não contará com qualquer tipo de garantia por parte da
Administração Pública direta e indireta e responderá por suas obrigações até o limite
dos bens e direitos integrantes do seu patrimônio.
Art. 3° A participação da União ocorrerá por meio da integralização de
cotas em moeda corrente, observada a disponibilidade orçamentária e financeira.
§ 1o A integralização de cotas pela União fica condicionada à submissão
prévia do estatuto do fundo pela instituição administradora, observado o disposto no
§ 4o do art. 2° desta Lei.
§ 2° A representação da União na assembleia de cotistas ocorrerá na
fonna estabelecida no inciso V do caput do art. 10 do Decreto-Lei n° 147, de 3 de
fevereiro de 196 7.
Art. 4° Fica criado o Conselho de Participação no fundo de apoio à
estruturação e ao desenvolvimento de projetos de concessão e parcerias públicoprivadas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em regime
isolado ou consorciado, órgão colegiado que terá sua composição, sua forma de
funcionamento e sua competência estabelecidas em ato do Poder Executivo federal.
§ 1o A representação dos Municípios, isolados ou consorciados, deverá
ser realizada por entidades de abrangência nacional, de representação municipal.
§ 2° Quando houver integralização de cotas pela União no fundo, o
Conselho de Participação será responsável por orientar a participação da União na
assembleia de cotistas quanto à definição:
I - da política de aplicação dos recursos do fundo; e
11 - dos setores prioritários para alocação dos recursos do fundo.
§ 3° Os empreendimentos localizados nas unidades da Federação
habilitadas para o Regime de Recuperação Fiscal, conforme o art. 3° da Lei
Complementar no 159, de 19 de maio de 2017, terão preferência no apoio financeiro
do fundo de apoio à estruturação e ao desenvolvimento de projetos de concessões e
parcerias público-privadas.
Art. 5° O agente administrador poderá ser contratado diretamente,
mediante dispensa de licitação, por entidades da Administração Pública federal,
estadual, distrital e municipal, direta e indireta, para desenvolver, com recursos do
fundo, as atividades e os serviços técnicos necessários para viabilizar a licitação de
projetos de concessão e de parceria público-privada, hipótese em que poderão ser
incluídos a revisão, o aperfeiçoamento ou a complementação de trabalhos
anteriormente realizados.
Parágrafo único. As atividades e os serviços técnicos previstos no caput
deste artigo poderão ser objeto de contratação única.
Art. 6° O art. 2° da Lei n° 11.079, de 30 de dezembro de 2004, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
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"Art. 2° ..................................................................................... .

§ 40 ............................................................................................ .
I - cujo valor do contrato seja inferior a R$ 10.000.000,00
(dez milhões de reais);
................................................................................................... "(NR)
Art. 7° A Lei n° 11.578, de 26 de novembro de 2007, passa a vigorar
acrescida dos seguintes arts. 2°-A e 2°-B:
"Art. 2°-A As atribuições de propor e discriminar as ações do
P AC a serem executadas por meio de transferência obrigatória de
que trata o art. 2° desta Lei serão exercidas pelo Ministro de Estado
responsável pela ação orçamentária quando se tratar de
programações incluídas ou acrescidas na Lei n° 13.414, de 1O de
janeiro de 2017, e alterações posteriores, com identificador de
resultado primário 3, desde que atendidos os seguintes requisitos:
I - os empreendimentos sejam destinados a investimento,
relativos ao Grupo de Natureza de Despesa 4 (GND 4), e cujos
valores previstos sejam suficientes para a conclusão do
empreendimento ou de etapa útil com funcionalidade que permita o
usufruto imediato dos benefícios pela sociedade; e
II - o valor total dos empreendimentos selecionados esteja
adstrito à dotação atual, observada a programação orçamentária e
financeira."
"Art. 2°-B As ações não discriminadas nas formas
estabelecidas nos arts. 2° ou 2°-A desta Lei serão executadas
diretamente ou mediante transferência voluntária."
Art. 8° O art. 33 da Lei n° 12.712, de 30 de agosto de 2012, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 33 ..................................................................................... .
§ 70 ........................................................................................... .
IV - projetos resultantes de parcerias público-privadas, na
forma estabelecida na Lei n° 11.079, de 30 de dezembro de 2004;
§ 8° Os projetos resultantes de parcerias público-privadas a
que se refere o inciso IV do § 7° deste artigo, organizados pelos
Estados, pelos Municípios ou pelo Distrito Federal, em regime
isolado ou consorciado, poderão beneficiar-se das coberturas do
fundo, desde que:

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 0D39CB8F001FA17E.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.182014/2017-61 - 00100.182014/2017-61-2 (ANEXO: 002)

600

Quinta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

23 Novembro 2017

5

II - os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, isolados
ou consorciados, interessados na contratação da garantia prestada
pelo fundo , relativamente à contraprestação pecuniária ou a outras
obrigações do parceiro público ao parceiro privado, ofereçam ao
fundo contragarantia em valor igual ou superior ao da garantia a ser
concedida .
.. ..... ....... ... ... ... .... .................... ..... .. ........... ... .. ...... .. ..................... "(NR)

Art. 9° Ato do Poder Executivo federal regulamentará o disposto

nesta Lei.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 38, DE 2017
(Proveniente da Medida Provisória nº 789, de 2017)

Altera as Leis nºs 7.990, de 28 de
dezembro de 1989, e 8.001, de 13 de
março de 1990, para dispor sobre a
Compensação Financeira pela Exploração
de Recursos Minerais (CFEM).

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O art. 6º da Lei nº 7.990, de 28 de dezembro
de 1989, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 6º A exploração de recursos minerais
ensejará o recolhimento da Compensação Financeira
pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), nos
termos do § 1º art. 20 da Constituição Federal, por
ocasião:
I - da primeira saída por venda de bem
mineral;
II - do ato de arrematação, nos casos de
bem mineral adquirido em hasta pública;
III - do ato da primeira aquisição de bem
mineral extraído sob o regime de permissão de lavra
garimpeira; e
IV - do consumo de bem mineral.
....................................................
§ 4º Para os fins do disposto nesta Lei,
considera-se:
I - bem mineral - a substância mineral já
lavrada

após

a

conclusão

de

seu

beneficiamento,

quando for o caso;
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II - beneficiamento - as operações que
objetivem

o

tratamento

do

minério,

tais

como

processos realizados por fragmentação, pulverização,
classificação,

concentração,

separação

magnética,

flotação, homogeneização, aglomeração, aglutinação,
briquetagem,

nodulação,

desaguamento,

além

de

pelotização,
secagem,

ativação

e

desidratação,

filtragem e levigação, ainda que exijam adição ou
retirada de outras substâncias;
III
mineral,

a

-

consumo

qualquer

-

a

título,

utilização
pelo

de

bem

detentor

ou

arrendatário do direito minerário, assim como pela
empresa controladora, controlada ou coligada, em
processo que importe na obtenção de nova espécie.
§ 5º Os rejeitos e estéreis decorrentes da
exploração de áreas objeto de direitos minerários
que possibilitem a lavra, na hipótese de alienação
ou consumo, serão considerados como bem mineral para
fins de recolhimento da CFEM.
§ 6º Na hipótese prevista no inciso II do
caput deste artigo, o bem mineral será entregue ao
vencedor

da

hasta

pública

somente

mediante

o

pagamento prévio da CFEM.
§ 7º No caso de rejeitos e estéreis de
minerais associados utilizados em outras cadeias
produtivas, haverá uma redução de alíquota da CFEM
de 50% (cinquenta por cento).”(NR)
Art. 2º A Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, passa
a vigorar com as seguintes alterações:
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alíquotas

Exploração

de

da

Compensação

Recursos

Minerais

(CFEM) serão aquelas constantes do Anexo desta Lei,
observado o limite de 4% (quatro por cento), e
incidirão:
I - na venda, sobre a receita bruta da
venda, deduzidos os tributos incidentes sobre sua
comercialização;
II - no consumo, sobre a receita bruta
calculada,
mineral,

considerado

ou

regional,

de

seu

nacional

o

preço

similar,
ou

corrente

no

mercado

internacional,

do

bem

local,

conforme

o

caso, ou o valor de referência, definido a partir do
valor do produto final obtido após a conclusão do
respectivo processo de beneficiamento;
III - nas exportações, sobre a receita
calculada,

considerada

como

base

de

cálculo,

no

mínimo, o preço parâmetro definido pela Secretaria
da

Receita

Federal

do

Brasil

do

Ministério

da

Fazenda, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 9.430,
de

27

de

dezembro

de

1996,

e

na

legislação

complementar, ou, na hipótese de inexistência do
preço

parâmetro,

será

considerado

o

valor

de

referência, observado o disposto nos §§ 10 e 14 deste
artigo;
IV - na hipótese de bem mineral adquirido
em hasta pública, sobre o valor de arrematação; ou
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V - na hipótese de extração sob o regime
de permissão de lavra garimpeira, sobre o valor da
primeira aquisição do bem mineral.
§ 1º (Revogado).
I – (revogado);
II – (revogado);
III – (revogado);
IV – (revogado).
§

2º

A

distribuição

da

compensação

financeira referida no caput deste artigo será feita
de acordo com os seguintes percentuais e critérios:
I - 7% (sete por cento) para a entidade
reguladora do setor de mineração;
II

-

1%

(um

por

cento)

para

o

Fundo

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(FNDCT), instituído pelo Decreto-Lei nº 719, de 31
de julho de 1969, e restabelecido pela Lei nº 8.172,
de

18

de

janeiro

de

1991,

destinado

ao

desenvolvimento científico e tecnológico do setor
mineral;
II–A (revogado);
III - 1,8% (um inteiro e oito décimos por
cento) para o Centro de Tecnologia Mineral (Cetem),
vinculado

ao

Ministério

da

Ciência,

Tecnologia,

Inovações e Comunicações, criado pela Lei nº 7.677,
de 21 de outubro de 1988, para a realização de
pesquisas,

estudos

e

projetos

de

tratamento,

beneficiamento e industrialização de bens minerais;
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IV - 0,2% (dois décimos por cento) para o
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais

Renováveis

(Ibama),

proteção

ambiental

em

para

regiões

atividades

impactadas

de

pela

mineração;
V - 15% (quinze por cento) para o Distrito
Federal e os Estados onde ocorrer a produção;
VI

-

60%

(sessenta

por

cento)

para

o

Distrito Federal e os Municípios onde ocorrer a
produção;
VII

-

15%

(quinze

por

cento)

para

o

Distrito Federal e os Municípios, quando afetados
pela atividade de mineração e a produção não ocorrer
em seus territórios, nas seguintes situações:
a)
utilizadas

cortados
para

o

pelas

infraestruturas

transporte

ferroviário

ou

dutoviário de substâncias minerais;
b) afetados pelas operações portuárias e
de embarque e desembarque de substâncias minerais;
c) onde se localizem as pilhas de estéril,
as

barragens

de

rejeitos

e

as

instalações

de

beneficiamento de substâncias minerais, bem como as
demais

instalações

previstas

no

plano

de

aproveitamento econômico; e
d)
limítrofes

impactados
com

o

socialmente

Distrito

Federal

por
ou

serem
com

os

Municípios onde ocorrer a produção.
§

3º

Na

inexistência

das

hipóteses

previstas no inciso VII do § 2º deste artigo, ou
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enquanto não editado o Decreto do Presidente da
República, a respectiva parcela será destinada ao
Distrito

Federal

e

aos

Estados

onde

ocorrer

a

produção.
§ 4º Decreto do Presidente da República
estabelecerá como a parcela de que trata o inciso VI
do § 2º deste artigo será distribuída em razão do
grau de impacto da mineração no Distrito Federal e
em cada Município afetado.
§ 5º O decreto de que trata o § 4º deste
artigo também estabelecerá critérios para destinar
fração da parcela de que trata o inciso VII do § 2º
deste artigo para compensar a perda de arrecadação
da CFEM por Municípios gravemente afetados por esta
Lei.
§ 6º Das parcelas de que tratam os incisos
V e VI do § 2º deste artigo, serão destinados,
preferencialmente, pelo menos 20% (vinte por centro)
de

cada

uma

relativas

dessas

à

desenvolvimento

parcelas

para

diversificação
mineral

atividades

econômica,

sustentável

ao

e

ao

desenvolvimento científico e tecnológico.
§ 7º Na hipótese de bem mineral remetido a
outro

estabelecimento

comercialização

do

mesmo

posterior,

ainda

titular,
que

para

sujeito

a

processo de beneficiamento, a base de cálculo para
aplicação do percentual na forma do caput deste
artigo

será

o

preço

praticado

na

venda

final,
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observadas as exclusões previstas nos incisos I ou
III do caput deste artigo, conforme o caso.
§ 8º Nas operações de transferência, no
território nacional, entre estabelecimentos da mesma
empresa ou entre empresas coligadas ou do mesmo grupo
econômico,

caracterizadas

como

venda,

a

base

de

cálculo da CFEM será, no mínimo, o preço corrente no
mercado local, regional ou nacional e, no caso de
essas operações não serem caracterizadas como venda,
a CFEM incidirá no consumo ou na comercialização
efetiva do bem mineral, sendo a CFEM, em ambos os
casos,

devida

Municípios

onde

e

distribuída
ocorrer

a

aos

Estados

produção,

nos

e

aos

termos,

respectivamente, dos incisos V e VI do § 2º deste
artigo.
§ 9º A base de cálculo definida no inciso
II do caput deste artigo aplica-se na apuração da
CFEM quando houver utilização, doação ou bonificação
do bem mineral, em qualquer estabelecimento, pelo
titular do direito minerário, excluindo-se dessa
apuração da CFEM os bens minerais doados a entes
públicos.
§ 10. Para fins da hipótese prevista no
inciso II do caput deste artigo, ato da entidade
reguladora
consulta

do

setor

pública,

de

mineração,

estabelecerá,

precedido

para

cada

de
bem

mineral, se o critério será o preço corrente no
mercado local, regional, nacional ou internacional
ou o valor de referência.
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§ 11. No aproveitamento econômico de água,
envasada ou não, para fins de consumo direto, nos
termos do Decreto-Lei nº 7.841, de 8 de agosto de
1945 (Código de Águas Minerais), a base para cálculo
da CFEM será a receita bruta de venda, deduzidos os
tributos incidentes sobre sua comercialização, pagos
ou compensados, de acordo com os respectivos regimes
tributários.
§ 12. No aproveitamento econômico de água
mineral para fins balneários, a alíquota da CFEM
incidirá

sobre

o

valor

do

banho,

caso

haja

especificação do preço do banho, ou, na hipótese de
o preço do banho não estar especificado, sobre 8,91%
(oito inteiros e noventa e um centésimos por cento)
da

receita

bruta

mensal

do

estabelecimento

do

titular, deduzidos os tributos incidentes sobre sua
comercialização, pagos ou compensados, de acordo com
os respectivos regimes tributários.
§ 13. Anualmente, a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios tornarão públicas
as informações relativas à aplicação das parcelas da
CFEM a eles destinadas, na forma estabelecida na Lei
nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, de modo a se
ter absoluta transparência na gestão dos recursos da
CFEM.
§ 14. Os valores de referência de que
tratam os incisos II e III do caput deste artigo
serão definidos pela entidade reguladora do setor de
mineração a partir de metodologia estabelecida em
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decreto do Presidente da República, de modo que
jazida de maior teor da substância de interesse
implique aumento relativo do valor de referência.
§ 15. O beneficiamento de bem mineral em
estabelecimento

de

terceiros,

para

efeitos

de

incidência da CFEM, será tratado como consumo.”(NR)
“Art. 2º-A Ficam obrigadas ao pagamento da
CFEM as seguintes pessoas jurídicas ou físicas:
I - o titular de direitos minerários que
exerça a atividade de mineração;
II - o primeiro adquirente de bem mineral
extraído

sob

o

regime

de

permissão

de

lavra

garimpeira;
III

-

o

adquirente

de

bens

minerais

arrematados em hasta pública; e
IV - a que exerça, a título oneroso ou
gratuito,

a

atividade

de

exploração

de

recursos

minerais com base nos direitos do titular original.
§ 1º Os instrumentos contratuais de que
trata o inciso IV do caput deste artigo deverão ser
averbados no órgão ou na entidade reguladora do setor
de mineração.
§
arrendante

2º
de

Na

hipótese
direito

de

arrendamento,

minerário

o

responde

subsidiariamente pela CFEM devida durante a vigência
do contrato de arrendamento.
§ 3º Na cessão parcial ou total do direito
minerário, o cessionário responde solidariamente com
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o cedente por eventual débito da CFEM relativo a
período anterior à averbação da cessão.
§ 4º Os sujeitos passivos referidos no
caput deste artigo serão cadastrados e manterão seus
dados atualizados perante a entidade reguladora do
setor de mineração, sob pena de multa, nos termos do
regulamento.”
“Art. 2º-B O inadimplemento do pagamento
da CFEM no prazo devido ou o seu recolhimento em
desacordo com o disposto na legislação em vigor
ensejará

a

incidência

de

atualização

monetária,

juros e multa, calculados na forma estabelecida no
art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.”
“Art.

2º-C

responsabilização

Sem

prejuízo

criminal,

de

constituem

possível
infrações

administrativas puníveis com multa a ser aplicada
pela entidade reguladora do setor de mineração:
I

-

fornecimento

de

declarações

ou

informações inverídicas;
II

-

falsificação,

adulteração,

inutilização, simulação ou alteração dos registros
e da escrituração de livros e de outros documentos
exigidos pela fiscalização;
III - recusa injustificada em apresentar
os documentos requisitados pela entidade reguladora; e
IV - apuração de CFEM menor que a devida,
em desacordo com o disposto no inciso II do caput e
no § 10 do art. 2º desta Lei.
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§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos I
e II do caput deste artigo, a multa será de 20%
(vinte por cento) do valor apurado pela entidade
reguladora do setor de mineração ou de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), o que for maior.
§ 2º Na hipótese prevista no inciso III do
caput deste artigo, a multa será de 0,33% (trinta e
três centésimos por cento) ao dia até o limite máximo
de 20% (vinte por cento) do valor apurado pela
entidade reguladora do setor de mineração.
§ 3º Constatada a reincidência da infração
descrita no inciso III do caput deste artigo, será
determinada a suspensão das atividades de lavra até
o

adimplemento

da

obrigação

de

apresentação

dos

documentos requisitados pela entidade reguladora do
setor de mineração, além da aplicação da multa em
dobro.
§ 4º Na hipótese prevista no inciso IV do
caput deste artigo, a multa será de 30% (trinta por
cento) do valor apurado pela entidade reguladora do
setor de mineração a título de CFEM.
§ 5º As multas de que trata este artigo
serão corrigidas anualmente, por ato da entidade
reguladora do setor de mineração, no máximo, pela
variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA).”
“Art. 2º-D Nas hipóteses em que houver
recusa

do

documentos

sujeito

passivo

solicitados

pela

em

apresentar

fiscalização

ou

os
de
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existirem informações contraditórias na documentação
fornecida,
mineração

a

entidade

adotará

reguladora

os

dados

do

setor

apresentados

de
que

impliquem o maior valor de CFEM para cada fato
gerador.
Parágrafo único.
disponibilizado

ou

os

Se nenhum documento for
dados

constantes

dos

documentos disponibilizados não forem suficientes
para a apuração, a entidade reguladora do setor de
mineração

poderá

arbitrar

fundamentadamente

os

valores da CFEM, com base, preferencialmente, nos
documentos a seguir discriminados, nesta ordem, e
garantida

a

possibilidade

de

contestação

administrativa:
I - guias de recolhimento de CFEM;
II

-

dados

constantes

de

relatórios

apresentados pelo próprio sujeito passivo;
III - dados de operações do mesmo sujeito
passivo quanto a fatos geradores diversos;
IV - valores praticados por outras pessoas
físicas ou jurídicas do mesmo ramo no mercado local; e
V - dados constantes de pautas elaboradas
pelas

Secretarias

de

Receita

ou

outras

fontes

técnicas oficiais.”
“Art.

2º-E

Os

prazos

decadencial

e

prescricional estabelecidos no art. 47 da Lei
nº 9.636, de 15 de maio de 1998, aplicam-se aos
créditos da CFEM.”
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“Art. 2º-F Compete privativamente à União,
por intermédio da entidade reguladora do setor de
mineração, regular, arrecadar, fiscalizar, cobrar e
distribuir a CFEM.”
Art. 3º A Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, passa
a vigorar acrescida do Anexo desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor:
I - em 1º de novembro de 2017, quanto:
a) ao disposto no art. 3º; e
b) ao disposto no art. 5º;
II - em 1º de janeiro de 2018, quanto às alterações
efetuadas no inciso II do caput e no § 9º do art. 2º da
Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, constantes do art. 2º
desta Lei; e
III - em 1º de agosto de 2017, quanto aos demais
dispositivos.
Parágrafo único. Até 31 de dezembro de 2017, para
fins de incidência da CFEM, o consumo, a transformação e a
utilização

da

substância

mineral

equiparam-se

à

venda,

considerado como receita bruta o valor de consumo.
Art. 5º Fica revogado o § 1º do art. 2º da Lei
nº 8.001, de 13 de março de 1990.
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ANEXO
(Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990)
ALÍQUOTAS PARA FINS DE INCIDÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)

a) Alíquotas das substâncias minerais:

ALÍQUOTA

0,2% (dois décimos
por cento)

1% (um por cento)

1,5% (um inteiro e cinco
décimos por cento)
2% (dois por cento)
3% (três por cento)
3,5% (três inteiros e
cinco décimos por cento)

SUBSTÂNCIA MINERAL
Ouro, diamante, quando
extraídos sob o regime de
permissão de lavra
garimpeira; demais pedras
preciosas e pedras coradas
lapidáveis; calcário para
uso como corretivo de solo;
potássio, sal-gema, rochas
fosfáticas e demais
substâncias minerais
utilizadas como
fertilizantes: 0,2% (dois
décimos por cento)
Rochas, areias, cascalhos,
saibros e demais
substâncias minerais quando
destinadas ao uso imediato
na construção civil; rochas
ornamentais; águas minerais
e termais
Ouro
Diamante e demais
substâncias minerais
Bauxita, manganês, nióbio e
sal-gema
Ferro, observadas as letras
b e c deste Anexo
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b) Decreto do Presidente da República, a ser
publicado em até noventa dias a partir da promulgação desta
Lei, estabelecerá critérios para que a entidade reguladora do
setor de mineração, mediante demanda devidamente justificada,
possa reduzir, excepcionalmente, a alíquota da CFEM do ferro
de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para até 2%
(dois por cento), com objetivo de não prejudicar a viabilidade
econômica de jazidas com baixos desempenho e rentabilidade em
razão do teor de ferro, da escala de produção, do pagamento de
tributos e do número de empregados.
c) A decisão e o parecer técnico da entidade
reguladora

do

setor

de

mineração

relativos

à

redução

da

alíquota da CFEM, de que trata a letra b deste Anexo, serão
divulgados em seu sítio oficial na internet, e a redução
somente entrará em vigor sessenta dias a partir da divulgação.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 0D39CB8F001FA17E.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.182014/2017-61 - 00100.182014/2017-61-2 (ANEXO: 002)

23 Novembro 2017

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira

619

COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 55ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)
Rio Grande do Sul

Bahia
Bloco-PSB - Lídice da Mata*
Bloco-PP - Roberto Muniz* (S)
Bloco-PSD - Otto Alencar**

Rio de Janeiro
Bloco-PRB - Eduardo Lopes* (S)
Bloco-PT - Lindbergh Farias*
Bloco-PODE - Romário**

Maranhão
-PMDB - Edison Lobão*
-PMDB - João Alberto Souza*
Bloco-PSDB - Roberto Rocha**

Bloco-PP - Ana Amélia*
Bloco-PT - Paulo Paim*
Bloco-PSD - Lasier Martins**

Ceará
-PMDB - Eunício Oliveira*
Bloco-PT - José Pimentel*
Bloco-PSDB - Tasso Jereissati**

Paraíba
Bloco-PSDB - Cássio Cunha Lima*
-PMDB - Raimundo Lira* (S)
-PMDB - José Maranhão**

Espírito Santo

Pará
Bloco-PSDB - Flexa Ribeiro*
-PMDB - Jader Barbalho*
Bloco-PT - Paulo Rocha**

Bloco-PR - Magno Malta*
Bloco-PDT - Sérgio de Castro* (S)
-PMDB - Rose de Freitas**

Piauí

Pernambuco
Bloco-PTB - Armando Monteiro*
Bloco-PT - Humberto Costa*
-PMDB - Fernando Bezerra Coelho**

São Paulo
-PMDB - Airton Sandoval*
-PMDB - Marta Suplicy*
Bloco-PSDB - José Serra**

(S)

Minas Gerais
Bloco-PSDB - Aécio Neves*
-PMDB - Zeze Perrella* (S)
Bloco-PSDB - Antonio Anastasia**

Goiás
Bloco-PSB - Lúcia Vânia*
Bloco-PP - Wilder Morais* (S)
Bloco-DEM - Ronaldo Caiado**

Mato Grosso
Bloco-PR - Cidinho Santos* (S)
Bloco-PODE - José Medeiros* (S)
Bloco-PR - Wellington Fagundes**

Bloco-PP - Ciro Nogueira*
Bloco-PT - Regina Sousa* (S)
-PMDB - Elmano Férrer**

Rio Grande do Norte
-PMDB - Garibaldi Alves Filho*
Bloco-DEM - José Agripino*
Bloco-PT - Fátima Bezerra**

Santa Catarina
Bloco-PSDB - Dalirio Beber* (S)
Bloco-PSDB - Paulo Bauer*
-PMDB - Dário Berger**

Alagoas
Bloco-PP - Benedito de Lira*
-PMDB - Renan Calheiros*
Bloco-PTC - Fernando Collor**

Sergipe
Bloco-PSB - Antonio Carlos Valadares*
Bloco-PSDB - Eduardo Amorim*
Bloco-DEM - Maria do Carmo Alves**

Amazonas
-PMDB - Eduardo Braga*
Bloco-PCdoB - Vanessa Grazziotin*
Bloco-PSD - Omar Aziz**

Paraná
Bloco-PT - Gleisi Hoffmann*
-PMDB - Roberto Requião*
Bloco-PODE - Alvaro Dias**

Acre
Bloco-PT - Jorge Viana*
Bloco-PSD - Sérgio Petecão*
Bloco-PP - Gladson Cameli**

Mato Grosso do Sul
Bloco-PSC - Pedro Chaves* (S)
-PMDB - Waldemir Moka*
-PMDB - Simone Tebet**

Distrito Federal
Bloco-PPS - Cristovam Buarque*
-PROS - Hélio José* (S)
-S/Partido - Reguffe**

Rondônia
Bloco-PP - Ivo Cassol*
-PMDB - Valdir Raupp*
Bloco-PDT - Acir Gurgacz**

Tocantins
Bloco-PSDB - Ataídes Oliveira* (S)
Bloco-PR - Vicentinho Alves*
-PMDB - Kátia Abreu**

Amapá
Bloco-PSB - João Capiberibe*
Bloco-REDE - Randolfe Rodrigues*
Bloco-DEM - Davi Alcolumbre**

Roraima
Bloco-PDT - Ângela Portela*
-PMDB - Romero Jucá*
Bloco-PTB - Telmário Mota**

Mandatos
*: Período 2011/2019

**: Período 2015/2023
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 55ª LEGISLATURA
(Bancadas dos Partidos no Senado Federal)
PMDB - 22
Airton Sandoval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SP
Dário Berger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SC
Edison Lobão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MA
Eduardo Braga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AM
Elmano Férrer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PI
Eunício Oliveira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CE
Fernando Bezerra Coelho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PE
Garibaldi Alves Filho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RN
Jader Barbalho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PA
José Maranhão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PB
João Alberto Souza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MA
Kátia Abreu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TO
Marta Suplicy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SP
Raimundo Lira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PB
Renan Calheiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AL
Roberto Requião. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR
Romero Jucá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RR
Rose de Freitas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ES
Simone Tebet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS
Valdir Raupp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RO
Waldemir Moka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS
Zeze Perrella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MG
Bloco Social Democrata - 15
PSDB-11 / DEM-4

Aécio Neves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / MG
Antonio Anastasia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / MG
Ataídes Oliveira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / TO
Cássio Cunha Lima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / PB
Dalirio Beber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / SC
Davi Alcolumbre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEM / AP
Eduardo Amorim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / SE
Flexa Ribeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / PA
José Agripino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEM / RN
José Serra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / SP
Maria do Carmo Alves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEM / SE
Paulo Bauer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / SC
Roberto Rocha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / MA
Ronaldo Caiado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEM / GO
Tasso Jereissati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / CE
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática - 12
PT-9 / PDT-3

Acir Gurgacz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PDT / RO
Ângela Portela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PDT / RR
Fátima Bezerra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / RN
Gleisi Hoffmann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / PR
Humberto Costa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / PE
Jorge Viana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / AC
José Pimentel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / CE
Lindbergh Farias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / RJ
Paulo Paim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / RS
Paulo Rocha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / PA
Regina Sousa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / PI
Sérgio de Castro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PDT / ES

Bloco Parlamentar Democracia Progressista - 11
PP-7 / PSD-4

Ana Amélia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / RS
Benedito de Lira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / AL
Ciro Nogueira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / PI
Gladson Cameli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / AC
Ivo Cassol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / RO
Lasier Martins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSD / RS
Omar Aziz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSD / AM
Otto Alencar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSD / BA
Roberto Muniz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / BA
Sérgio Petecão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSD / AC
Wilder Morais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / GO
Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania - 10
PSB-4 / PCdoB-1 / REDE-1 / PPS-1
PODE-3

Alvaro Dias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PODE / PR
Antonio Carlos Valadares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / SE
Cristovam Buarque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PPS / DF
João Capiberibe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / AP
José Medeiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PODE / MT
Lídice da Mata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / BA
Lúcia Vânia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / GO
Randolfe Rodrigues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REDE / AP
Romário. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PODE / RJ
Vanessa Grazziotin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PCdoB / AM
Bloco Moderador - 9
PTB-2 / PR-4 / PSC-1 / PRB-1
PTC-1

Armando Monteiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PTB / PE
Cidinho Santos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR / MT
Eduardo Lopes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRB / RJ
Fernando Collor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PTC / AL
Magno Malta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR / ES
Pedro Chaves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSC / MS
Telmário Mota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PTB / RR
Vicentinho Alves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR / TO
Wellington Fagundes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR / MT
S/Partido - 1
Reguffe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DF
PROS - 1
Hélio José. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DF
PMDB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Bloco Social Democrata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática. . . . . . . 12
Bloco Parlamentar Democracia Progressista. . . . . . . . . 11
Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania. . . . . . . . . 10
Bloco Moderador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PROS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
S/Partido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 55ª LEGISLATURA
(por ordem alfabética)
Acir Gurgacz** (Bloco-PDT-RO)
Aécio Neves* (Bloco-PSDB-MG)
Airton Sandoval* (-PMDB-SP)
Alvaro Dias** (Bloco-PODE-PR)
Ana Amélia* (Bloco-PP-RS)
Ângela Portela* (Bloco-PDT-RR)
Antonio Anastasia** (Bloco-PSDB-MG)
Antonio Carlos Valadares* (Bloco-PSB-SE)
Armando Monteiro* (Bloco-PTB-PE)
Ataídes Oliveira* (Bloco-PSDB-TO)
Benedito de Lira* (Bloco-PP-AL)
Cássio Cunha Lima* (Bloco-PSDB-PB)
Cidinho Santos* (Bloco-PR-MT)
Ciro Nogueira* (Bloco-PP-PI)
Cristovam Buarque* (Bloco-PPS-DF)
Dalirio Beber* (Bloco-PSDB-SC)
Dário Berger** (-PMDB-SC)
Davi Alcolumbre** (Bloco-DEM-AP)
Edison Lobão* (-PMDB-MA)
Eduardo Amorim* (Bloco-PSDB-SE)
Eduardo Braga* (-PMDB-AM)
Eduardo Lopes* (Bloco-PRB-RJ)
Elmano Férrer** (-PMDB-PI)
Eunício Oliveira* (-PMDB-CE)
Fátima Bezerra** (Bloco-PT-RN)
Fernando Bezerra Coelho** (-PMDB-PE)
Fernando Collor** (Bloco-PTC-AL)

Flexa Ribeiro* (Bloco-PSDB-PA)
Garibaldi Alves Filho* (-PMDB-RN)
Gladson Cameli** (Bloco-PP-AC)
Gleisi Hoffmann* (Bloco-PT-PR)
Hélio José* (-PROS-DF)
Humberto Costa* (Bloco-PT-PE)
Ivo Cassol* (Bloco-PP-RO)
Jader Barbalho* (-PMDB-PA)
João Alberto Souza* (-PMDB-MA)
João Capiberibe* (Bloco-PSB-AP)
Jorge Viana* (Bloco-PT-AC)
José Agripino* (Bloco-DEM-RN)
José Maranhão** (-PMDB-PB)
José Medeiros* (Bloco-PODE-MT)
José Pimentel* (Bloco-PT-CE)
José Serra** (Bloco-PSDB-SP)
Kátia Abreu** (-PMDB-TO)
Lasier Martins** (Bloco-PSD-RS)
Lídice da Mata* (Bloco-PSB-BA)
Lindbergh Farias* (Bloco-PT-RJ)
Lúcia Vânia* (Bloco-PSB-GO)
Magno Malta* (Bloco-PR-ES)
Maria do Carmo Alves** (Bloco-DEM-SE)
Marta Suplicy* (-PMDB-SP)
Omar Aziz** (Bloco-PSD-AM)
Otto Alencar** (Bloco-PSD-BA)
Paulo Bauer* (Bloco-PSDB-SC)

Paulo Paim* (Bloco-PT-RS)
Paulo Rocha** (Bloco-PT-PA)
Pedro Chaves* (Bloco-PSC-MS)
Raimundo Lira* (-PMDB-PB)
Randolfe Rodrigues* (Bloco-REDE-AP)
Regina Sousa* (Bloco-PT-PI)
Reguffe** (-S/Partido-DF)
Renan Calheiros* (-PMDB-AL)
Roberto Muniz* (Bloco-PP-BA)
Roberto Requião* (-PMDB-PR)
Roberto Rocha** (Bloco-PSDB-MA)
Romário** (Bloco-PODE-RJ)
Romero Jucá* (-PMDB-RR)
Ronaldo Caiado** (Bloco-DEM-GO)
Rose de Freitas** (-PMDB-ES)
Sérgio Petecão* (Bloco-PSD-AC)
Sérgio de Castro* (Bloco-PDT-ES)
Simone Tebet** (-PMDB-MS)
Tasso Jereissati** (Bloco-PSDB-CE)
Telmário Mota** (Bloco-PTB-RR)
Valdir Raupp* (-PMDB-RO)
Vanessa Grazziotin* (Bloco-PCdoB-AM)
Vicentinho Alves* (Bloco-PR-TO)
Waldemir Moka* (-PMDB-MS)
Wellington Fagundes** (Bloco-PR-MT)
Wilder Morais* (Bloco-PP-GO)
Zeze Perrella* (-PMDB-MG)

Mandatos
*: Período 2011/2019

**: Período 2015/2023
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COMPOSIÇÃO
COMISSÃO DIRETORA
PRESIDENTE
Eunício Oliveira - (PMDB-CE)

1º VICE-PRESIDENTE
Cássio Cunha Lima - (PSDB-PB)

2º VICE-PRESIDENTE
João Alberto Souza - (PMDB-MA)

1º SECRETÁRIO
José Pimentel - (PT-CE)

2º SECRETÁRIO
Gladson Cameli - (PP-AC)

3º SECRETÁRIO
Antonio Carlos Valadares - (PSB-SE)

4º SECRETÁRIO
Zeze Perrella - (PMDB-MG)

SUPLENTES DE SECRETÁRIO
1º Eduardo Amorim - (PSDB-SE)
2º Sérgio Petecão - (PSD-AC)
3º Davi Alcolumbre - (DEM-AP)
4º Cidinho Santos - (PR-MT)
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COMPOSIÇÃO
LIDERANÇAS
PMDB - 22

Bloco Social Democrata
(PSDB/DEM) - 15

Líder
Raimundo Lira - PMDB

(138)

Vice-Líderes
Valdir Raupp (141)
Simone Tebet (142)

Líder
Eduardo Amorim - PSDB

(70,103,140)

....................

....................

Líder do DEM - 4

....................
Lindbergh Farias

Vice-Líderes
Randolfe Rodrigues (20,23,91,157)
Vanessa Grazziotin (17,22,156)

....................
Lídice da Mata

(28,59,62,89,126,134,135)

Vice-Líder do PT
Paulo Rocha (25,41,55,63,125)
Líder do PDT - 3
Acir Gurgacz

(1,11,114,153,154)

Líder do PCdoB - 1

(97)

Líder do PR - 4
Vicentinho Alves

(105)

Vice-Líder do PR
Magno Malta (108)

Pedro Chaves

(111)

(20,23,91,157)

Líder do PRB - 1

Cristovam Buarque

Eduardo Lopes

(81,95)

(64)

Líder do PODE - 3

Líder do PTC - 1
Fernando Collor

(5,6,67,69)

(16,65,136)

Vice-Líder do PODE
Romário (137,152)
PROS - 1
(119)

....................

Líder do PSC - 1

Líder do REDE - 1

Líder do PPS - 1

Líder
Romero Jucá - PMDB

(43,46,109)

Vice-Líder
Telmário Mota (7,29,36,44,58,84,99,127)

(17,22,156)

(8,26,116)

Governo

Líder
Wellington Fagundes - PR

(13,19,145)

Vanessa Grazziotin

Alvaro Dias

(45,101)

Vice-Líder do PSD
Lasier Martins (94,96,117)
Bloco Moderador
(PTB/PR/PSC/PRB/PTC) - 9

Armando Monteiro

Vice-Líder do PSB
Antonio Carlos Valadares (52,71,146)

Randolfe Rodrigues

Omar Aziz

Líder do PTB - 2

Líder do PSB - 4

Líder do PT - 9

(106)

Líder do PSD - 4

(104)

Vice-Líder do DEM
José Agripino (32,51)
Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania
(PSB/PCdoB/REDE/PPS/PODE) - 10
Líder
João Capiberibe - PSB

Líder do PP - 7
Benedito de Lira

(100)

Ronaldo Caiado

Vice-Líderes
Acir Gurgacz (8,26,116)
Regina Sousa (34)

(39,122,131,147)

Vice-Líderes
Benedito de Lira (106)
Otto Alencar (49)

Paulo Bauer

Líder
Lindbergh Farias - PT (28,59,62,89,126,134,135)

Líder
Wilder Morais - PP

Vice-Líderes
Davi Alcolumbre (74,87,132,150)
Ataídes Oliveira (75)
Líder do PSDB - 11

Bloco Parlamentar da Resistência
Democrática
(PT/PDT) - 12

Bloco Parlamentar Democracia Progressista
(PP/PSD) - 11

Líder
Hélio José - PROS

(42,48,86,155)

Maioria
Líder
Raimundo Lira - PMDB

(138)

Vice-Líderes
Fernando Bezerra Coelho (102,130,144)
Davi Alcolumbre (74,87,132,150)
Flexa Ribeiro (128,151)
José Medeiros (12,14,18,88,129,143,149)
Sérgio Petecão (10,133,148)
Wilder Morais (39,122,131,147)
Minoria
Líder
Humberto Costa - PT (15,21,50,53,79,90,113)
Notas:
1. Em 01.02.2015, o Senador João Capiberibe foi designado líder do PSB (Of. 8/2015-GLPSB)
2. Em 01.02.2015, o Senador Marcelo Crivella foi designado líder do PRB (Of. 2/2015-BLUFOR).
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3. Em 01.02.2015, o Senador Marcelo Crivella foi designado 3º vice-líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. 001/2015-BLUFOR).
4. Em 01.02.2015, o senador Blairo Maggi foi designado 1º vice-líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. 001/2015-BLUFOR).
5. Em 01.02.2015, o Senador Fernando Collor foi designado líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. 001/2015-BLUFOR).
6. Em 01.02.2015, o Senador Fernando Collor foi designado líder do PTB (Of. 1/2015-GLPTB).
7. Em 01.02.2015, o Senador Telmário Mota foi designado vice-líder do PDT (Of. 1/2015-GLPDT).
8. Em 01.02.2015, o Senador Acir Gurgacz foi designado líder do PDT (Of. 1/2015-GLPDT).
9. Em 03.02.2015, o Senador Cássio Cunha Lima foi designado líder do PSDB (Of. s/n GLPSDB).
10. Em 03.02.2015, o Senador Sérgio Petecão foi designado vice-líder do PSD (Of. 002/2015-GLPSD).
11. Em 03.02.2015, o Senador João Capiberibe foi designado 3º vice-líder do Bloco Parlamentar Democracia Participativa (Of. s/n/2015-Bloco
Parlamentar Democracia Participativa).
12. Em 03.02.2015, o Senador José Medeiros foi designado 2º vice-líder do Bloco Parlamentar Democracia Participativa (Of. s/n/2015-Bloco
Parlamentar Democracia Participativa).
13. Em 03.02.2015, a Senadora Lídice da Mata foi designada líder do Bloco Parlamentar Democracia Participativa (Of. s/n/2015-Bloco Parlamentar
Democracia Participativa).
14. Em 03.02.2015, o Senador José Medeiros foi designado líder do PPS (Of.18/2015-GSJMEDEI).
15. Em 04.02.2015, o Senador Humberto Costa foi designado líder do PT (Of. 2/2015-GLDPT).
16. Em 04.02.2015, o Senador Alvaro Dias foi designado líder do Bloco Parlamentar da Oposição (expediente s/n).
17. Em 04.02.2015, a Senadora Vanessa Grazziotin foi designada líder do PCdoB (Of. 1/2015-GLPCdoB).
18. Em 24.02.2015, o Senador José Medeiros foi designado 1º vice-líder do Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. 01/2015-BSD).
19. Em 24.02.2015, a Senadora Lídice da Mata foi designada líder do Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. 01/2015-BSD);
20. Em 24.02.2015, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado 3º vice-líder do Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. 01/2015-BSD).
21. Em 24.02.2015, o Senador Humberto Costa foi designado líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 02/2015-GLDBAG).
22. Em 24.02.2015, a Senadora Vanessa Grazziotin foi designada 2ª vice-líder do Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. 01/2015-BSD).
23. Em 29.09.2015, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado líder da REDE (Of. 67/2015/GSRROD).
24. Em 03.03.2015, o Senador José Pimentel foi designado vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 014-2015/GLDBAG).
25. Em 03.03.2015, o Senador Paulo Rocha foi designado 1º vice-líder do PT (Of. 3/2015-GLPDT).
26. Em 03.03.2015, o Senador Acir Gurgacz foi designado vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 014-2015/GLDBAG).
27. Em 03.03.2015, a Senadora Fátima Bezerra foi designada 4ª vice-líder do PT (Of. 3/2015-GLPDT).
28. Em 03.03.2015, o Senador Lindbergh Farias foi designado 3º vice-líder do PT (Of. 3/2015-GLPDT).
29. Em 03.03.2015, o Senador Telmário Mota foi designado vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 014-2015/GLDBAG).
30. Em 03.03.2015, o Senador Walter Pinheiro foi designado vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 014-2015/GLDBAG).
31. Em 03.03.2015, o Senador Walter Pinheiro foi designado 2º vice-líder do PT (Of. 3/2015-GLPDT).
32. Em 04.03.2015, o Senador José Agripino foi designado vice-líder do DEM (Of. 007/2015-GLDEM).
33. Em 06.03.2015, o Senador Aloysio Nunes Ferreira foi designado 2º vice-líder do PSDB (Of. 52/2015-GLPSDB).
34. Em 17.03.2015, a Senadora Regina Souza foi desiganda 5ª Vice-Líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 32/2015-GLDBAG).
35. Em 17.03.2015, o Senador Walter Pinheiro foi desigando 3º Vice-Líder do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Telmário
Mota (Of. 32/2015-GLDBAG).
36. Em 17.03.2015, o Senador Telmário Mota foi desigando 4º Vice-Líder do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador José Pimentel
(Of. 32/2015-GLDBAG).
37. Em 25.03.2015, o Senador Roberto Rocha foi designado Vice-Líder do PSB (Of. 30/2015-GLPSB)
38. Em 07.04.2015, o Senador Antonio Anastasia foi designado terceiro Vice-Líder do Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n/2015-Bloco
Parlamentar da Oposição).
39. Em 07.04.2015, o Senador Wilder Morais foi designado segundo Vice-Líder do Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n/2015-Bloco Parlamentar
da Oposição).
40. Em 28.04.2015, o Senador Delcídio do Amaral foi designado Líder do Governo (Msg. 120/2015).
41. Em 25.08.2015, o Senador Paulo Rocha foi designado 2º vice-líder do Governo (Mem. 42/2015-GLDGOV).
42. Em 25.08.2015, o Senador Hélio José foi designado 1º vice-líder do Governo (Mem. 42/2015-GLDGOV).
43. Em 25.08.2015, o Senador Wellington Fagundes foi designado 3º vice-líder do Governo (Mem. 42/2015-GLDGOV).
44. Em 09.09.2015, o Senador Telmário Mota foi designado 4º vice-líder do Governo (Mem. 46/2015-GLDGOV).
45. Em 03.11.2015, o Senador Omar Aziz foi designado líder do Bloco Parlamentar Democracia Progressista (of. 1/2015).
46. Em 19.11.2015, o Senador Wellington Fagundes foi designado líder do PR (Ofício s/n - GABLIDPR).
47. Em 08.12.2015, o Senador Cássio Cunha Lima foi reconduzido líder do PSDB para o exercício de 2016 (Of. s/n GLPSDB).
48. Em 10.12.2015, o Senador Hélio José foi designado líder do PMB (Mem. 12-193/2015-GSHJOSE).
49. Em 16.12.2015, o Senador Otto Alencar foi designado 2º vice-líder do Bloco Parlamentar Democracia Progressista (Of. 003/2015).
50. Em 03.02.2016, o Senador Humberto Costa foi reconduzido à liderança do PT (Of. 1/2016-GLDPT).
51. Em 16.02.2016, o Senador José Agripino foi designado líder do Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
52. Em 16.02.2016, o Senador Antonio Carlos Valadares foi designado Líder do PSB, conforme Of. nº 1/2016-GLPSB, em substituição ao Senador
João Capiberibe.
53. Em 24.02.2016, o Senador Humberto Costa foi designado Líder do Governo (MSG nº 49/2016).
54. Em 01.03.2016, o Senador Roberto Rocha foi designado Vice-Líder do PSB (Of. 2/2016-GLPSB)
55. Em 02.03.2016, o Senador Paulo Rocha foi designado líder do PT, deixando de ocupar a vaga de 1º Vice-líder (Of. 3/2016-GLDPT)
56. Em 08.03.2016, a Senadora Gleisi Hoffmann foi designada 2ª vice-líder do PT (Of. 4/2016-GLDPT).
57. Em 08.03.2016, a Senadora Gleisi Hoffmann foi designada 4ª vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 17/2016-GLDBAG).
58. Em 08.03.2016, o Senador Telmário Mota foi designado 3º vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 17/2016-GLDBAG).
59. Em 08.03.2016, o Senador Lindbergh Farias foi designado 2º vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 17/2016-GLDBAG).
60. Em 08.03.2016, o Senador Donizeti Nogueira foi designado 4º vice-líder do PT (Of. 4/2016-GLDPT).
61. Em 08.03.2016, a Senadora Fátima Bezerra foi designada 3º vice-líder do PT (Of. 4/2016-GLDPT).
62. Em 08.03.2016, o Senador Lindbergh Farias foi designado 1º vice-líder do PT (Of. 4/2016-GLDPT).
63. Em 08.03.2016, o Senador Paulo Rocha foi designado líder do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Humberto Costa (Of.
16/2016-GLDBAG)
64. Em 17.03.2016, o Senador Cristovam Buarque foi designado líder do PPS (Of. 3-009/2016-GSCB).
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65. Em 02.02.2016, o Senador Alvaro Dias foi designado líder do Partido Verde (Memo 008/16-SEN ).
66. Em 22.03.2016, a Senadora Gleisi Hoffmann foi designada 2ª vice-líder do Governo, em substituição ao Senador Paulo Rocha (Memo. 8/2016GLDGOV).
67. Em 30.03.2016, o Senador Fernando Collor foi designado líder do PTC (Of. 1/2016-LIDPTC).
68. Em 05.04.2016, o Senador Elmano Férrer foi designado Líder do PTB (Of. Nº 001/2016-LIDPTB)
69. Em 06.04.2016, o Senador Fernando Collor foi designado líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. nº 9/2016-BLUFOR)
70. Em 06.04.2016, o Senador Eduardo Amorim foi designado 3º vice-líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. nº 9/2016-BLUFOR)
71. Em 06.04.2016, o Senador Antonio Carlos Valadares foi designado Vice-Líder do Bloco Socialismo e Democracia, conforme Memo. nº 14/2016BLSDEM.
72. Em 06.04.2016, o Senador Elmano Férrer foi designado 2º vice-líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. nº 9/2016-BLUFOR)
73. Em 03.05.2016, o Senador Zeze Perrella é designado vice-líder do PTB (Of. nº 2/2016-LIDPTB).
74. Em 05.05.2016, o Senador Davi Alcolumbre foi designado 2º vice-líder do Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n/2016-Bloco Parlamentar da
Oposição).
75. Em 05.05.2016, o Senador Ataídes Oliveira foi designado 3º vice-líder do Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n/2016-Bloco Parlamentar da
Oposição).
76. Em 05.05.2016, a Senadora Rose de Freita foi designada 2ª vice-líder do PMDB (Of. 62/2016-GLPMDB).
77. Em 05.05.2016, o Senador Waldemir Moka foi designado 1º vice-líder do PMDB (Of. 62/2016-GLPMDB).
78. Em 05.05.2016, o Senador Ricardo Ferraço foi designado 1º vice-líder do Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n/2016-Bloco Parlamentar da
Oposição).
79. Em 12.05.2016, o Senador Humberto Costa deixou de ser líder do governo (Mensagem nº 253/2016 e Memorando nº 104/2016-GSHCST)
80. Em 01.06.2016, o Senador Aloysio Nunes Ferreira foi designado Líder do Governo (Mensagem 306/2016).
81. Em 06.06.2016, o Senador Eduardo Lopes é designado Líder do PRB (Memo. nº 1/2016-GSEL).
82. Em 08.06.2016, o Senador José Aníbal foi designado 2º vice-lider do PSDB, em substituição ao Senador Aloysio Nunes Ferreira. (Of. 35/2016GLPSDB).
83. Em 10.06.2016, a Senadora Gleisi Hoffmann deixa de compor a 2ª vice -liderança do Governo (Of. 49/2016-GLDBAG).
84. Em 10.06.2016, o Senador Telmário Mota deixa de compor a 4ª vice - liderança do Governo (Of. 49/2016-GLDBAG).
85. Em 14.06.2016, o Senador Ricardo Ferraço foi designado 5º vice-líder do Governo (Memo 17/2016-GLDGOV).
86. Em 14.06.2016, o Senador Hélio José foi designado 4º vice-líder do Governo (Memo 17/2016-GLDGOV).
87. Em 14.06.2016, o Senador Davi Alcolumbre foi designado 3º vice-líder do Governo (Memo 17/2016-GLDGOV).
88. Em 14.06.2016, o Senador José Medeiros foi designado 2º vice-líder do Governo (Memo 17/2016-GLDGOV).
89. Em 22.06.2016, o Senador Lindbergh Farias foi designado líder da Minoria (Of. 13/2016-GLDPT).
90. Em 08.08.2016, o Senador Humberto Costa foi designado Líder do PT e do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (Ofícios nº 14/2016GLDPT e nº 77/2016-GLPRD).
91. Em 24.08.2016, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado líder do Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Memo. 53/2016-GLBSD).
92. Em 01.10.2016, o Senador Marcelo Crivella reassume a liderança do partido (Memo nº 42/2016-GSMC).
93. Em 29.11.2016, a Senadora Fátima Bezerra foi designada 3º vice-líder do Partido dos Trabalhadores (Of. 19/2016-GLDPT).
94. Em 16.02.2016, o Senador Lasier Martins foi designado líder do PDT (Memo. 59-GSTMOTA).
95. Em 02.01.2017, o Senador Eduardo Lopes é designado Líder do PRB (Memo. nº 1/2017-GSELOP).
96. Em 31.01.2017, o Senador Lasier Martins deixou a liderança do PDT, em virtude de sua desfiliação do partido.
97. Em 31.01.2017, o Senador Armando Monteiro foi designado líder do PTB (Comunicação s/n-2017)
98. Em 31.01.2017, o Senador Elmano Férrer deixou a vice-liderança do PTB, em virtude de sua desfiliação do partido.
99. Em 31.01.2017, o Senador Telmário Mota deixou a vice-liderança do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática e a vice-liderança do PDT e ,
em virtude de sua desfiliação do partido.
100. Em 01.02.2017, o Senador Paulo Bauer foi designado líder do PSDB (Comunicação s/n-2017)
101. Em 01.02.2017, o Senador Omar Aziz foi designado líder do PSD (Memo. nº 1/2017-GLPSD)
102. Em 01.02.2017, o Senador Fernando Bezerra Coelho foi designado líder do PSB (Of. GLPSB nº 1/2017)
103. Em 31.01.2017, o Senador Eduardo Amorim deixou a vice-liderança do Bloco Moderador e a liderança do PSC, em virtude de sua desfiliação do
partido.
104. Em 01.02.2017, o Senador Ronaldo Caiado foi designado líder do DEM (Of. 01/2017-GLDEM).
105. Em 01.02.2017, o Senador Vicentinho Alves foi designado líder do PR (Of. sn/2017-GLPR).
106. Em 01.02.2017, o Senador Benedito de Lira foi designado líder do PP (Of. 01/2017-GLDPP).
107. Em 01.02.2017, o Senador Renan Calheiros foi designado líder do PMDB (Of. GLPMDB nº 11/2017)
108. Em 03.02.2017, o Senador Magno Malta é designado vice-líder do PR (Of. de indicação s/nº-2017)
109. Em 03.02.2017, o Senador Wellington Fagundes foi designado líder do Bloco Moderador (Of. 1/2017-BLUMOD)
110. Em 06.02.2017, o Senador Roberto Rocha foi designado 1º Vice-Líder do PSB (Of. 2/2017-GLPSB)
111. Em 06.02.2017, o Senador Pedro Chaves foi designado líder do PSC (Of. 11/2017-GSPCHAV).
112. Em 07.02.2017, o Senador Ricardo Ferraço foi designado Vice-Líder do PSDB (Ofício 42/2017-GLPSDB)
113. Em 08.02.2017, o Senador Humberto Costa foi designado Líder da Minoria (Ofício 2/2017-GLDPT)
114. Em 08.02.2017, o Senador João Capiberibe foi designado líder do Bloco Socialismo e Democracia (Memo 2/2017-GLBSD)
115. Em 08.02.2017, a Senadora Gleisi Hoffmann foi indicada líder do PT (Of. 1/2017-GLDPT).
116. Em 09.02.2017, o Senador Acir Gurgacz foi designado líder do PDT (Of. 4/2017-GLPDT).
117. Em 22.02.2017, o Senador Lasier Martins foi designado Vice-líder do PSD (Memo. 3/2017-GLPSD).
118. Em 23.02.2017, o Senador José Aníbal deixou de ocupar o cargo de 2º vice-líder do PSDB, em função do retorno ao mandato do Senador titular,
José Serra.
119. Em 07.03.2017, o Senador Romero Jucá foi indicado Líder do Governo (Mensagem. 57/2017-PR).
120. Em 07.03.2017, o Senador Aloysio Nunes Ferreira afastou-se do exercício para exercer cargo no Poder Executivo (Memo 60/2017-SANF).
121. Em 09.03.2017, a Senadora Gleisi Hoffmann foi indicada líder do Bloco Resistência Democrática (Of. 1/2017-BLPRD).
122. Em 14.03.2017, o Senador Wilder de Morais foi designado líder do Bloco Parlamentar Democracia Progressista (Memo 17/2017-GLDPRO)
123. Em 22.03.2017, o Senador Renan Calheiros foi designado líder da Maioria (Of. GLPMDB nº 71/2017)
124. Em 24.03.2017, a Senadora Kátia Abreu foi designada 1ª Vice-Líder do PMDB (Of. GLPMDB nº 74/2017)
125. Em 19.04.2017, o Senador Paulo Rocha foi designado 1º vice-líder do PT (Of. 13/2017-GLDPT).
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126. Em 19.04.2017, o Senador Lindbergh Farias foi designado 2º vice-líder do PT (Of. 13/2017-GLDPT).
127. Em 28.04.2017, o Senador Telmário Mota foi desigando 1º Vice-Líder do Bloco Moderador (Of. 61/2017-BLOMOD).
128. Em 08.05.2017, o Senador Flexa Ribeiro foi designado 5º Vice-Líder do Governo (Of. 13/2017-GLDGOV).
129. Em 08.05.2017, o Senador José Medeiros foi designado 2º vice-líder do Governo (Memo 13/2016-GLDGOV).
130. Em 08.05.2017, o Senador Fernando Bezerra Coelho foi designado 1º vice-líder do Governo (Memo. 13/2016-GLDGOV).
131. Em 08.05.2017, o Senador Wilder Morais foi designado 4º Vice-Líder do Governo (Of. 13/2017-GLDGOV).
132. Em 08.05.2017, o Senador Davi Alcolumbre foi designado 3º vice-líder do Governo (Memo 13/2016-GLDGOV).
133. Em 08.05.2017, o Senador Sérgio Petecão foi designado 6º Vice-Líder do Governo (Of. 13/2017-GLDGOV).
134. Em 08.06.2017, o Senador Lindbergh Farias foi designado líder do PT (Of. 17/2017-GLDPT).
135. Em 19.06.2017, o Senador Lindbergh Farias foi designado líder do Bloco Resistência Democrática (Of. 78/2017-GLDPRD).
136. Em 04.07.2017, o Senador Alvaro Dias foi designado líder do Podemos (Memo nº 8/2017)
137. Em 04.07.2017, o Senador Romario foi designado vice-líder do Podemos (Memo nº 8/2017)
138. Em 05.07.2017, o Senador Raimundo Lira foi designado líder do PMDB e da Maioria (Of. 39 e 40/2017-GLPMDB).
139. Em 11.07.2017, a Senadora Ângela Portela foi designada líder temporária do PDT no período de 11 a 14 de julho de 2017. (Memo nº 36/2017).
140. Em 02.08.2017, o Senador Eduardo Amorim foi designado líder do Bloco Social Democrata (Of. s/n).
141. Em 16.08.2017, o Senador Valdir Raupp foi designado 1º Vice-Líder do PMDB (Of. GLPMDB nº 172/2017)
142. Em 16.08.2017, a Senadora Simone Tebet foi designada 2ª Vice-Líder do PMDB (Of. GLPMDB nº 172/2017).
143. Em 23.08.2017, o Senador José Medeiros foi designado vice-líder do Podemos (Memo nº 12/2017).
144. Em 05.09.2017, o Senador Fernando Bezerra Coelho deixou a liderança do PSB em virtude da sua desfiliação do Partido (Memo 67/17GSFERCOE).
145. Em 12.09.2017, a Senadora Lídice da Mata foi designada líder do Partido Socialista Brasileiro (Of. nº 82/2017-BLSDEM).
146. Em 12.09.2017, o Senador Antonio Carlos Valadares foi designado vice-líder do Partido Socialista Brasileiro (Of. nº 82/2017-BLSDEM).
147. Em 13.09.2017, o Senador Wilder Morais foi designado 6º Vice-Líder do Governo (Of. 28/2017-GLDGOV).
148. Em 13.09.2017, o Senador Sérgio Petecão foi designado 5º Vice-Líder do Governo (Of. 28/2017-GLDGOV).
149. Em 13.09.2017, o Senador José Medeiros foi designado 4º vice-líder do Governo (Memo 28/2017-GLDGOV).
150. Em 13.09.2017, o Senador Davi Alcolumbre foi designado 2º vice-líder do Governo (Memo 28/2017-GLDGOV).
151. Em 13.09.2017, o Senador Flexa Ribeiro foi designado 3º Vice-Líder do Governo (Of. 28/2017-GLDGOV).
152. Em 21.09.2017, o Senador Romário foi designado vice-líder do Podemos (Of. nº 1/2017)
153. Em 27.09.2017, o Senador João Capiberibe foi designado líder do Bloco Democracia e Cidadania (Memo 86/2017-BLSDEM)
154. Em 28.09.2017, o Senador João Capiberibe foi designado líder do Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (Memo 86/2017-BLSDEM)
155. Em 11.10.2017, o Senador Hélio José foi designado líder do PROS (Of. 315/2017-GSHJOSE).
156. Em 31.10.2017, a Senadora Vanessa Grazziotin foi designada 2ª vice-líder do Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (Memo. 8/2017GLBPDC).
157. Em 31.10.2017, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado 1º vice-líder do Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (Memo. 8/2017GLBPDC).

Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 0D39CB8F001FA17E.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.182014/2017-61 - 00100.182014/2017-61-2 (ANEXO: 002)

23 Novembro 2017

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira

627

COMISSÕES TEMPORÁRIAS
1) COMISSÃO PARA ACOMPANHAMENTO
DA OPERAÇÃO CARNE FRACA
Finalidade: Destinada a acompanhar os desdobramentos da operação Carne Fraca da Polícia Federal.
Número de membros: 6 titulares e 6 suplentes
TITULARES

SUPLENTES
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2) COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EXAMINAR O PLS 258, DE 2016
Finalidade: Destinada a examinar o PLS 258, de 2016, que institui o Código Brasileiro de Aeronáutica.
Número de membros: 11
PRESIDENTE: Senador Vicentinho Alves (PR-TO)
VICE-PRESIDENTE: Senador Pedro Chaves (PSC-MS)
RELATOR: Senador José Maranhão (PMDB-PB)
Designação: 22/06/2016
Leitura: 13/07/2016
Instalação: 12/07/2016

MEMBROS
Senador Vicentinho Alves (PR-TO)
Senador Pedro Chaves (PSC-MS)
Senador José Maranhão (PMDB-PB)
Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
Senador Paulo Rocha (PT-PA)
Senador Lasier Martins (PSD-RS)
Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)
Senador Jorge Viana (PT-AC)
Senador Hélio José (PROS-DF)
Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)
Senador Roberto Rocha (PSDB-MA)

(1)

CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DO
PROJETO DE LEI DO SENADO 258, de 2016
PRAZOS
Recebimento de emendas perante as Comissões : 2016-07-13 a 2016-10-31 ( Projeto de Código - Art. 374, III, do RISF)
Relatórios Parciais : 2016-11-01 a 2016-11-16 ( Projeto de Código - Art. 374, IV, do RISF)
Relatório do Relator-Geral : 2016-11-17 a 2016-11-23 ( Projeto de Código - Art. 374, V, do RISF)
Parecer Final da Comissão : 2016-11-24 a 2016-11-30 ( Projeto de Código - Art. 374, VI, do RISF)
Notas:
*. Em 12.07.2016, foi instalada a comissão (Memo. 001/2016-CEAERO).
**. Em 13.07.2016, prorrogado o prazo para recebimento de emendas perante a comissão para 25.08.2016 (Memo. 3/2016-CEAERO).
***. Em 04.10.2016, prorrogado o prazo para recebimento de emendas perante a comissão para 31.10.2016 (Memo. 10/2016-CEAERO).
1. Em 26.09.2016, o Senador Roberto Rocha licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, conforme os Requerimentos nºs
720 e 721/2016, aprovados na sessão de 04.10.2016.

Secretário(a): Marcelo Assaife Lopes
Telefone(s): 61 - 3303 3514
E-mail: coceti@senado.leg.br
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3) COMISSÃO EXTERNA DA TERRA INDÍGENA VALE DO JAVARI
Finalidade: Realizar diligência nas cidades de Tabatinga e São Paulo de Olivença, no Estado do
Amazonas, para averiguar a denúncia de massacre de indígenas de uma tribo isolada na Terra Indígena
Vale do Javari e verificar as consequências de cortes orçamentários da Funai.
Requerimento nº 742, de 2017
Número de membros: 3
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
MEMBROS
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4) COMISSÃO ESPECIAL DAS OBRAS INACABADAS
Finalidade: Acompanhar e fiscalizar as obras inacabadas financiadas, direta ou indiretamente, por
recursos federais.
Requerimento nº 584, de 2016
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
Instalação: 08/11/2016
Prazo final: 22/12/2016
Prazo final prorrogado: 22/12/2017

TITULARES

SUPLENTES
Maioria (PMDB)

VAGO

1.

VAGO

VAGO

2.

VAGO

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (PT, PDT)
VAGO

1.

VAGO

2.

VAGO

Bloco Social Democrata (PSDB, DEM)
VAGO

1.

VAGO

2.

Bloco Parlamentar Democracia Progressista (PP, PSD)
VAGO

1.

VAGO

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (PSB, PODE, PCdoB, REDE, PPS)

(1)

1.

Bloco Moderador (PR, PTB, PSC, PRB, PTC)
VAGO

1.

VAGO

Notas:
1. Em 27.09.2017, foi criado o Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania.

Secretário(a): Felipe Geraldes e Guilherme Brandão (Adjunto)
Telefone(s): 33034854
E-mail: coceti@senado.leg.br
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5) COMISSÃO EXTERNA DOS HOSPITAIS DE TOCANTINS
Finalidade: Averiguar e fiscalizar a situação de emergência e o caos nos hospitais públicos em Tocantins
(Requerimento nº 963, de 2016)
Número de membros: 4 titulares e 4 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Prazo final prorrogado: 15/08/2017

TITULARES
Senadora Kátia Abreu (PMDB-TO)
Senadora Lúcia Vânia (PSB-GO)

SUPLENTES
1.

(1)

2.

(1)

Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)
Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)

(1)

(1)

3.
4.

Notas:
1. Em 14.02.2017, a Presidência designou os senadores Kátia Abreu, Lúcia Vânia, Vanessa Grazziotin e Ataídes Oliveira para comporem a Comissão.

Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 0D39CB8F001FA17E.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.182014/2017-61 - 00100.182014/2017-61-2 (ANEXO: 002)

632

Quinta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

23 Novembro 2017

6) COMISSÃO DE JURISTAS RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO DE CÓDIGO ELEITORAL
Finalidade: Estudar a legislação eleitoral brasileira e proceder a um exame crítico dos aspectos jurídicos
do sistema eleitoral e do procedimento eleitoral adotado pelo Brasil e a elaborar, no prazo de cento e
oitenta dias contados da data de sua instalação, anteprojeto de Código Eleitoral, que contemple, inclusive,
a legislação correlata passível de codificação.
(Ato do Presidente nº 192, de 2010)
Número de membros: 23
PRESIDENTE: José Antonio Dias Toffoli
Instalação: 07/07/2010
Prazo final prorrogado: 22/12/2017

MEMBROS
Admar Gonzaga Neto
Arnaldo Versiani Leite Soares
Carlos Caputo Bastos
Carlos Mário da Silva Velloso
Edson de Resende Castro
Fernando Neves da Silva
Hamilton Carvalhido
Joelson Costa Dias
José Antonio Dias Toffoli
José Eliton de Figuerêdo Júnior
Luciana Müller Chaves
Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho
Márcio Silva
Marcus Vinicius Furtado Coelho
Roberto Monteiro Gurgel Santos
Raimundo Cezar Britto
Torquato Lorena Jardim
Geraldo Agosti Filho
José Rollemberg Leite Neto
Walter de Almeida Guilherme
Roberto Carvalho Velloso
Henrique Neves da Silva
Ezikelly Silva Barros
Notas:
*. Em 22.6.2010, foi publicado o Ato do Presidente nº 200, de 2010, que amplia para 20 o quantitativo de vagas da Comissão, e indica os senhores
Geraldo Agosti Filho, José Rollemberg Leite Neto e Walter de Almeida Guilherme para comporem o colegiado.
**. Em 19.8.2010, foi publicado o Ato do Presidente nº 278, de 2010, que amplia para 21 o quantitativo de vagas da Comissão, e indica o senhor
Roberto Carvalho Velloso para compor o colegiado.
***. Em 16.12.2010, foi publicado o Ato do Presidente nº 329, de 2010, que prorroga os trabalhos da Comissão por mais 120 dias.
****. Em 18.04.2011, foi publicado o Ato do Presidente nº 88, de 2011, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 15 de setembro de 2011.
*****. Em 17.6.2011, foi publicado o Ato do Presidente nº 136, de 2011, que amplia para 22 o quantitativo de vagas da Comissão, e indica o senhor
Henrique Neves da Silva para compor o colegiado.
******. Em 15.09.2011, foi publicado o Ato do Presidente nº 182, de 2011, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 15 de dezembro de 2011.
*******. Em 15.12.2011, foi publicado o Ato do Presidente nº 202, de 2011, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 31 de março de 2012.
********. Em 30.03.2012, foi publicado o Ato do Presidente nº 12, de 2012, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 30 de junho de 2012.
*********. Em 20.06.2012, foi publicado o Ato do Presidente nº 19, de 2012, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 31 de outubro de 2012.
**********. Em 01.11.2012, foi publicado o Ato do Presidente nº 31, de 2012, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 28 de fevereiro de
2013.
***********. Em 19.11.2012, foi publicado o Ato do Presidente nº 34, de 2012, que amplia para 23 o quantitativo de vagas da Comissão, e indica a
senhora Ezikelly Silva Barros para compor o colegiado.
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************. Em 21.02.2013, foi publicado o Ato do Presidente nº 5, de 2013, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 30 de junho de 2013.
*************. Em 28.06.2013, foi publicado o Ato do Presidente nº 26, de 2013, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 20 de dezembro
de 2013.
**************. Em 19.12.2013, foi publicado o Ato do Presidente nº 54, de 2013, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 20 de junho de
2014.
***************. Em 15.07.2013, foi publicado o Ato do Presidente nº 12, de 2014, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 19 de dezembro
de 2014.
****************. Em 08.12.2015, foi publicado o Ato do Presidente nº 43, de 2015, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 17 de junho de
2016.
*****************. Em 17.06.2016, foi publicado o Ato do Presidente nº 13, de 2016, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 30 de
setembro de 2016.
******************. O Ato do Presidente nº 27, de 15 de dezembro de 2016, prorroga o prazo de funcionamento da Comissão para 22/12/2017.

Secretário(a): Reinilson Prado
Telefone(s): 61 33033492
Fax: 61 33021176
E-mail: coceti@senado.leg.br
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7) COMISSÃO DE JURISTAS DA DESBUROCRATIZAÇÃO
Finalidade: Apresentar, no prazo de 180 dias, anteprojetos de Lei destinados a desburocratizar a
Administração Pública Brasileira, melhorar a relação com as empresas, o trato com o cidadãos e
promover a revisão do processo administrativo e judicial de execução fiscal.
Ato da Comissão Diretora nº 13, de 2015
Número de membros: 20
PRESIDENTE: Mauro Campbell Marques
VICE-PRESIDENTE: João Geraldo Piquet Carneiro
RELATOR: José Antonio Dias Toffoli
Leitura: 19/08/2015
Instalação: 02/09/2015
Prazo final: 11/04/2016
Prazo final prorrogado: 22/12/2017

MEMBROS
Mauro Campbell Marques
José Antonio Dias Toffoli
Paulo Rabello de Castro
João Geraldo Piquet Carneiro
Ives Gandra Martins
Otavio Luiz Rodrigues Junior
Aristóteles de Queiroz Camara
Mary Elbe Queiroz
Eumar Roberto Novacki
Gabriel Rizza Ferraz
Antonio Helder Medeiros Rebouças
Daniel Vieira Bogéa Soares
Luciana Leal Brayner
Marcello Augusto Diniz Cerqueira
Everardo de Almeida Maciel
Eduardo Maneira
Heleno Taveira Torres
Paulo Ricardo de Souza Cardoso
Cleide Regina Furlani Pompermaier
Leonardo Carneiro da Cunha
Notas:
*. O Ato da Comissão Diretora nº 13, de 20 de agosto de 2015, fixa em 10 o número de membros da Comissão, indicando os Senhores Mauro
Campbell Marques, Paulo Rabello de Castro, João Geraldo Piquet Carneiro, Mauro Roberto Gomes de Mattos, Ives Gandra Martins, Otavio Luiz
Rodrigues Junior, Aristóteles de Queiroz Camara, Mary Elbe Queiroz, Eumar Roberto Novacki, Gabriel Rizza Ferraz.
**. O Ato do Presidente nº 28, de 1º de setembro de 2015, fixa em 16 o número de membros da Comissão, indicando os senhores Mauro Campbell
Marques, José Antonio Dias Toffoli, Paulo Rabello de Castro, João Geraldo Piquet Carneiro, Mauro Roberto Gomes de Mattos, Ives Gandra Martins,
Otavio Luiz Rodrigues Junior, Aristóteles de Queiroz Camara, Mary Elbe Queiroz, Eumar Roberto Novacki, Gabriel Rizza Ferraz, Antonio Helder
Medeiros Rebouças, Daniel Vieira Bogéa Soares, Luciana Leal Brayner, Marcello Augusto Diniz Cerqueira e Everardo de Almeida Maciel para
compor o colegiado. Indicando ainda os Senhores Mauro Campbell Marques, João Geraldo Piquet Carneiro e José Antonio Dias Toffoli como,
respectivamente, Presidente, Vice-Presidente e Relator do colegiado.
***. O Ato do Presidente nº 26, de 1º de setembro de 2015, fixa em 14 o número de membros da Comissão, indicando os senhores Antônio Helder
Medeiros Rebouças, Daniel Vieira Bogéa Soares, Luciana Leal Brayner e Marcello Augusto Diniz Cerqueira para compor o Colegiado.
****. O Ato do Presidente nº 31, de 14 de setembro de 2015, fixa em 17 o número de membros da Comissão, indicando o Senhor Ricardo Vital de
Almeida para compor o Colegiado.
*****. O Ato do Presidente nº 37, de 6 de outubro de 2015, fixa em 20 o número de membros da Comissão, indicando os Senhores Leandro Paulsen,
Heleno Taveira Torres e Paulo Ricardo de Souza Cardoso para compor o Colegiado; o Ato altera, ainda, a finalidade da Comissão, para acrescentar a
promoção da revisão do processo administrativo e judicial de execução fiscal.
******. O Ato do Presidente nº 46, de 15 de dezembro de 2015, altera o Ato da Comissão Diretora nº 13, de 2015, indicando o Senhor Eduardo
Maneira para compor o Colegiado.
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*******. O Ato do Presidente nº 7, de 5 de abril de 2016, altera o Ato da Comissão Diretora nº 13, de 2015, retirando da composição da Comissão
Mauro Roberto Gomes de Mattos e Laendro Paulsen; e indicando Cleide Regina Furlani Pompermaier e Leonardo Carneiro da Cunha. O Ato ainda
prorroga o prazo de funcionamento da Comissão para 31/12/2016.
********. O Ato do Presidente nº 28, de 15 de dezembro de 2016, prorroga o prazo de funcionamento da Comissão para 22/12/2017.

Secretário(a): Donaldo Portela Rodrigues
Telefone(s): 33033501
E-mail: coceti@senado.gov.br
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COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
1)CPI DA PREVIDÊNCIA
Finalidade: Destinada a investigar a contabilidade da previdência social, esclarecendo com precisão as
receitas e despesas do sistema, bem como todos os desvios de recursos.
Requerimento nº 161, de 2017
Número de membros: 7 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS) (6)
VICE-PRESIDENTE: Senador Telmário Mota (PTB-RR)
RELATOR: Senador Hélio José (PROS-DF) (6)

(6)

Leitura: 21/03/2017
Instalação: 26/04/2017
Prazo final: 08/09/2017
Prazo final prorrogado: 06/11/2017

TITULARES

SUPLENTES
PMDB

Senadora Rose de Freitas (ES) (5)
Senador Hélio José (PROS-DF) (5)

1. Senador Dário Berger (SC)

(5)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (PT, PDT)
Senador Paulo Paim (PT-RS)

1. Senador José Pimentel (PT-CE)

(3)

(3)

Bloco Social Democrata (PSDB, DEM)
Senador Romero Jucá (PMDB-RR)

(2,7,9)

1.

Bloco Parlamentar Democracia Progressista (PP, PSD)
Senador Lasier Martins (PSD-RS)

1. Senador José Medeiros (PODE-MT)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (PSB, PODE, PCdoB, REDE, PPS)
Senador João Capiberibe (PSB-AP)

1. Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)

(8)

(1,10)

Bloco Moderador (PR, PTB, PSC, PRB, PTC)
Senador Telmário Mota (PTB-RR)

(4)

Notas:
*. Em 16.08.2017, foi lido o Requerimento nº 647, de 2017, que prorroga o prazo da CPI por 60 dias.
1. Em 19.04.2017, o Senador João Capiberibe foi designado membro titular; e o Senador Antônio Carlos Valadares, membro suplente, pelo Bloco
Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor o colegiado (Memo. 039/2017-BLSDEM).
3. Em 19.04.2017, o Senador Paulo Paim foi designado membro titular; e o Senador José Pimentel, membro suplente, pelo Bloco Parlamentar da
Resistência Democrática, para compor o colegiado (Of. 052/2017).
2. Em 19.04.2017, o Senador Ataídes Oliveira foi designado membro titular pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Of. 112/2017GLPSDB).
4. Em 25.04.2017, o Senador Telmário Mota foi designado membro titular pelo Bloco Moderador, para compor o colegiado (Of. 056/2017BLOMOD).
5. Em 25.04.2017, os Senadores Rose de Freitas e Hélio José foram designados membros titulares, e o Senador Dário Berger, membro suplente, pelo
PMDB, para compor o colegiado (Of. 104/2017-GLPMDB).
6. Em 26.04.2017, a Comissão reunida elegeu os Senadores Paulo Paim, Telmário Mota e Hélio José, respectivamente, Presidente, Vice-Presidente e
Relator deste colegiado (Memo. nº 1/2017-CPIPREV).
7. Em 2.05.2017, o Senador Ataídes de Oliveira deixou de integrar, como titular, o colegiado (Of. 127/2017-GLPSDB).
8. Em 27.09.2017, foi criado o Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania.
9. Em 24.10.2017, o Senador Romero Jucá foi designado membro titular na Comissão, em vaga cedida pelo Bloco Social Democrata (Ofício nº
226/2017-GLPSDB).
10. O Senador Antonio Carlos Valadares licenciou-se por 121 dias, nos termos do art. 43, incisos I e II, do RISF a partir do dia 22 de novembro de
2017, conforme Requerimentos nºs 1.000 e 1.001, de 2017, deferido em 22.11.2017.

Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 0D39CB8F001FA17E.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.182014/2017-61 - 00100.182014/2017-61-2 (ANEXO: 002)

23 Novembro 2017

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira

637

Secretário(a): Felipe Geraldes - Adjunto Marcelo Assaife
Telefone(s): 61 33034854
E-mail: coceti@senado.leg.br
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2)CPI DOS MAUS-TRATOS
Finalidade: Investigar as irregularidades e os crimes relacionados aos maus-tratos em crianças e
adolescentes no país.
Requerimento nº 277, de 2017
Número de membros: 7 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Magno Malta (PR-ES) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Simone Tebet (PMDB-MS)
RELATOR: Senador José Medeiros (PODE-MT) (2)

(2)

Leitura: 25/04/2017
Instalação: 09/08/2017
Prazo final: 22/12/2017

TITULARES

SUPLENTES
PMDB

Senadora Simone Tebet (MS)
Senadora Marta Suplicy (SP)

1. Senador Hélio José (PROS-DF)

(3)

(5)

(3)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (PT, PDT)
Senador Paulo Rocha (PT-PA)

1. Senador Humberto Costa (PT-PE)

Bloco Social Democrata (PSDB, DEM)
Senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB)

(6)

1. Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

Bloco Parlamentar Democracia Progressista (PP, PSD)
Senador José Medeiros (PODE-MT)

(1)

1. Senadora Ana Amélia (PP-RS)

(1)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (PSB, PODE, PCdoB, REDE, PPS)
Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

(4)

1. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

Bloco Moderador (PR, PTB, PSC, PRB, PTC)
Senador Magno Malta (PR-ES)
Notas:
1. Em 08.08.2017, os Senadores José Medeiros e Ana Amélia foram designados, respectivamente, titular e suplente na Comissão pelo Bloco
Parlamentar Democracia Progressista (Memo nº 56/2017-BLDPRO).
2. Em 09.08.2017, a Comissão reunida elegeu os Senadores Magno Malta, Simone Tebet e José Medeiros, respectivamente, como Presidente, VicePresidente e Relator, do Colegiado (Memo nº 1/2017-CPIMT)
3. Em 09.08.2017, as Senadoras Simone Tebet e Marta Suplicy foram designadas membros titutares na Comissão pelo Bloco da Maioria (PMDB)(Of.
166/2017-GLPMDB).
4. Em 27.09.2017, foi criado o Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania.
5. Em 18.10.2017, o Senador Hélio José foi designado membro suplente na Comissão, em vaga cedida pelo PMDB (Of. 206/2017-GLPMDB).
6. Em 21.11.2017, o Senador Cássio Cunha Lima foi designado membro titular, em substituição ao Senador Eduardo Amorim, pelo Bloco Social
Democrata, para compor o colegiado (Of. 240/2017-GLPSDB).

Secretário(a): Reinilson Prado / Donaldo Portela
Telefone(s): 3303-3492
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3)CPI DO BNDES
Finalidade: Investigar irregularidades nos empréstimos concedidos pelo BNDES no âmbito do
programa de globalização das companhias nacionais, em especial a linha de financiamento específica à
internacionalização de empresas, a partir do ano de 1997; bem como investigar eventuais irregularidades
nas operações voltadas ao apoio à administração pública, em especial a linha denominada BNDES Finem
- Desenvolvimento integrado dos Estados.
(Requerimento n° 375, de 2017)
Número de membros: 13 titulares e 8 suplentes
PRESIDENTE: Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Sérgio Petecão (PSD-AC) (2)
RELATOR: Senador Roberto Rocha (PSDB-MA) (2)
Leitura: 25/05/2017
Instalação: 02/08/2017
Prazo final: 22/12/2017

TITULARES

SUPLENTES
PMDB

Senador Airton Sandoval (SP) (3)
Senador Elmano Férrer (PI) (3)
Senador João Alberto Souza (MA)

1. Senador Zeze Perrella (MG)
2. Senador Romero Jucá (RR)

(3,6)
(3)

(3)

Bloco Social Democrata (PSDB, DEM)
Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)
Senador Roberto Rocha (PSDB-MA)
Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

(8,13)

1. VAGO
2.

(5)

(1,5)

Bloco Parlamentar Democracia Progressista (PP, PSD)
Senador Ivo Cassol (PP-RO)
Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

1. Senador Lasier Martins (PSD-RS)

(9)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (PT, PDT)
Senador Jorge Viana (PT-AC) (4,11)
Senador Lindbergh Farias (PT-RJ) (4)

1. Senador Paulo Rocha (PT-PA)

(4)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (PSB, PODE, PCdoB, REDE, PPS)
VAGO
Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)
(13)

(12)

1. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

Bloco Moderador (PR, PTB, PSC, PRB, PTC)
Senador Pedro Chaves (PSC-MS)

1. Senador Armando Monteiro (PTB-PE)

(7,10)

Notas:
1. Em 13.06.2017, o Senador Dalírio Beber deixa de compor o colegiado, como titular, pelo Bloco Social Democrata (Of. nº 160/2017-GLPSDB)
2. Em 02.08.2017, a Comissão reunida elegeu os Senadores Davi Alcolumbre, Sérgio Petecão e Roberto Rocha, respectivamente, Presidente, VicePresidente e Relator deste colegiado (Memo. nº 1/2017-CPIBNDES).
3. Em 02.08.2017, são designados os Senadores Airton Sandoval, Elmano Férrer e João Alberto Souza, como titulares, e os Senadores Waldemir
Moka e Romero Jucá, como suplentes, para compor o colegiado, pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (Of. nº 133/2017-GLPMDB)
4. Em 02.08.2017, são designados os Senadores Acir Gurgacz e Lindbergh Farias, como titulares, e o Senador Paulo Rocha, como suplente, para
compor o colegiado, pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (Of. nº 89/2017-GLBPRD)
5. Em 02.08.2017, o Senador Davi Alcolumbre foi designado membro titular pelo Bloco Social Democrata, deixando de ocupar a vaga de suplente na
comissão (Of. 27/2017-GLDEM).
6. Em 02.08.2017, o Senador Zezé Perrella foi designado membro suplente pelo PMDB, em substituição ao Senador Waldemir Moka (Of. 156/2017GLPMDB)
7. Em 10.08.2017, o Senador Wellington Fagundes foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Cidinho Santos
(Of. 87/2017-BLOMOD)
8. Em 17.08.2017, o Senador Ricardo Ferraço deixou de ocupar a vaga de titular na comissão, pelo Bloco Social Democrata (Of. 193/2017-GLPSDB).
9. Em 31.08.2017, o Senador Lasier Martins foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Gladson Cameli, pelo Bloco Parlamentar
Democracia Progressista, para compor o Colegiado (Of. 69/2017-BLDPRO)
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10. Em 12.09.2017, o Senador Armando Monteiro foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Wellington Fagundes, pelo Bloco
Moderador, para compor o Colegiado (Of. 92/2017-BLOMOD)
11. Em 19.09.2017, o Senador Jorge Viana foi designado membro titular, em substituição ao Senador Acir Gurgacz, pelo Bloco Parlamentar da
Resistência Democrática, para compor o Colegiado (Of. 104/2017-BLPRD)
12. Em 27.09.2017, foi criado o Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania.
13. Em 09.10.2017, o Senador Roberto Rocha foi designado membro titular pelo Bloco Social Democrata, deixando de ocupar a vaga de titular do
Bloco Democracia e Cidadania (Of. 218/2017-GPSDB).

Secretário(a): Donaldo Portela / Leandro Bueno
Telefone(s): 3303-3511
E-mail: coceti@senado.gov.br
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4)CPI DOS SUPERSALÁRIOS
Finalidade: Investigar os pagamentos de remuneração a servidores e empregados públicos em desacordo
com o teto constitucional, bem como estudar possibilidades de restituição desses valores ao erário pelos
beneficiários.
Requerimento nº 815, de 2017
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
Leitura: 27/09/2017
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COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) (7)
VICE-PRESIDENTE: Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)

TITULARES

(7)

Suplentes
PMDB

Senadora Kátia Abreu

1. Senador Eduardo Braga

(6)

Senador Roberto Requião

Senador Garibaldi Alves Filho
Senadora Rose de Freitas
Senadora Simone Tebet
Senador Valdir Raupp

2. Senador Romero Jucá

(6,9)

(6,9)
(6)

3. Senador Elmano Férrer

(6)

4. Senador Waldemir Moka

(6,22)

5.

(6)

VAGO

(6)
(6)

(18,21)

6.

(6)

Senador Fernando Bezerra Coelho

(21)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)
Senador Humberto Costa (PT-PE)
Senador Jorge Viana (PT-AC)

1. Senadora Ângela Portela (PDT-RR)

(1)

2. Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

(1)

3. Senador Paulo Paim (PT-RS)

(1)

Senador José Pimentel (PT-CE)

Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

5. Senador Paulo Rocha (PT-PA)

(1)

Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

(1)

4. Senadora Regina Sousa (PT-PI)

(1)

(1)
(1)

(1)
(1)

6. Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

(1,14,16)

(1,13)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE)
Senador Dalirio Beber (PSDB-SC)
Senador José Serra (PSDB-SP)

1. Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)

(3)

2. Senador Sérgio de Castro (PDT-ES)

(3,23,24)

3. Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

(3)

Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)
Senador José Agripino (DEM-RN)

(3)
(3,24,25)

(3)

4. Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

(6)

(6)

5. Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE)

(6)

(6)

Bloco Parlamentar Democracia Progressista ( PP, PSD )
Senador Otto Alencar (PSD-BA)

1. Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

(2)

(2)

Senador Omar Aziz (PSD-AM)

(2)

2. Senador José Medeiros (PODE-MT)

Senador Ciro Nogueira (PP-PI)

(2)

3. Senador Benedito de Lira (PP-AL)

(2)
(2)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PSB, PODE, PCdoB, REDE, PPS )
Senadora Lúcia Vânia (PSB-GO)

1.

(4,17)

Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

VAGO

2. Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)

(4,10)
(4)

3.

(19)

(4,20)
(4)

(8,10,17)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
Senador Wellington Fagundes (PR-MT)
Senador Armando Monteiro (PTB-PE)
Senador Telmário Mota (PTB-RR)

(5)
(5)

(5,15)

1. Senador Pedro Chaves (PSC-MS)
2.

VAGO

(5)

(5,11,12)

3. Senador Cidinho Santos (PR-MT)

(5)

Notas:
*. O PMDB e os Blocos Parlamentares Resistência Democrática e Social Democrata compartilham 1 vaga na Comissão, com a qual o Colegiado
totaliza 27 membros.
1. Em 09.03.2017, os Senadores Gleisi Hoffmann, Humberto Costa, Jorge Viana, José Pimentel, Lindbergh Farias e Acir Gurgacz foram designados
membros titulares; e os Senadores Ângela Portela, Fátima Bezerra, Paulo Paim, Regina Sousa e Paulo Rocha, membros suplentes, pelo Bloco
Parlamentar da Resistência Democrática, para compor o colegiado (Of. 4/2017-GLBPRD).
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2. Em 09.03.2017, os Senadores Otto Alencar, Omar Aziz e Ciro Nogueira foram designados membros titulares; e os Senadores Sérgio Petecão, José
Medeiros e Benedito de Lira, membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, para compor o colegiado (Memo. 020/2017BLDPRO).
3. Em 09.03.2017, os Senadores Tasso Jereissati, Ricardo Ferraço, José Serra foram designados membros titulares; e os Senadores Ataídes Oliveira,
Dalírio Beber e Flexa Ribeiro, membros suplentes, pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Of. 36/2017-GLPSDB).
4. Em 09.03.2017, os Senadores Fernando Bezerra Coelho, Lúcia Vânia e Vanessa Grazziotin foram designados membros titulares; e os Senadores
Roberto Rocha e Cristovam Buarque, membros suplentes, pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor o colegiado (Memo. 4/2017-BLSDEM).
5. Em 09.03.2017, os Senadores Wellington Fagundes, Armando Monteiro e Vicentinho Alves foram designados membros titulares; e os Senadores
Pedro Chaves, Thieres Pinto e Cidinho Santos, membros suplentes, pelo Bloco Moderador, para compor o colegiado (Of. 5/2017-BLOMOD).
6. Em 13.03.2017, os Senadores Ronaldo Caiado e José Agripino foram designados membros titulares; e os Senadores Davi Alcolumbre e Maria do
Carmo Alves, membros suplentes, pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Of. nº07/2017-GLDEM).
7. Em 14.03.2017, a Comissão reunida elegeu os Senadores Tasso Jereissati e Garibaldi Alves Filho, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente
deste colegiado (Of. nº 6/2017-CAE).
8. Em 14.03.2017, a Senadora Lídice da Mata foi designada membro suplente pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor o colegiado (Of. nº
30/2017-BLSDEM).
9. Em 24.03.2017, o Senador Roberto Requião foi designado membro titular pelo PMDB, para compor o colegiado, em substituição ao senador
Eduardo Braga, que passou a ocupar a vaga como suplente (Of. nº 76/2017-GLPMDB).
10. Em 24.03.2017, a Senadora Lídice da Mata foi designada membro titular pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor o
colegiado, em substituição à senadora Lúcia Vânia, que passou a ocupar a vaga como suplente (Memo. nº 35/2017-BLSDEM).
11. Em 17.04.2017, o Senador Thieres Pinto deixa de compor a Comissão, em virtude de reassunção de mandato do titular.
12. Em 24.04.2017, o Senador Telmário Mota passa a compor o colegiado, como membro suplente, pelo Bloco Moderador (Of. nº 55/2017BLOMOD).
13. Em 29.05.2017, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, para compor
o colegiado (Of. nº 65/2017-GLBPRD).
14. Em 02.06.2017, o Senador Acir Gurgacz deixa de compor, como titular, o colegiado, pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (Of.
68/2017-GLBPRD).
15. Em 06.06.2017, o Senador Telmário Mota, que ocupava vaga de suplente, foi designado membro titular pelo Bloco Moderador, em substituição ao
Senador Vicentinho Alves(Of. nº 68/2017-BLOMOD).
16. Em 19.06.2017, o Senador Acir Gurgacz foi indicado membro titular, para compor o colegiado, pelo Bloco Parlamentar da Resistência
Democrática (Of. 79/2017-GLBPRD).
17. Em 12.09.2017, a Senadora Lúcia Vânia passa a atuar como membro titular, em substituição ao Senador Fernando Bezerra Coelho, pelo Bloco
Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor o colegiado (Of. nº 79/2017-BLSDEM).
18. Em 13.09.2017, o Senador Fernando Bezerra Coelho foi designado membro suplente, pelo PMDB, para compor o colegiado (Of. nº 180/2017GLPMDB).
19. Em 27.09.2017, foi criado o Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania.
20. Em 10.10.2017, o Senador Roberto Rocha deixa de compor a Comissão, pelo Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (Memo. 4/2017GLBPDC).
21. Em 11.10.2017, o Senador Fernando Bezerra Coelho foi designado membro titular, pelo PMDB, para compor o colegiado, deixando de compor a
composição como suplente (Of. nº 199/2017-GLPMDB).
22. Em 31.10.2017, a Senadora Rose de Freitas foi designada membro titular, pelo PMDB, para compor o colegiado, em substituição ao Senador
Raimundo Lira (Of. nº 210/2017-GLPMDB).
23. Em 07.11.2017, o Senador Ricardo Ferraço licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, conforme os Requerimentos
nºs 959 e 960/2017.
24. Em 09.11.2017, o Senador Dalírio Beber foi designado membro titular, em substituição ao Senador Ricardo Ferraço, deixando de atuar como
suplente, pelo Bloco Social Democrata (Of. 233/2017-GLPSDB).
25. Em 21.11.2017, o Senador Sérgio de Castro foi designado membro suplente na Comissão, em vaga cedida pelo Bloco Social Democrata (Ofício nº
236/2016-GLPSDB).

Secretário(a): José Alexandre Girão Mota da Silva
Reuniões: Terças-Feiras 10:00 horas Telefone(s): 61 33033516
E-mail: cae@senado.leg.br
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1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Econômicos 7, de 2005)
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes

TITULARES

SUPLENTES

Secretário(a): José Alexandre Girão Mota da Silva
Telefone(s): 61 33033516
E-mail: cae@senado.leg.br

Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 0D39CB8F001FA17E.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.182014/2017-61 - 00100.182014/2017-61-2 (ANEXO: 002)

23 Novembro 2017

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira

645

1.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA
TRIBUTÁRIO NACIONAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 1/2011, com o objetivo de avaliar a funcionalidade do
Sistema Tributário Nacional.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Econômicos 1, de 2011)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
Instalação: 16/09/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
VAGO

1.

VAGO

Maioria (PMDB)
VAGO

1.

VAGO

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
VAGO

1.

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PSB, PODE, PCdoB, REDE, PPS )

(1)

1.

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
VAGO

1.

Notas:
1. Em 27.09.2017, foi criado o Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania.

Secretário(a): José Alexandre Girão Mota da Silva
Telefone(s): 61 33033516
E-mail: cae@senado.leg.br
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1.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
E DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2011, com a finalidade de examinar e debater os temas
relacionados às micro e pequenas empresas e ao empreendedorismo individual.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Econômicos 7, de 2011)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES

SUPLENTES

Secretário(a): José Alexandre Girão Mota da Silva
Telefone(s): 61 33033516
E-mail: cae@senado.leg.br
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1.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA TRATAR DOS TEMAS
ESTRUTURAIS E DE LONGO PRAZO DA ECONOMIA BRASILEIRA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 12/2013, com o objetivo de tratar dos temas estruturais
e de longo prazo da Economia Brasileira.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Econômicos 12, de 2013)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES

SUPLENTES

Secretário(a): José Alexandre Girão Mota da Silva
Telefone(s): 61 33033516
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2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
Número de membros: 21 titulares e 21 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Marta Suplicy (PMDB-SP) (13)
VICE-PRESIDENTE: Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)

TITULARES

(13)

Suplentes
PMDB

Senador Hélio José (PROS-DF)
Senador Waldemir Moka

1. Senador Garibaldi Alves Filho

(8)

(8,11)

2. Senador Valdir Raupp

(8)
(8)

Senadora Marta Suplicy

(8)

3. Senador Romero Jucá

Senador Elmano Férrer

(8,14)

4. Senador Edison Lobão

Senador Airton Sandoval

(8)

5. Senadora Rose de Freitas

(8,12)

(8)

(14)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senadora Ângela Portela (PDT-RR)
Senador Humberto Costa (PT-PE)
Senador Paulo Paim (PT-RS)

1. Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

(1)

3. Senador José Pimentel (PT-CE)

(1)

Senador Paulo Rocha (PT-PA)
Senadora Regina Sousa (PT-PI)

(1)

2. Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)

(1)

4. Senador Jorge Viana (PT-AC)

(1)

(1)

5. Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

(1)

(1)

(1)

(2)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
Senador Dalirio Beber (PSDB-SC)

1. Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

(6)

Senador Eduardo Amorim (PSDB-SE)
Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)

(6)

2. Senador Sérgio de Castro (PDT-ES)

(6)

3. Senador José Agripino (DEM-RN)

(9)

Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE)

(9)

(6,18,19)
(9)

4. Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

(9)

Bloco Parlamentar Democracia Progressista ( PP, PSD )
Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)
Senadora Ana Amélia (PP-RS)

(3)

(3,15,16)

1. Senador Otto Alencar (PSD-BA)

(3)

2. Senador Wilder Morais (PP-GO)

(10)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PSB, PODE, PCdoB, REDE, PPS )
Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

1. Senador Romário (PODE-RJ)

(4)

Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

(5)

(17)

(4)

2. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

(4)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
Senador Cidinho Santos (PR-MT)
Senador Vicentinho Alves (PR-TO)

(7)
(7)

1. Senador Armando Monteiro (PTB-PE)
2. Senador Eduardo Lopes (PRB-RJ)

(7)

(7)

Notas:
*. Os Blocos Parlamentares Democracia Progressista, Socialismo e Democracia e Moderador compartilham 1 vaga na comissão, com a qual o
colegiado totaliza 21 membros.
1. Em 09.03.2017, os Senadores Ângela Portela, Humberto Costa, Paulo Paim, Paulo Rocha e Regina Sousa foram designados membros titulares;
e os Senadores Fátima Bezerra, Gleisi Hoffmann, José Pimentel e Jorge Viana, como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar da Resistência
Democrática, para compor o colegiado (Of. 7/2017-GLBPRD).
2. Em 09.03.2017, o Senador Lindbergh Farias foi designado membro suplente, pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, para compor o
colegiado (Of. 24/2017-GLBPRD).
3. Em 09.03.2017, os Senadores Sérgio Petecão e Ana Amélia foram designados membros titulares; e o Senador Otto Alencar, como membro
suplente, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, para compor o colegiado (Memo. 21/2017-BLDPRO).
4. Em 09.03.2017, a Senadora Lídice da Mata foi designada membro titular; e os Senadores Romário e Vanessa Grazziotin, membros suplentes, pelo
Bloco Socialismo e Democracia, para compor o colegiado (Memo. 5/2017-BLSDEM).
5. Em 09.03.2017, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado membro titular, pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor o colegiado
(Memo. 15/2017-BLSDEM).
6. Em 09.03.2017, os Senadores Dalírio Beber e Eduardo Amorim foram designados membros titulares; e os Senadores Flexa Ribeiro e Ricardo
Ferraço, membros suplentes, pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Of. 27/2017-GLPSDB).
7. Em 09.03.2017, os Senadores Cidinho Santos e Vicentinho Alves foram designados membros titulares; e os Senadores Armando Monteiro e
Eduardo Lopes, membros suplentes, pelo Bloco Moderador, para compor o colegiado (Of. 5/2017-BLOMOD).
8. Em 09.03.2017, os Senadores Hélio José, Eduardo Braga, Marta Suplicy, Rose de Freitas e Renan Calheiros foram designados membros titulares;
e os Senadores Garibaldi Alves Filho, Valdir Raupp, Romero Jucá e Edison Lobão, membros suplentes, pelo PMDB, para compor o colegiado (Of.
32/2017-GLPMDB).

Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 0D39CB8F001FA17E.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.182014/2017-61 - 00100.182014/2017-61-2 (ANEXO: 002)

23 Novembro 2017

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira

649

9. Em 13.03.2017, os Senadores Ronaldo Caiado e Maria do Carmo Alves foram designados membros titulares; e os Senadores José Agripino e Davi
Alcolumbre, membros suplentes, pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Of. 7/2017-GLDEM).
10. Em 14.03.2017, o Senador Wilder Morais foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, para compor o
colegiado (Memo. 38/2017-GLDPRO).
11. Em 14.03.2017, o Senador Waldemir Moka foi designado membro titular, em substituição ao senador Eduardo Braga, pelo PMDB, para compor o
colegiado (Of. nº 51/2017-GLPMDB).
12. Em 14.03.2017, o Senador Airton Sandoval foi designado membro titular, em substituição ao senador Renan Calheiros, pelo PMDB, para compor
o colegiado (Of. nº 52/2017-GLPMDB).
13. Em 15.03.2017, a Comissão reunida elegeu os Senadores Marta Suplicy e Ronaldo Caiado, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado (Of. nº 1/2017-CAS).
14. Em 31.03.2017, o Senador Elmano Férrer foi designado membro titular, em substituição à senadora Rose de Freitas, que passa a atuar como
suplente, pelo PMDB, para compor o colegiado (Of. nº 86/2017-GLPMDB).
15. Em 07.06.2017, o Senador Benedito de Lira foi designado membro titular, em substituição à senadora Ana Amélia, pelo Bloco Parlamentar
Democracia Progressista, para compor o colegiado (Of. s/n).
16. Em 14.06.2017, a Senadora Ana Amélia foi designada membro titular, em substituição ao Senador Benedito de Lira, pelo Bloco Parlamentar
Democracia Progressista, para compor o colegiado (Memo 33/2017-BLDPRO).
17. Em 27.09.2017, foi criado o Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania.
18. Em 07.11.2017, o Senador Ricardo Ferraço licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, conforme os Requerimentos
nºs 959 e 960/2017.
19. Em 21.11.2017, o Senador Sérgio de Castro foi designado membro titular, pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado em vaga
anteriormente ocupada pelo Senador Ricardo Ferraço (Of. nº 238/2017-GLPSDB).

Secretário(a): Patricia de Lurdes Motta de Oliveira e Oliveira
Reuniões: Quartas-Feiras 9:00 horas Telefone(s): 61 33034608
E-mail: cas@senado.gov.br
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2.1) SUBCOMISSÃO ESPECIAL SOBRE DOENÇAS RARAS
Finalidade: Propor iniciativas para promoção e defesa dos direitos das pessoas com Doenças Raras, bem
como o devido aprimoramento na legislação específica.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Waldemir Moka (PMDB-MS) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Dalirio Beber (PSDB-SC) (2)
RELATOR: Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO) (3)
Leitura: 23/08/2017

TITULARES
Senador Waldemir Moka (PMDB-MS)
Senador Airton Sandoval (PMDB-SP)
Senador Dalirio Beber (PSDB-SC)

(1)

2. Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)

(1)

3. Senador Romário (PODE-RJ)

(1)

Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE)
Senadora Ana Amélia (PP-RS)

SUPLENTES
1. Senadora Ângela Portela (PDT-RR)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

4. Senador Cidinho Santos (PR-MT)

(1)

5. Senador Armando Monteiro (PTB-PE)

(1)

Notas:
1. Em 23.08.2017, foram designados os Senadores Waldemir Moka, Airton Sandoval, Dalírio Beber, Maria do Carmo Alves e Ana Amélia, como
membros titulares, e os Senadores Ângela Portela, Ronaldo Caiado, Romário, Cidinho Santos e Armando Monteiro, como suplentes, para compor o
Colegiado (Of. 110/2017-CAS)
2. Em 30.08.2017, a Comissão reunida elegeu os Senadores Waldemir Moka e Dalírio Beber, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado (Of. nº 122/2017-CAS).
3. Em 12.09.2017, o Senador Ronaldo Caiado foi designado Relator da subcomissão (Of. nº 12/2017-CASRARAS).

Secretário(a): Patricia de Lurdes Motta de Oliveira e Oliveira
Reuniões: Quartas-Feiras 9:00 horas Telefone(s): 61 33034608
E-mail: cas@senado.gov.br
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3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Edison Lobão (PMDB-MA) (7)
VICE-PRESIDENTE: Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)

TITULARES

(8)

Suplentes
Maioria (PMDB)

Senador Jader Barbalho (PMDB-PA)

(1)

1. Senador Roberto Requião (PMDB-PR)

Senador Edison Lobão (PMDB-MA)

(1)

2. Senador Romero Jucá (PMDB-RR)

(1)

(1)

Senador Eduardo Braga (PMDB-AM)

(1)

3. Senador Renan Calheiros (PMDB-AL)

Senadora Simone Tebet (PMDB-MS)

(1)

4. Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)

Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)

(1)

5. Senador Waldemir Moka (PMDB-MS)

(1)

Senadora Marta Suplicy (PMDB-SP)

(1)

6. Senadora Rose de Freitas (PMDB-ES)

Senador José Maranhão (PMDB-PB)

(1)

7. Senador Hélio José (PROS-DF)

(1)

(1)
(1)

(1)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senador Jorge Viana (PT-AC)

(6)

Senador José Pimentel (PT-CE)

(6)

Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)
Senador Paulo Paim (PT-RS)

(6,19)

2. Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

(6,17,18)

3. Senadora Regina Sousa (PT-PI)

(6)

Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)

1. Senador Humberto Costa (PT-PE)

4. Senador Paulo Rocha (PT-PA)

(6,17)

(6,11,13,19)
(6)

5. Senadora Ângela Portela (PDT-RR)

(6)

Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

6.

(6,22,27)

VAGO

(6,19,22,27)

(6)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
Senador Aécio Neves (PSDB-MG)
Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

1. Senador Roberto Rocha (PSDB-MA)

(3,21,28,33)

Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)

(3,15,23,24,25,26)

Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)

(9)

Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE)

(3,12,35,36,37)

2. Senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB)

(3)

(9)

3. Senador Eduardo Amorim (PSDB-SE)

(3)

4. Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

(9)

5. Senador José Serra (PSDB-SP)

(3)

(20,23,24,25,26)

Bloco Parlamentar Democracia Progressista ( PP, PSD )
Senador Lasier Martins (PSD-RS)
Senador Wilder Morais (PP-GO)

1. Senador Ivo Cassol (PP-RO)

(5)

Senador Benedito de Lira (PP-AL)

(5)

2. Senadora Ana Amélia (PP-RS)

(5)

(5,14)

3. Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

(5)

(5)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PSB, PODE, PCdoB, REDE, PPS )
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)
Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

(4,38)

Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

1. Senador Alvaro Dias (PODE-PR)

2. Senador João Capiberibe (PSB-AP)

(4,30)
(4)

(32)

(4,29,31,34)
(4)

3. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

(4)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
Senador Armando Monteiro (PTB-PE)
Senador Eduardo Lopes (PRB-RJ)
Senador Magno Malta (PR-ES)

(2)

(2,10)

(2)

1. Senador Cidinho Santos (PR-MT)

(2,16)

2. Senador Vicentinho Alves (PR-TO)

(2,10)

3. Senador Fernando Collor (PTC-AL)

(2)

Notas:
*. O PMDB e os Blocos Parlamentares Resistência Democrática e Social Democrata compartilham 1 vaga na Comissão, com a qual o Colegiado
totaliza 27 membros.
1. Em 08.02.2017, os Senadores Jader Barbalho, Edison Lobão, Eduardo Braga, Simone Tebet, Valdir Raupp, Marta Suplicy e José Maranhão foram
designados membros titulares; e os Senadores Roberto Requião, Romero Jucá, Renan Calheiros, Garibaldi Alves Filho, Waldemir Moka, Rose de
Freitas e Hélio José, como membros suplentes, pelo Bloco da Maioria, para compor a CCJ (Of. 17/2017-GLPMDB).
2. Em 08.02.2017, os Senadores Armando Monteiro, Vicentinho Alves e Magno Malta foram designados membros titulares; e os Senadores
Wellington Fagundes, Eduardo Lopes e Fernando Collor, como membros suplentes, pelo Bloco Moderador, para compor a CCJ (Of. 003/2017BLOMOD).
3. Em 08.02.2017, os Senadores Aécio Neves, Antônio Anastasia e Aloysio Nunes Ferreira foram designados membros titulares; e os Senadores
José Aníbal, Cássio Cunha Lima e Eduardo Amorim, como membros suplentes, pelo Bloco Social Democrata, para compor a CCJ (Of. 027/2017GLPSDB).
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4. Em 08.02.2017, os Senadores Antônio Carlos Valadares, Roberto Rocha e Randolfe Rodrigues foram designados membros titulares; e os Senadores
Lídice da Mata, João Capiberibe e Vanessa Grazziotin, como membros suplentes, pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor a CCJ (Memo.
003/2017-GLBSD).
5. Em 08.02.2017, os Senadores Lasier Martins, Benedito de Lira e Wilder Morais foram designados membros titulares; e os Senadores Ivo Cassol,
Roberto Muniz e Sérgio Petecão, como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, para compor a CCJ (Memo. 022/2017BLDPRO).
6. Em 08.02.2017, os Senadores Jorge Viana, José Pimentel, Fátima Bezerra, Lindbergh Farias, Paulo Paim e Acir Gurgacz foram designados
membros titulares; e os Senadores Ângela Portela, Gleisi Hoffmann, Humberto Costa, Paulo Rocha e Regina Sousa, como membros suplentes, pelo
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, para compor a CCJ (Of. 2/2017-GLPT).
7. Em 09.02.2017, a Comissão reunida elegeu o Senador Edson Lobão o Presidente deste colegiado (Of. 1/2017-CCJ).
8. Em 09.02.2017, a Comissão reunida elegeu o Senador Antônio Anastasia o Vice-Presidente deste colegiado (Of. 1/2017-CCJ).
9. Em 14.02.2017, os Senadores Ronaldo Caiado, Maria do Carmo Alves foram designados membros titulares; e o Senador Davi Alcolumbre, como
membro suplente, pelo Bloco Social Democrata, para compor a CCJ (Of. nº004/2017-GLDEM).
10. Em 14.02.2017, o Senador Eduardo Lopes passou a ocupar a vaga de titular pelo Bloco Moderador, em permuta com o Senador Vicentinho Alves,
que passou a ocupar a vaga de suplente na Comissão (of. 6/2017-BLOMOD).
11. Em 15.02.2017, o Senador Humberto Costa deixa de compor a comissão, como suplente pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (of.
16/2017-LBPRD).
12. Em 20.02.2017, o Senador Ricardo Ferraço passou a ocupar a vaga de suplente, pelo o Bloco Social Democrata, em substituição ao Senador José
Aníbal (Of. 53/2017-GLPSDB).
13. Em 07.03.2017, o Senador Humberto Costa foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (of. 27/2017GLBPRD).
14. Em 09.03.2017, a Senadora Ana Amélia passou a ocupar a vaga de suplente, pelo o Bloco Democracia Progressista, em substituição ao Senador
Roberto Muniz(Of. 31/2017-BLDPRO).
15. Em 09.03.2017, o Senador Flexa Ribeiro foi designado membro titular pelo Bloco Social Democrata, em vaga anteriormente ocupada pelo
Senador Aloysio Nunes Ferreira, que assumiu cargo no Poder Executivo (of. 98/2017-GLPSDB).
16. Em 14.03.2017, o Senador Cidinho Santos foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Wellington
Fagundes (of. 30/2017-BLOMOD).
17. Em 21.03.2017, a Senadora Gleisi Hoffmann foi designada membro titular pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, deixando de
ocupar a vaga de suplente, em substituição ao Senador Lindbergh Farias (of. 47/2017-GLBPRD).
18. Em 29.03.2017, o Senador Lindbergh Farias foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, para compor o
colegiado(Of. 53/2017-GLBPRD).
19. Em 19.04.2017, os Senadores Humberto Costa, Lindbergh Farias, Regina Sousa, Paulo Rocha e Ângela Portela foram designados membros
suplentes, nessa ordem, pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, para compor o colegiado (Of. 61/2017-GLBPRD).
20. Em 20.04.2017, o Senador José Serra foi designado membro suplente pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado(Of. 30/2017GLDEM).
21. Em 26.06.2017, o Senador Paulo Bauer foi designado membro titular pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Of. 135/2017GLPSDB).
22. Em 26.06.2017, a Senadora Ângela Portela deixou de ocupar a vaga de suplente na comissão, pois foi designada membro titular pelo Bloco
Parlamentar da Resistência Democrática, em substituição ao Senador Acir Gurgacz (Of. 87/2017-GLBPRD).
23. Em 27.06.2017, o Senador José Serra deixou de ocupar a vaga de suplente e passou a ocupar a vaga de titular na comissão, em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro (Of. 165/2017-GLPSDB).
24. Em 27.06.2017, o Senador Flexa Ribeiro deixou de ocupar a vaga de titular e passou a ocupar a vaga de suplente, pelo Bloco Social Democrata,
em substituição ao Senador José Serra (Of. 165/2017-GLPSDB).
25. Em 04.07.2017, o Senador José Serra deixou de ocupar a vaga de titular e passou a ocupar a vaga de suplente, pelo Bloco Social Democrata, em
substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of. 168/2017-GLPSDB).
26. Em 04.07.2017, o Senador Flexa Ribeiro deixou de ocupar a vaga de suplente e passou a ocupar a vaga de titular na comissão, em substituição ao
Senador José Serra (Of. 168/2017-GLPSDB).
27. Em 08.08.2017, o Senador Acir Gurgacz foi designado membro titular pelo Bloco da Resistência Democrática, em substituição à Senadora Ângela
Portela, que passou a compor o colegiado como membro suplente (Of. 89/2017-GLBPRD).
28. Em 10.08.2017, o Senador Aécio Neves foi designado membro titular, em substituição ao Senador Paulo Bauer, pelo Bloco Social Democrata,
para compor o colegiado (Of. 184/2017-GLPSDB).
29. Em 10.08.2017, o Senador Roberto Rocha foi designado membro suplente pelo Bloco Socialismo e Democracia, em substituição à Senadora
Lídice da Mata, que passou a compor o colegiado como membro titular (Memo. 71/2017-BLSDEM).
30. Em 10.08.2017, a Senadora Lídice da Mata foi designada membro titular pelo Bloco Socialismo e Democracia, em substituição ao Senador
Roberto Rocha, que passou a compor o colegiado como membro suplente (Memo. 71/2017-BLSDEM).
31. Em 19.09.2017, o Senador Roberto Rocha deixou de ocupar a vaga de suplente no colegiado, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia
(Of. 84/2017-BLSDEM).
32. Em 27.09.2017, foi criado o Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania.
33. Suspenso de 27.09.2017 a 17.10.2017, quando o Plenário deliberou sobre a ação cautelar nº 4.327/2017, do Supremo Tribunal Federal.
34. Em 10.10.2017, o Senador Alvaro Dias foi designado membro suplente, pelo Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania, para compor o
colegiado (Memo. 1/2017-GLBPDC).
35. Em 07.11.2017, o Senador Ricardo Ferraço licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, conforme os Requerimentos
nºs 959 e 960/2017.
36. Em 09.11.2017, o Senador Dalírio Beber foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Ricardo Ferraço, pelo Bloco Social
Democrata, para compor o colegiado (Of. 232/2017-GLPSDB).
37. Em 21.11.2017, o Senador Roberto Rocha foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Dalírio Beber, pelo Bloco Social
Democrata, para compor o colegiado (Of. 239/2017-GLPSDB).
38. O Senador Antonio Carlos Valadares licenciou-se por 121 dias, nos termos do art. 43, incisos I e II, do RISF a partir do dia 22 de novembro de
2017, conforme Requerimentos nºs 1.000 e 1.001, de 2017, deferido em 22.11.2017.
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Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Reuniões: Quartas-Feiras 10:00 horas Telefone(s): 61 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: ccj@senado.gov.br
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3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - IMAGEM E PRERROGATIVAS
PARLAMENTARES
Finalidade: Assessorar a Presidência do Senado em casos que envolvam a imagem e as prerrogativas
dos parlamentares e da própria instituição parlamentar.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES

SUPLENTES
Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 61-3303-3972
Fax: 61-3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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3.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQJ nº 4/2003, dos Senadores Ney Suassuna e Tasso Jereissati,
com o objetivo de acompanhar sistematicamente a questão da segurança pública em nosso País.
(Requerimento Da Comissão De Constituição, Justiça E Cidadania 4, de 2003)
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

TITULARES

SUPLENTES
Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - CE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia (PSB-GO)
VICE-PRESIDENTE: Senador Pedro Chaves (PSC-MS)

TITULARES

Suplentes
PMDB

Senadora Rose de Freitas
Senador Dário Berger
Senadora Marta Suplicy
Senador José Maranhão
Senador Edison Lobão

1. Senador Valdir Raupp

(7,12)

(7)

2. Senador Hélio José (PROS-DF)

(7)
(7)

3. Senador Raimundo Lira

(15)

(7)

4. Senadora Simone Tebet

(18)

5.

(7,15,18)

Senador João Alberto Souza

(7)

6.

(7)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senadora Ângela Portela (PDT-RR)

1. Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)

(4)

Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

(4)

2. Senador Humberto Costa (PT-PE)

Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

(4)

3. Senador Jorge Viana (PT-AC)

Senador Paulo Paim (PT-RS)

Senadora Regina Sousa (PT-PI)

(4)

4. Senador José Pimentel (PT-CE)

(4)

5. Senador Paulo Rocha (PT-PA)

(4)

Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

(4)
(4)

(4)
(4)

6.

(4)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)
Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

1. Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

(1)

2. Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)

(1)

Senador Roberto Rocha (PSDB-MA)
Senador José Agripino (DEM-RN)

3. Senador Eduardo Amorim (PSDB-SE)

(1,9,19)

Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE)

(6)
(6)

(6)

(21)

4.
5.

(6)

Bloco Parlamentar Democracia Progressista ( PP, PSD )
Senador José Medeiros (PODE-MT)
Senador Roberto Muniz (PP-BA)
Senador Ciro Nogueira (PP-PI)

1. Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

(5)

2. Senadora Ana Amélia (PP-RS)

(5)

3. Senador Lasier Martins (PSD-RS)

(5)

(5)

(5)
(14)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PSB, PODE, PCdoB, REDE, PPS )
Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)
Senadora Lúcia Vânia (PSB-GO)

(2)

2. Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

(2)

Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

1. Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)
3. Senador Romário (PODE-RJ)

(2)

(17)

(2,16,22)

(2,19)

(13,20)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
Senador Pedro Chaves (PSC-MS)
Senador Eduardo Lopes (PRB-RJ)

1. Senador Magno Malta (PR-ES)

(3)

Senador Wellington Fagundes (PR-MT)

(3,8)

(3)

(3)

2. Senador Vicentinho Alves (PR-TO)
3. Senador Telmário Mota (PTB-RR)

(3)
(8,10,11)

Notas:
*. O PMDB e os Blocos Parlamentares Resistência Democrática e Social Democrata compartilham 1 vaga na Comissão, com a qual o Colegiado
totaliza 27 membros.
1. Em 09.03.2017, os Senadores Antonio Anastasia, Flexa Ribeiro e Ricardo Ferraço foram designados membros titulares, pelo Bloco Social
Democrata, para compor o colegiado (Of. 29/2017-GLPSDB).
2. Em 09.03.2017, os Senadores Cristovam Buarque, Lúcia Vânia e Lídice da Mata foram designados membros titulares; e os Senadores Romário e
Randolfe Rodrigues, membros suplentes, pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor a CE (Memo. nº008/2017-BLSDEM).
3. Em 09.03.2017, os Senadores Pedro Chaves, Thieres Pinto e Eduardo Lopes foram designados membros titulares; e os Senadores Magno Malta e
Vicentinho Alves, membros suplentes, pelo Bloco Moderador, para compor o colegiado (Of. nº 5/2017-BLOMOD).
4. Em 09.03.2017, os Senadores Ângela Portela, Fátima Bezerra, Lindbergh Farias, Paulo Paim, Regina Sousa e Acir Gurgacz foram designados
membros titulares; e os Senadores Gleisi Hoffmann, Humberto Costa, José Pimentel e Paulo Rocha, membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar da
Resistência Democrática, para compor a CE (Of. nº005/2017-GLBPRD).
5. Em 09.03.2017, os Senadores José Medeiros, Roberto Muniz e Ciro Nogueira foram designados membros titulares; e os Senadores Sérgio Petecão e
Ana Amélia, membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, para compor a CE (Of. nº026/2017-GLBPRO).
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6. Em 13.03.2017, os Senadores Maria do Carmo Alves e José Agripino foram designados membros titulares; e os Senadores Davi Alcolumbre e
Ronaldo Caiado, membros suplentes, pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Of. nº07/2017-GLDEM).
7. Em 14.03.2017, os Senadores Simone Tebet, Dário Berger, Marta Suplicy, José Maranhão, Raimundo Lira e João Alberto Souza foram designados
membros titulares; e os Senadores Valdir Raupp e Hélio José, membros suplentes, pelo PMDB, para compor o colegiado (Of. nº 31/2017-GLPMDB).
8. Em 14.03.2017, o Senador Wellington Fagundes foi designado membro titular, em substituição ao Senador Thieres Pinto, que passou a compor o
colegiado como membro suplente, pelo Bloco Moderador (Of. nº 27/2017-BLOMOD).
9. Em 21.03.2017, o Senador Ricardo Ferraço deixou de compor o colegiado, pelo Bloco Social Democrata (Of. nº 104/2017-GLPSDB).
10. Em 17.04.2017, o Senador Thieres Pinto deixa de compor a Comissão, em virtude de reassunção de mandato do titular.
11. Em 19.04.2017, o Senador Telmário Mota foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Thieres Pinto, pelo Bloco Moderador, para
compor o colegiado (Of. nº 50/2017-BLOMOD).
12. Em 07.06.2017, a Senadora Rose de Freitas foi designada membro titular, em substituição à Senadora Simone Tebet, pelo PMDB, para compor o
colegiado (Of. nº 135/2017-GLPMDB).
13. Em 16.08.2017, o Senador Roberto Rocha foi designado membro suplente, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor o
colegiado (Memo. nº 73/2017-BLSDEM).
14. Em 18.08.2017, o Senador Lasier Martins foi designado membro suplente, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, para compor o
colegiado (Memo. nº 62/2017-BLDPRO).
15. Em 31.08.2017, a Senadora Simone Tebet foi designada membro titular, em substituição ao Senador Raimundo Lira, que passa a ocupar a vaga de
suplente, pelo PMDB, para compor o colegiado (Of. nº 178/2017-GLPMDB).
16. Em 12.09.2017, o Senador Antonio Carlos Valadares foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Romário, pelo Bloco
Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor o colegiado (Of. nº 80/2017-BLSDEM).
17. Em 27.09.2017, foi criado o Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania.
18. Em 05.10.2017, o Senador Edison Lobão foi designado membro titular, em substituição à Senadora Simone Tebet, que passa a ocupar a vaga de
suplente, pelo PMDB, para compor o colegiado (Of. nº 198/2017-GLPMDB).
19. Em 09.10.2017, o Senador Roberto Rocha foi designado membro titular, pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado, deixando de
ocupar a vaga de suplente, pelo Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (Of. nº 216/2017-GLPSDB).
20. Em 11.10.2017, o Senador Romário foi designado membro suplente, para compor o colegiado, pelo Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania
(Memo. nº 3/2017-GLBPDC).
21. Em 24.10.2017, o Senador Eduardo Amorim foi designado membro suplente, para compor o colegiado, pelo Bloco Social Democrata (Of. nº
225/2017-GLPSDB).
22. O Senador Antonio Carlos Valadares licenciou-se por 121 dias, nos termos do art. 43, incisos I e II, do RISF a partir do dia 22 de novembro de
2017, conforme Requerimentos nºs 1.000 e 1.001, de 2017, deferido em 22.11.2017.

Secretário(a): Willy da Cruz Moura
Reuniões: Terças-Feiras 11:00 horas Telefone(s): 61 33033498
E-mail: ce@senado.leg.br
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4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E
COMUNICAÇÃO SOCIAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RCE nº 26/2000, do Senador José Fogaça e outros, com o objetivo
de Acompanhamento das ações Cinema, Teatro, Música e Comunicação Social.
(Requerimento Da Comissão De Educação 26, de 2000)
Número de membros: 12 titulares e 12 suplentes

Secretário(a): Willy da Cruz Moura
Telefone(s): 61 33033498
E-mail: ce@senado.leg.br
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4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO
Finalidade: Requer a criação da Subcomissão Permanente denominada Bancada do Livro, que por
meio de audiências públicas, depoimentos de autoridades, diligências, ou outro meio regimental, possa
analisar os problemas que envolvem a autoria, editoração, publicação e distribuição de livros no país,
o sistema brasileiro de bibliotecas, a importação e exportação de livros, direitos autorais, e quaisquer
outros assuntos relacionados com o livro.
(Requerimento Da Comissão De Educação 1, de 2002)
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

TITULARES

SUPLENTES
Secretário(a): Willy da Cruz Souza
Telefone(s): 33033498
E-mail: ce@senado.leg.br
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4.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE DESPORTOS
Finalidade: Requer seja criada, no âmbito da Comissão de Educação, uma Subcomissão de Desportos,
de caráter permanente, destinada a apreciar programas, planos e políticas governamentais instituídas para
o setor desportivo no País.
(Requerimento 811, de 2001)
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

TITULARES

SUPLENTES
Secretário(a): Willy da Cruz Souza
Telefone(s): 61 33033498
E-mail: ce@senado.leg.br
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5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE - CMA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) (13)
VICE-PRESIDENTE: Senador Wellington Fagundes (PR-MT)

TITULARES

(19)

Suplentes
PMDB

Senador Hélio José (PROS-DF)
Senador Renan Calheiros

2. Senador Dário Berger

(11)

Senador João Alberto Souza
Senador Valdir Raupp

1. Senador Airton Sandoval

(11)

(11,14)

(11)

3.

(11)

4.

(11,14)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senador Jorge Viana (PT-AC)

1. Senadora Ângela Portela (PDT-RR)

(6)

Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)
Senador Paulo Rocha (PT-PA)

2. Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)

(6)

3. Senador Humberto Costa (PT-PE)

(6)

Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

(6)

4. Senadora Regina Sousa (PT-PI)

(6)

(6)
(6)

(6)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)
Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

(4)

(4)

Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

(7,9)

1. Senador Dalirio Beber (PSDB-SC)

(4)

2. Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)

(7,9)

3. Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)

(8,22)

Bloco Parlamentar Democracia Progressista ( PP, PSD )
Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)
Senador Roberto Muniz (PP-BA)

1. Senador José Medeiros (PODE-MT)

(1)

2. Senador Benedito de Lira (PP-AL)

(1,10)

(1)
(1)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PSB, PODE, PCdoB, REDE, PPS )
Senador João Capiberibe (PSB-AP)

1. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

(2)

Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)

(3)

2.

VAGO

(20)

(2)

(2,21)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
Senador Wellington Fagundes (PR-MT)
Senador Cidinho Santos (PR-MT)

(5,15)

(5)

1. Senador Telmário Mota (PTB-RR)
2. Senador Pedro Chaves (PSC-MS)

(5,17,18)
(5,12,16)

Notas:
*. Em 30.03.2017, foi publicada a Resolução nº 3, de 2017, que alterou o nome da "Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle" para "Comissão de Meio Ambiente".
1. Em 09.03.2017, os Senadores Sérgio Petecão e Wilder Morais foram designados membros titulares; e os Senadores José Medeiros e Benedito de
Lira, membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, para compor o colegiado (Memo. 27/2017-BLDPRO).
2. Em 09.03.2017, o Senador João Capiberibe foi designado membro titular; e os Senadores Vanessa Grazziotin e Roberto Rocha, membros suplentes,
pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor o colegiado (Memo. 7/2017-BLSDEM).
3. Em 09.03.2017, o Senador Cristovam Buarque foi designado membro titular, pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor o colegiado
(Memo. 14/2017-BLSDEM).
4. Em 09.03.2017, os Senadores Ataídes Oliveira e Flexa Ribeiro foram designados membros titulares; e o Senador Dalírio Beber, membro suplente,
pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Of. 35/2017-GLPSDB).
5. Em 09.03.2017, os Senadores Armando Monteiro e Cidinho Santos foram designados membros titulares; e os Senadores Thieres Pinto e Pedro
Chaves, membros suplentes, pelo Bloco Moderador, para compor o colegiado (Of. nº 5/2017-BLOMOD).
6. Em 09.03.2017, os Senadores Jorge Viana, Lindbergh Farias, Paulo Rocha e Acir Gurgacz foram designados membros titulares; e os senadores
Ângela Portela, Gleisi Hoffmann, Humberto Costa e Regina Sousa, membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, para
compor o colegiado (Of. 10/2017-GLBPRD).
7. Em 13.03.2017, o Senador Ronaldo Caiado foi designado membro titular; e o Senador José Agripino, membro suplente, pelo Bloco Social
Democrata, para compor o colegiado (Of. nº 7/2017-GLDEM).
8. Em 21.03.2017, o Senador Ricardo Ferraço foi designado membro suplente, pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Of. nº
100/2017-GLPSDB).
9. Em 22.03.2017, o Senador Davi Alcolumbre foi designado membro titular; e o Senador Ronaldo Caiado, membro suplente, pelo Bloco Social
Democrata, para compor o colegiado (Of. nº 8/2017-GLDEM).
10. Em 23.03.2017, o Senador Roberto Muniz foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, em substituição ao
Senador Wilder Morais, para compor o colegiado (Of. nº 2/2017-BLDPRO).
11. Em 31.03.2017, os Senadores Hélio José, Renan Calheiros, João Alberto Souza e Eduardo Braga foram designados membros titulares; e os
senadores Valdir Raupp e Dário Berger, membros suplentes, pelo PMDB, para compor o colegiado (Of. 36/2017-GLPMDB).
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12. Em 03.04.2017, o Senador Pedro Chaves deixa de compor o colegiado, como membro suplente, pelo Bloco Moderador(Of. nº 37/2017BLOMOD).
13. Em 04.04.2017, a Comissão reunida elegeu o Senador Davi Alcolumbre Presidente deste colegiado (Memo. nº 1/2017-CMA).
14. Em 05.04.2017, o Senador Valdir Raupp passa a atuar como titular, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Eduardo Braga. O Senador
Airton Sandoval foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Valdir Raupp, pelo PMDB, para compor o colegiado (Of. 88/2017GLPMDB).
15. Em 10.04.2017, o Senador Wellington Fagundes foi designado membro titular para compor o colegiado, em substituição ao Senador Armando
Monteiro, pelo Bloco Moderador (Of. nº 46/2017-BLOMOD).
16. Em 17.04.2017, o Senador Pedro Chaves passa a compor o colegiado, como membro suplente, pelo Bloco Moderador (Of. nº 40/2017-BLOMOD).
17. Em 17.04.2017, o Senador Thieres Pinto deixa de compor a Comissão, em virtude de reassunção de mandato do titular.
18. Em 24.04.2017, o Senador Telmário Mota passa a compor o colegiado, como membro suplente, pelo Bloco Moderador (Of. nº 54/2017BLOMOD).
19. Em 26.04.2017, a Comissão reunida elegeu o Senador Wellington Fagundes Vice-Presidente deste colegiado (Memo. nº 9/2017-CMA).
20. Em 27.09.2017, foi criado o Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania.
21. Em 10.10.2017, o Senador Roberto Rocha deixa de compor a Comissão, pelo Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (Memo. 4/2017GLBPDC).
22. Em 07.11.2017, o Senador Ricardo Ferraço licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, conforme os Requerimentos
nºs 959 e 960/2017.

Secretário(a): Airton Luciano Aragão Júnior
Reuniões: Terças-Feiras 11:30min Telefone(s): 61 33033284
E-mail: cma@senado.leg.br
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6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - CDH
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Regina Sousa (PT-PI)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)

TITULARES

Suplentes
PMDB

VAGO

1. Senador Valdir Raupp

(6,10)

Senadora Marta Suplicy

Senador Hélio José (PROS-DF)
VAGO

(6)

2.

(6)

3.

(6)

4.

(6,9)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senadora Ângela Portela (PDT-RR)
Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)
Senador Paulo Paim (PT-RS)

(4)
(4)

2. Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)
3. Senador Paulo Rocha (PT-PA)

(4)

Senadora Regina Sousa (PT-PI)

1. Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)
(4)

4. Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

(4)

(4)
(4)

(4)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
VAGO

(1,8)

1.

VAGO

(1,11)

2.

VAGO

(1,12)

3.

VAGO

(7,14)

4.

Bloco Parlamentar Democracia Progressista ( PP, PSD )
Senador José Medeiros (PODE-MT)

(3)

1. Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

(3)

2.

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PSB, PODE, PCdoB, REDE, PPS )
Senador João Capiberibe (PSB-AP)
Senador Romário (PODE-RJ)

(2)

1. Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)
2. Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)

(2)

(17)

(16)

(18)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
Senador Magno Malta (PR-ES)

1. Senador Cidinho Santos (PR-MT)

(5)

Senador Telmário Mota (PTB-RR)

(5,13,15)

(5)

2. Senador Wellington Fagundes (PR-MT)

(5)

Notas:
*. O PMDB e o Bloco Resistência Democrática compartilham 1 vaga na Comissão, com a qual o Colegiado totaliza 19 membros.
1. Em 09.03.2017, os Senadores Dalírio Beber, Eduardo Amorim e Ricardo Ferraço foram designados membros titulares, pelo Bloco Social
Democrata, para compor o colegiado (Of. 039/2017-GLPSDB).
2. Em 09.03.2017, os Senadores João Capiberibe e Romário foram designados membros titulares pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor o
colegiado (Memo. 21/2017-BLSDEM).
3. Em 09.03.2017, o Senador José Medeiros foi designado membro titular; e o Senador Sérgio Petecão, membro suplente, pelo Bloco Parlamentar
Democracia Progressista, para compor o colegiado (Memo. 24/2017-BLDPRO).
4. Em 09.03.2017, os Senadores Ângela Portela, Fátima Bezerra, Paulo Paim e Regina Sousa foram designados membros titulares; e os Senadores
Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias, Paulo Rocha e Acir Gurgacz, membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, para
compor o colegiado (Memo. 8/2017-GLBPRD).
5. Em 09.03.2017, os Senadores Magno Malta e Thieres Pinto foram designados membros titulares; e os Senadores Cidinho Santos e Wellington
Fagundes, membros suplentes, pelo Bloco Moderador, para compor o colegiado (Of. nº 5/2017-BLOMOD).
6. Em 10.03.2017, os senadores Eduardo Braga, Marta Suplicy, Hélio José e Garibaldi Alves Filho foram designados membros titulares; e o senador
Valdir Raupp, membro suplente, pelo PMDB, para compor a CDH (Of. nº 39/2017-GLPMDB).
7. Em 13.03.2017, a Senadora Maria do Carmo Alves foi designada membro titular pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Of. nº
7/2017-GLDEM).
8. Em 21.03.2017, o Senador Dalírio Beber deixou de ocupar a vaga de titular pelo Bloco Social Democrata(Of. nº 101/2017-GLPSDB).
9. Em 22.03.2017, o Senador Garibaldi Alves Filho deixou de ocupar a vaga de titular pelo PMDB no colegiado (Of. nº 73/2017-GLPMDB).
10. Em 31.03.2017, o Senador Eduardo Braga deixa de compor o colegiado, como membro titular, pelo PMDB (Of. nº 85/2017-GLPMDB).
11. Em 03.04.2017, o Senador Eduardo Amorim deixa de compor o colegiado, como membro titular, pelo Bloco Social Democrata (Of. nº 102/2017GLPSDB).
12. Em 03.04.2017, o Senador Ricardo Ferraço deixa de compor o colegiado, como membro titular, pelo Bloco Social Democrata (Of. nº 103/2017GLPSDB).
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13. Em 17.04.2017, o Senador Thieres Pinto deixou de compor a Comissão, em virtude de reassunção de mandato do titular.
14. Em 18.04.2017, a Senadora Maria do Carmo Alves deixa de compor o colegiado, pelo Bloco Social Democrata (Of. 13/2017-GLDEM).
15. Em 19.04.2017, o Senador Telmário Mota foi designado membro titular, em substituição ao Senador Thieres Pinto, pelo Bloco Moderador, para
compor o colegiado (Of. nº 48/2017-BLOMOD).
16. Em 02.05.2017, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado membro suplente pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor o colegiado
(Memo. nº 43/2017-BLSDEM).
17. Em 27.09.2017, foi criado o Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania.
18. Em 07.11.2017, o Senador Cristovam Buarque foi designado membro suplente, pelo Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania, para compor o
colegiado (Memo. nº 10/2017-GLBPDC).

Secretário(a): Mariana Borges Frizzera Paiva Lyrio
Reuniões: Quartas-Feiras 11:30 horas Telefone(s): 61 3303-2005
Fax: 3303-4646
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6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
Finalidade: Subcomissão criada pelo RCH nº 76/2007, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, com o objetivo de acompanhar as ações em Defesa da Mulher.
(Requerimento Comissão De Direitos Humanos E Legislação Participativa 76, de 2007)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES

SUPLENTES

Secretário(a): Mariana Borges Frizzera Paiva Lyrio
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.2) SUBC. PERM. PARA ENFRENTAMENTO DO TRÁFICO NAC. E
INTERNACIONAL DE PESSOAS E COMBATE AO TRAB. ESCRAVO
Finalidade: Elaborar e aprovar proposições legislativas, bem como analisar políticas públicas já
existentes acerca do Tráfico de Pessoas e Combate ao Trabalho Escravo.
(Requerimento Comissão De Direitos Humanos E Legislação Participativa 7, de 2013)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES

SUPLENTES

Secretário(a): Mariana Borges Frizzera Paiva Lyrio
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO
Finalidade: Acompanhar a conclusão e as recomendações do relatório da Comissão Nacional da
Verdade.
(Requerimento Comissão De Direitos Humanos E Legislação Participativa 18, de 2015)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
VAGO

1.

VAGO

VAGO

2.

VAGO

Maioria (PMDB)
VAGO

1.

VAGO

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
VAGO

1.

VAGO

Notas:
1. Em 27.09.2017, foi criado o Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania.

Secretário(a): Mariana Borges Frizzera Paiva Lyrio
Reuniões: Quartas-Feiras 11:30 horas Telefone(s): 61 3303-2005
Fax: 3303-4646
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6.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DO ESTATUTO DO TRABALHO
Finalidade: Aprofundar o debate sobre a reforma trabalhista com vistas a criação do Estatuto do
Trabalho, no âmbito da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
(Requerimento Comissão De Direitos Humanos E Legislação Participativa 83, de 2017)
Número de membros: 3 titulares e 3 suplentes
PRESIDENTE: Senador Telmário Mota (PTB-RR) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS) (3)
Instalação: 09/08/2017

TITULARES

SUPLENTES
PMDB

Senador Valdir Raupp

1. Senador Hélio José (PROS-DF)

(2)

(2)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senador Paulo Paim (PT-RS)

1. Senadora Ângela Portela (PDT-RR)

(2)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
Senador Telmário Mota (PTB-RR)

(2)

(2)

(1)

1. Senador João Capiberibe (PSB-AP)

(2)

Notas:
1. Os Blocos Social Democrata, Democracia Progressista, Socialismo e Democracia e Moderador compartilham uma vaga no Colegiado.
2. Em 04.08.2017, foram designados os Senadores Valdir Raupp, Paulo Paim e Telmário Mota, como titulares, e Hélio José, Ângela Portela e João
Capiberibe, como suplentes, para compor o Colegiado (Of. nº 75/2017-CDH)
3. Em 09.08.2017, a Comissão reunida elegeu os Senadores Telmário Mota e Paulo Paim, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado (Of. 76/2017-CDH).
*. Em 03.08.2017, é criada a Subcomissão Temporária, nos termos do Requerimento nº 83, de 2017, da CDH (Of. nº 74, de 2017-CDH)
**. Em 09.08.2017, a Comissão reunida aprovou o RDH 87/2017, que alterou o nome da Comissão para Subcomissão Temporária do Estatuto do
Trabalho (Of. 76/2017-CDH).

Secretário(a): Mariana Borges Frizzera Paiva Lyrio
Reuniões: Quartas-Feiras 11:30 horas Telefone(s): 61 3303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: cdh@senado.gov.br
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7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
PRESIDENTE: Senador Fernando Collor (PTC-AL) (9)
VICE-PRESIDENTE: Senador Jorge Viana (PT-AC) (9)

TITULARES

Suplentes
PMDB

Senador Edison Lobão

1. Senador Renan Calheiros

(7)

Senador João Alberto Souza
Senador Roberto Requião
Senador Romero Jucá

2. Senador Valdir Raupp

(7)

(7,13)

(7)

3. Senador Hélio José (PROS-DF)

(7,13)

4. Senadora Marta Suplicy

(7)

Senador Fernando Bezerra Coelho

(7)

(17,21,22)

(21)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)
Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)
Senador Jorge Viana (PT-AC)

1. Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

(5)

2. Senador José Pimentel (PT-CE)

(5,16)

3. Senador Paulo Paim (PT-RS)

(5)

Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

(5)

4. Senador Humberto Costa (PT-PE)

(5)

(5)

(5)

(5,16)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)
Senador Paulo Bauer (PSDB-SC)

(2)

Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)
Senador José Agripino (DEM-RN)

1. Senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB)
2. Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)

(2)
(2,12,23)

3. Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

(11)

4. Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE)

(8)

(2)

(8)

(12)

Bloco Parlamentar Democracia Progressista ( PP, PSD )
Senador Lasier Martins (PSD-RS)
Senadora Ana Amélia (PP-RS)

1. Senador José Medeiros (PODE-MT)

(6)

2. Senador Gladson Cameli (PP-AC)

(6)

(6)

(6)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PSB, PODE, PCdoB, REDE, PPS )
Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)

(4)

1. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)
2. Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

(4,18)

(20)

(4)

(1)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
Senador Fernando Collor (PTC-AL)
Senador Pedro Chaves (PSC-MS)

(3)

(3)

1. Senador Wellington Fagundes (PR-MT)
2. Senador Armando Monteiro (PTB-PE)

(3,10,14,15,19)
(3)

Notas:
*. O PMDB e o Bloco Resistência Democrática compartilham 1 vaga na Comissão, com a qual o Colegiado totaliza 19 membros.
1. Em 09.03.2017, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado membro suplente pelo Bloco Socialismo e Democracia para compor o colegiado (Of.
16/2017-BLSDEM).
2. Em 09.03.2017, os Senadores Antonio Anastasia, Paulo Bauer e Tasso Jereissati foram designados membros titulares; e o Senador Cássio Cunha
Lima, membro suplente, pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Of. 32/2017-GLPSDB).
3. Em 09.03.2017, os Senadores Fernando Collor e Pedro Chaves foram designados membros titulares; e os Senadores Cidinho Santos e Armando
Monteiro, membros suplentes, pelo Bloco Moderador, para compor o colegiado (Of. nº 5/2017-BLOMOD).
4. Em 09.03.2017, os Senadores Cristovam Buarque e Fernando Bezerra Coelho foram designados membros titulares; e a Senadora Vanessa
Grazziotin, membro suplente, pelo Bloco Socialismo e Democracia para compor o colegiado (Of. 10/2017-BLSDEM).
5. Em 09.03.2017, os Senadores Gleisi Hoffmann, Humberto Costa, Jorge Viana e Lindbergh Farias foram designados membros titulares; e os
Senadores Fátima Bezerra, José Pimentel, Paulo Paim e Acir Gurgacz, membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática para
compor o colegiado (Of. 9/2017-GLBPRD).
6. Em 09.03.2017, os Senadores Lasier Martins e Ana Amélia foram designados membros titulares; e os Senadores José Medeiros e Gladson Cameli,
membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar Parlamentar Democracia Progressista para compor o colegiado (Of. 29/2017-BLDPRO).
7. Em 09.03.2017, os Senadores Edison Lobão, João Alberto Souza, Renan Calheiros e Romero Jucá foram designados membros titulares; e os
Senadores Roberto Requião, Valdir Raupp e Hélio José, membros suplentes, pelo PMDB para compor o colegiado (Of. 38/2017-GLPMDB).
8. Em 13.03.2017, o Senador José Agripino foi designado membro titular; e o Senador Ronaldo Caiado, membro suplente, pelo Bloco Social
Democrata, para compor o colegiado (Of. nº 07/2017-GLDEM).
9. Em 14.03.2017, a Comissão reunida elegeu os Senadores Fernando Collor e Jorge Viana, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado (Memo. nº 1/2017-CRE).
10. Em 14.03.2017, o Senador Wellington Fagundes foi designado membro suplente, em substituição ao senador Cidinho Santos, pelo Bloco
Moderador, para compor o colegiado (Of. nº 29/2017-BLOMOD).

Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 0D39CB8F001FA17E.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.182014/2017-61 - 00100.182014/2017-61-2 (ANEXO: 002)

670

Quinta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

23 Novembro 2017

11. Em 21.03.2017, o Senador Flexa Ribeiro foi designado membro suplente pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Of. nº 106/2017GLPSDB).
12. Em 21.03.2017, o Senador Ricardo Ferraço foi designado membro titular para compor o colegiado, em substituição ao senador Tasso Jereissati,
que passa a atuar como suplente, pelo Bloco Social Democrata (Of. nº 99/2017-GLPSDB).
13. Em 24.03.2017, o Senador Roberto Requião foi designado membro titular para compor o colegiado, em substituição ao senador Renan Calheiros,
que passa a atuar como suplente, pelo PMDB (Of. nº 75/2017-GLPMDB).
14. Em 10.04.2017, o Senador Thieres Pinto foi designado membro suplente para compor o colegiado, em substituição ao Senador Wellington
Fagundes, pelo Bloco Moderador (Of. nº 43/2017-BLOMOD).
15. Em 17.04.2017, o Senador Thieres Pinto deixa de compor a Comissão, em virtude de reassunção de mandato do titular.
16. Em 07.06.2017, o Senador Acir Gurgacz passou a ocupar a vaga de titular pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, em permuta com o
Senador Humberto Costa, que passou a ocupar a vaga de suplente na Comissão (of. 74/2017-GLBPRD).
17. Em 13.09.2017, o Senador Fernando Bezerra Coelho foi designado membro suplente, pelo PMDB, para compor o colegiado (Of. nº 180/2017GLPMDB).
18. Em 13.09.2017, vago em virtude de o Senador Fernando Bezerra Coelho ter sido designado membro suplente, pelo PMDB, para compor o
colegiado (Of. nº 180/2017-GLPMDB).
19. Em 19.09.2017, o Senador Wellington Fagundes foi designado membro suplente, pelo Bloco Moderador, para compor o colegiado (Of. nº
93/2017-BLOMOD).
20. Em 27.09.2017, foi criado o Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania.
21. Em 11.10.2017, o Senador Fernando Bezerra Coelho foi designado membro titular, pelo PMDB, para compor o colegiado, deixando de compor a
composição como suplente (Of. nº 199/2017-GLPMDB).
22. Em 31.10.2017, a Senadora Marta Suplicy foi designada membro suplente, pelo PMDB, para compor o colegiado (Of. nº 208/2017-GLPMDB).
23. Em 07.11.2017, o Senador Ricardo Ferraço licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, conforme os Requerimentos
nºs 959 e 960/2017.

Secretário(a): Alvaro Araujo Souza
Reuniões: Quintas-Feiras 9:00 horas Telefone(s): 61 3303-3496
E-mail: cre@senado.leg.br
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - CI
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Eduardo Braga (PMDB-AM)
VICE-PRESIDENTE: Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

TITULARES

Suplentes
PMDB

Senador Renan Calheiros
Senador Eduardo Braga

1. Senador Hélio José (PROS-DF)

(7)

2. Senadora Kátia Abreu

(7)

Senador Fernando Bezerra Coelho
Senador Elmano Férrer
Senador Raimundo Lira

3. Senadora Rose de Freitas

(7,15)

4. Senador Jader Barbalho

(7)

5. Senador Valdir Raupp

(7)

(7)

(7,9,10)
(7)
(7)
(10)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senadora Ângela Portela (PDT-RR)
Senador Jorge Viana (PT-AC)
Senador José Pimentel (PT-CE)
Senador Paulo Rocha (PT-PA)

1. Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

(3)

(3)

2. Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)

(3)
(3)
(3)

Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

(3)

4. Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

(3)

5. Senadora Regina Sousa (PT-PI)

(3)

(3)

3. Senador Humberto Costa (PT-PE)
(3)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)
Senador Sérgio de Castro (PDT-ES)
Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

1. Senador José Agripino (DEM-RN)

(2)
(2,8,11,19,20)

2. Senador Roberto Rocha (PSDB-MA)

(18)

3.

(2)

Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)

(6)

4.

(6)

Bloco Parlamentar Democracia Progressista ( PP, PSD )
Senador Otto Alencar (PSD-BA)

(4)

1. Senador Lasier Martins (PSD-RS)

Senador Wilder Morais (PP-GO)

(4)

2. Senador Ivo Cassol (PP-RO)

Senador Roberto Muniz (PP-BA)

(4)

3. Senador Gladson Cameli (PP-AC)

(4)

(4)
(4)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PSB, PODE, PCdoB, REDE, PPS )
Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

(1)

(1,21)

2.

(1,16)

VAGO

1. Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)

(17)

3.

(14,18)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
Senador Wellington Fagundes (PR-MT)
Senador Vicentinho Alves (PR-TO)
Senador Pedro Chaves (PSC-MS)

(5)

(5)

(5)

1. Senador Armando Monteiro (PTB-PE)
2. Senador Telmário Mota (PTB-RR)
3. Senador Magno Malta (PR-ES)

(5)

(5,12,13)

(5)

Notas:
1. Em 09.03.2017, os Senadores Vanessa Grazziotin e Fernando Bezerra Coelho foram designados membros titulares; e o Senador Antonio Carlos
Valadares, membro suplente, pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor o colegiado (Memo. 9/2017-BLSDEM).
2. Em 09.03.2017, os Senadores Ataídes Oliveira, Cássio Cunha Lima e Flexa Ribeiro foram designados membros titulares, pelo Bloco Social
Democrata, para compor o colegiado (Of. 33/2017-GLPSDB).
3. Em 09.03.2017, os Senadores Ângela Portela, Jorge Viana, José Pimentel, Paulo Rocha e Acir Gurgacz foram designados membros titulares; e
os Senadores Fátima Bezerra, Gleisi Hoffmann, Humberto Costa, Lindbergh Farias e Regina Sousa, membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar da
Resistência Democrática, para compor o colegiado (Of. 6/2017-GLBPRD).
4. Em 09.03.2017, os Senadores Otto Alencar, Wilder Morais e Roberto Muniz foram designados membros titulares; e os Senadores Lasier Martins,
Ivo Cassol e Gladson Cameli, membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, para compor o colegiado (Memo. 30/2017BLDPRO).
5. Em 09.03.2017, os Senadores Wellington Fagundes, Vicentinho Alves e Pedro Chaves foram designados membros titulares; e os Senadores
Armando Monteiro, Thieres Pinto e Magno Malta, membros suplentes, pelo Bloco Moderador, para compor o colegiado (Of. nº 5/2017-BLOMOD).
6. Em 13.03.2017, o Senador Ronaldo Caiado foi designado membro titular; e o Senador José Agripino, membro suplente, pelo Bloco Social
Democrata, para compor o colegiado (Of. nº07/2017-GLDEM).
7. Em 14.03.2017, os Senadores Renan Calheiros, Eduardo Braga, Romero Jucá, Elmano Férrer e Raimundo Lira foram designados membros titulares;
e os Senadores Hélio José, Garibaldi Alves Filho, Rose de Freitas e Jader Barbalho, membros suplentes, pelo PMDB, para compor o colegiado (Of. nº
33/2017-GLPMDB).
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8. Em 21.03.2017, o Senador Cássio Cunha Lima deixou de compor, pelo Bloco Social Democrata, a CI (Ofício 105/2017-GLPSDB).
9. Em 22.03.2017, o Senador Garibaldi Alves Filho deixou de compor, como membro suplente pelo PMDB, o colegiado (Ofício 72/2017-GLPMDB).
10. Em 28.03.2017, os Senadores Kátia Abreu e Valdir Raupp foram designados membros suplentes, pelo PMDB, para compor o colegiado (Of. nº
81/2017-GLPMDB).
11. Em 29.03.2017, o Senador Ricardo Ferraço foi designado membro titular, pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Of. nº
110/2017-GLPSDB).
12. Em 17.04.2017, o Senador Thieres Pinto deixa de compor a Comissão, em virtude de reassunção de mandato do titular.
13. Em 19.04.2017, o Senador Telmário Mota foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Thieres Pinto, pelo Bloco Moderador, para
compor o colegiado (Of. nº 49/2017-BLOMOD).
14. Em 12.09.2017, o Senador Roberto Rocha foi designado membro titular, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor o
colegiado (Of. nº 78/2017-BLSDEM).
15. Em 13.09.2017, o Senador Fernando Bezerra Coelho foi designado membro titular, em substituição ao Senador Romero Jucá, pelo PMDB, para
compor o colegiado (Of. nº 180/2017-GLPMDB).
16. Em 13.09.2017, vago em virtude de o Senador Fernando Bezerra Coelho ter sido designado membro titular, pelo PMDB, para compor o colegiado
(Of. nº 180/2017-GLPMDB).
17. Em 27.09.2017, foi criado o Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania.
18. Em 09.10.2017, o Senador Roberto Rocha foi designado membro suplente, pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado, deixando de
ocupar a vaga de titular, pelo Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (Of. nº 215/2017-GLPSDB).
19. Em 07.11.2017, o Senador Ricardo Ferraço licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, conforme os Requerimentos
nºs 959 e 960/2017.
20. Em 21.11.2017, o Senador Sérgio de Castro foi designado membro titular, pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado em vaga
anteriormente ocupada pelo Senador Ricardo Ferraço (Of. nº 237/2017-GLPSDB).
21. O Senador Antonio Carlos Valadares licenciou-se por 121 dias, nos termos do art. 43, incisos I e II, do RISF a partir do dia 22 de novembro de
2017, conforme Requerimentos nºs 1.000 e 1.001, de 2017, deferido em 22.11.2017.

Secretário(a): Thales Roberto Furtado Morais
Reuniões: Terças-Feiras 9:00 horas Telefone(s): 61 3303-4607
Fax: 61 3303-3286
E-mail: ci@senado.gov.br
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8.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - PLANO DE ACELERAÇÃO DO
CRESCIMENTO
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQI nº 6/2007, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, com o
objetivo de acompanhar a implementação do Plano de Aceleração do Crescimento - PAC.
(Requerimento Da Comissão De Serviços De Infraestrutura 6, de 2007)
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

TITULARES

SUPLENTES

Secretário(a): Thales Roberto Furtado Morais
Telefone(s): 61 3303-4607
Fax: 61 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br
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8.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DAS
ATIVIDADES DA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQI nº 8/2012, do Senador Ivo Cassol, para o acompanhamento
das atividades da Eletrobrás Distribuição Acre, Eletrobrás Distribuição Alagoas, Eletrobrás Distribuição
Piauí, Eletrobrás Distribuição Rondônia, Eletrobrás Distribuição Roraima e Eletrobrás Amazonas
Energia, com a finalidade de discutir a qualidade de energia produzida e oferecida aos consumidores, os
problemas, causas, efeitos e soluções técnico-operacionais e de gestão administrativa.
(Requerimento Da Comissão De Serviços De Infraestrutura 8, de 2012)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES

SUPLENTES

Secretário(a): Thales Roberto Furtado Morais
Telefone(s): 61 3303-4607
Fax: 61 3303-3286
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8.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE SOBRE OBRAS DE PREPARAÇÃO
PARA A SECA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQI nº 20/2013, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, com o
objetivo de propor políticas e propiciar as condições necessárias para a execução de obras que permitam
o desenvolvimento econômico do Nordeste e o bem estar de sua população.
(Requerimento Da Comissão De Serviços De Infraestrutura 20, de 2013)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES

SUPLENTES

Secretário(a): Thales Roberto Furtado Morais
Telefone(s): 61 3303-4607
Fax: 61 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br
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8.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO SETOR
DE MINERAÇÃO
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQI nº 24/2015, da Comissão de Serviços de Infraestrutura,
destinada ao estudo e acompanhamento do setor de mineração no Brasil.
(Requerimento Da Comissão De Serviços De Infraestrutura 24, de 2015)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
Designação: 20/05/2015
Instalação: 10/06/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

1. Senador Walter Pinheiro (S/Partido-BA)

Maioria (PMDB)
Senador Hélio José (PROS-DF)

1. Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
Senador Wilder Morais (PP-GO)

1. Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

Notas:
*. Em 12.07.2017, foi lido em Plenário o Requerimento nº12, de 2017, da CI, que altera de 3 para 5 o número de membros da subcomissão (Of.
99/2017-PRESCI).

Secretário(a): Thales Roberto Furtado Morais
Reuniões: Terças-Feiras 9:00 horas Telefone(s): 61 3303-4607
Fax: 61 3303-3286
E-mail: ci@senado.gov.br
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9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Fátima Bezerra (PT-RN) (9)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

TITULARES

(13)

Suplentes
PMDB

Senador Hélio José (PROS-DF)
Senador Elmano Férrer
Senador Waldemir Moka

1. Senador Romero Jucá

(8,14)

(8)

2. Senadora Simone Tebet

(8)
(8,10)

Senador João Alberto Souza

(8)

(8,14)

3. Senador Valdir Raupp

(8)

4. Senador Dário Berger

(8)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senador Humberto Costa (PT-PE)

(4,12)

1. Senadora Ângela Portela (PDT-RR)

Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

(4)

2. Senador Jorge Viana (PT-AC)

Senador Paulo Rocha (PT-PA)
Senadora Regina Sousa (PT-PI)

(4)

3. Senador José Pimentel (PT-CE)

(4)

(4)

4. Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

(4)

(4,12)

(4)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)
VAGO

(5)

1. Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

(5)

2. Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)

(5,11)

Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

(7,15)

3. Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE)

(7,15,21)

(11)

Bloco Parlamentar Democracia Progressista ( PP, PSD )
Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)
Senador Ciro Nogueira (PP-PI)

1. Senador José Medeiros (PODE-MT)

(3)

2. Senador Wilder Morais (PP-GO)

(3)

(3)

(17)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PSB, PODE, PCdoB, REDE, PPS )
Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

1. Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)

(1)

(20)

(19,22)

2.

(2,18)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
Senador Wellington Fagundes (PR-MT)
VAGO

(6)

(6,16)

1. Senador Armando Monteiro (PTB-PE)
2. Senador Eduardo Lopes (PRB-RJ)

(6)

(6)

Notas:
1. Em 09.03.2017, a Senadora Lídice da Mata foi designada membro titular pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor o colegiado (Memo.
26/2017-BLSDEM).
2. Em 09.03.2017, o Senador Antônio Carlos Valadares foi designado membro titular pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor o colegiado
(Memo. 17/2017-BLSDEM).
3. Em 09.03.2017, os Senadores Sérgio Petecão e Ciro Nogueira foram designados membros titulares; e o Senador José Medeiros, membro suplente,
pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista para compor o colegiado (Of. 25/2017-BLDPRO).
4. Em 09.03.2017, os Senadores Ângela Portela, Fátima Bezerra, Paulo Rocha e Regina Sousa foram designados membros titulares; e os Senadores
Humberto Costa, Jorge Viana, José Pimentel e Acir Gurgacz, membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática para compor o
colegiado (Of. 12/2017-GLBPRD).
5. Em 09.03.2017, os Senadores Ataídes Oliveira e Tasso Jereissati foram designados membros titulares; e o Senador Flexa Ribeiro, membro suplente,
pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Of. 34/2017-GLPSDB).
6. Em 09.03.2017, os Senadores Wellington Fagundes e Thieres Pinto foram designados membros titulares; e os Senadores Armando Monteiro e
Eduardo Lopes, membros suplentes, pelo Bloco Moderador, para compor o colegiado (Of. nº 5/2017-BLOMOD).
7. Em 13.03.2017, a Senadora Maria do Carmo Alves foi designada membro titular; e o Senador Davi Alcolumbre, membro suplente, pelo Bloco
Social Democrata, para compor o colegiado (Of. nº 7/2017-GLDEM).
8. Em 14.03.2017, os Senadores Simone Tebet, Elmano Férrer, Jader Barbalho e João Alberto Souza foram designados membros titulares; e os
Senadores Romero Jucá, Hélio José, Valdir Raupp e Dário Berger, membros suplentes, pelo PMDB, para compor o colegiado (Of. nº 35/2017GLPMDB).
9. Em 15.03.2017, a Comissão reunida elegeu a Senadora Fátima Bezerra Presidente deste colegiado (Memo. nº 6/2017-CDR).
10. Em 15.03.2017, o Senador Waldemir Moka foi designado membro titular, em substituição ao Senador Jader Barbalho, pelo PMDB (Of. 56/2017GLPMDB).
11. Em 21.03.2017, o Senador Tasso Jereissati foi designado membro suplente, pelo Bloco Social Democrata, deixando de ocupar a comissão como
membro titular (Ofício 100/2017-GLPSDB).
12. Em 22.03.2017, o Senador Humberto Costa foi designado membro titular; e Senadora Ângela Portela, membro suplente, pelo Bloco Parlamentar
da Resistência Democrática, para compor o colegiado (Of. nº 48/2017-GLBPRD).
13. Em 29.03.2017, a Comissão reunida elegeu a Senadora Lídice da Mata Vice-Presidente deste colegiado (Memo. nº 8/2017-CDR).
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14. Em 29.03.2017, o Senador Hélio José passa a atuar como membro titular, em substituição à Senadora Simone Tebet, designada como suplente,
pelo PMDB (Of. 71/2017-GLPMDB).
15. Em 29.03.2017, o Senador Davi Alcolumbre foi designado membro titular, deixando de atuar como suplente, em substituição à Senadora Maria do
Carmo Alves, pelo Bloco Social Democrata (Of. 12/2017-GLDEM).
16. Em 17.04.2017, o Senador Thieres Pinto deixa de compor a Comissão, em virtude de reassunção de mandato do titular.
17. Em 08.08.2017, o Senador Wilder Morais foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista (Memo. 55/2017BLDPRO).
18. Em 12.09.2017, o Senador Antonio Carlos Valadares deixa de compor a Comissão, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. nº
81/2017-BLSDEM).
19. Em 19.09.2017, o Senador Antonio Carlos Valadares foi designado membro suplente, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. nº
86/2017-BLSDEM).
20. Em 27.09.2017, foi criado o Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania.
21. Em 07.11.2017, o Senador Antonio Anastasia foi designado membro suplente, pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Ofício
228/2017-GLPSDB).
22. O Senador Antonio Carlos Valadares licenciou-se por 121 dias, nos termos do art. 43, incisos I e II, do RISF a partir do dia 22 de novembro de
2017, conforme Requerimentos nºs 1.000 e 1.001, de 2017, deferido em 22.11.2017.

Secretário(a): Marcus Guevara Sousa de Carvalho
Reuniões: Quartas-Feiras 9:00 horas Telefone(s): 61 3303-4282
Fax: 3303-1627
E-mail: cdr@senado.gov.br
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9.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO DESENVOLVIMENTO DO
NORDESTE
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDR nº 2/2011, do Senador Wellington Dias, com o objetivo de
acompanhar o Desenvolvimento do Nordeste.
(Requerimento Da Comissão De Desenvolvimento Regional E Turismo 2, de 2011)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES

SUPLENTES

Secretário(a): Marcus Guevara Sousa de Carvalho
Telefone(s): 3303-4282
Fax: 3303-1627
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9.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDR nº 1/2011, da Senadora Vanessa Grazziotin, com o objetivo
de acompanhar as políticas referentes à Amazônia.
(Requerimento Da Comissão De Desenvolvimento Regional E Turismo 1, de 2011)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES

SUPLENTES

Secretário(a): Marcus Guevara Sousa de Carvalho
Telefone(s): 3303-4282
Fax: 3303-1627
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9.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE DESENVOLVIMENTO DO
CODESUL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDR nº 5/2011, da Senadora Ana Amelia, com o objetivo de
debater as propostas de integração regional e desenvolvimento dos Estados da região Sul.
(Requerimento Da Comissão De Desenvolvimento Regional E Turismo 5, de 2011)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES

SUPLENTES

Secretário(a): Marcus Guevara Sousa de Carvalho
Telefone(s): 3303-4282
Fax: 3303-1627
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10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - CRA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Ivo Cassol (PP-RO) (8)
VICE-PRESIDENTE: Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)

TITULARES

(8)

Suplentes
PMDB

Senador Waldemir Moka
Senador Elmano Férrer

1. Senadora Rose de Freitas

(6)

2. Senador Romero Jucá

(6)

Senador Valdir Raupp

(6)

3.

Senador Dário Berger

(6)

4.

(6)

(6)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)
Senador Paulo Rocha (PT-PA)

1. Senadora Ângela Portela (PDT-RR)

(1)

2. Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)

(1)

Senadora Regina Sousa (PT-PI)

3. Senador Humberto Costa (PT-PE)

(1)

Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

(1)

4. Senador Paulo Paim (PT-RS)

(1)

(1)
(1)

(1)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
Senador Dalirio Beber (PSDB-SC)

1. Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

(4)

Senador Eduardo Amorim (PSDB-SE)
Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)

(4)

(4)

2. Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

(7)

3.

(7)

Bloco Parlamentar Democracia Progressista ( PP, PSD )
Senador Lasier Martins (PSD-RS)
Senador Ivo Cassol (PP-RO)

1. Senador José Medeiros (PODE-MT)

(3)

2. Senadora Ana Amélia (PP-RS)

(3)

(3)

(3)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PSB, PODE, PCdoB, REDE, PPS )
Senadora Lúcia Vânia (PSB-GO)

(12)

1.

(2)

2.

(2,9)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
Senador Wellington Fagundes (PR-MT)
Senador Cidinho Santos (PR-MT)

(5)

(5)

1. Senador Telmário Mota (PTB-RR)
2. Senador Pedro Chaves (PSC-MS)

(5,10,11)
(5)

Notas:
1. Em 09.03.2017, os Senadores Fátima Bezerra, Paulo Rocha, Regina Sousa e Acir Gurgacz foram designados membros titulares; e os Senadores
Ângela Portela, Gleisi Hoffmann, Humberto Costa e Paulo Paim, membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, para
compor a CRA (Of. nº011/2017-GLBPRD).
2. Em 09.03.2017, os Senadores Lúcia Vânia e Roberto Rocha foram designados membros titulares pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor
a CRA (Memo. nº018/2017-BLSDEM).
3. Em 09.03.2017, os Senadores Lasier Martins e Ivo Cassol foram designados membros titulares; e os Senadores José Medeiros e Ana Amélia,
membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, para compor a CRA (Memo. nº028/2017-BLDPRO).
4. Em 09.03.2017, os Senadores Dalírio Beber e Eduardo Amorim foram designados membros titulares; e o Senador Flexa Ribeiro, membro suplente,
pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Of. 30/2017-GLPSDB).
5. Em 09.03.2017, os Senadores Wellington Fagundes e Cidinho Santos foram designados membros titulares; e os Senadores Thieres Pinto e Pedro
Chaves, membros suplentes, pelo Bloco Moderador, para compor o colegiado (Of. nº 5/2017-BLOMOD).
6. Em 10.03.2017, os senadores Waldemir Moka, Elmano Férrer, Valdir Raupp e Dário Berger foram designados membros titulares; e os senadores
Rose de Freitas e Romero Jucá, membros suplentes, pelo PMDB, para compor a CRA (Of. nº 37/2017-GLPMDB).
7. Em 13.03.2017, o Senador Ronaldo Caiado foi designado membro titular; e o Senador Davi Alcolumbre, membro suplente, pelo Bloco Social
Democrata, para compor o colegiado (Of. nº 7/2017-GLDEM).
8. Em 15.03.2017, a Comissão reunida elegeu os Senadores Ivo Cassol e Valdir Raupp, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste colegiado
(Of. nº 2/2017-SACRA).
9. Em 06.04.2017, o Senador Roberto Rocha deixou de compor a comissão, pelo Bloco Socialismo e Democracia (Memo. 42/2017-BLSDEM).
10. Em 17.04.2017, o Senador Thieres Pinto deixa de compor a Comissão, em virtude de reassunção de mandato do titular.
11. Em 19.04.2017, o Senador Telmário Mota foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Thieres Pinto, pelo Bloco Moderador, para
compor o colegiado (Of. nº 51/2017-BLOMOD).
12. Em 27.09.2017, foi criado o Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania.
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Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: Terças-Feiras 11:00 horas Telefone(s): 3303 3506
Fax: 3303 1017
E-mail: cra@senado.gov.br
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10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Finalidade: REQUERIMENTO nº 3, DE 2007 ? CRA, que requer a criação, no âmbito da Comissão
de Agricultura e Reforma Agrária, de Subcomissão Permanente dos Biocombustíveis, com 7 membros
titulares e mesmo número de suplentes, com o objetivo de acompanhar o impacto e as perspectivas, para
o setor agrícola brasileiro, da produção mundial de biocombustíveis.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506/3321
Fax: 3311-1017
E-mail: scomcra@senado.gov.br
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11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA - CCT
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Otto Alencar (PSD-BA)
VICE-PRESIDENTE: Senador Waldemir Moka (PMDB-MS)

TITULARES

Suplentes
PMDB

Senador Waldemir Moka
VAGO

1. Senador Airton Sandoval

(8)

Senador Valdir Raupp

(10)

2. Senador Hélio José (PROS-DF)

(8,12)

3. Senador Dário Berger

(8)

Senador João Alberto Souza

(11)

(16)

4.

(8)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senador Paulo Rocha (PT-PA)
VAGO

1. Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)

(1,15)

2. Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

(1,14)

Senador Jorge Viana (PT-AC)

3. Senadora Ângela Portela (PDT-RR)

(1)

Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

4. Senadora Regina Sousa (PT-PI)

(1)

(1)
(1)
(1,15)

(1)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
Senador José Agripino (DEM-RN)

1. Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

(4)

Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)

(4,20)

(7)

2.
3.

(7)

Bloco Parlamentar Democracia Progressista ( PP, PSD )
Senador Omar Aziz (PSD-AM)

1. Senador Gladson Cameli (PP-AC)

(2)

Senador Otto Alencar (PSD-BA)

2. Senador Ivo Cassol (PP-RO)

(2)

(2)

(2)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PSB, PODE, PCdoB, REDE, PPS )
Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

(9)

1.

VAGO

(17)

(3,18)

2. Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)

(6)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
Senador Cidinho Santos (PR-MT)
Senador Magno Malta (PR-ES)

(5,13,19)

(5)

1. Senador Pedro Chaves (PSC-MS)
2. Senador Eduardo Lopes (PRB-RJ)

(5)
(5)

Notas:
1. Em 09.03.2017, os Senadores Ângela Portela, Fátima Bezerra, Jorge Viana e Acir Gurgacz foram designados membros titulares; e os Senadores
Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias, Paulo Rocha e Regina Sousa, membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, para
compor a CCT (Of. nº013/2017-GLBPRD).
2. Em 09.03.2017, os Senadores Omar Aziz e Otto Alencar foram designados membros titulares; e os Senadores Gladson Cameli e Ivo Cassol,
membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, para compor a CCT (Memo. nº023/2017-BLDPRO).
3. Em 09.03.2017, a Senadora Lídice da Mata foi designada membro suplente pelo Bloco Socialismo e Democracia para compor o Colegiado(Memo.
nº006/2017-BLSDEM).
4. Em 09.03.2017, os Senadores Flexa Ribeiro e Ricardo Ferraço foram designados membros titulares, pelo Bloco Social Democrata, para compor o
colegiado (Of. 31/2017-GLPSDB).
5. Em 09.03.2017, os Senadores Thieres Pinto e Magno Malta foram designados membros titulares; e os Senadores Pedro Chaves e Eduardo Lopes,
membros suplentes, pelo Bloco Moderador, para compor o colegiado (Of. nº 5/2017-BLOMOD).
6. Em 09.03.2017, o Senador Cristovam Buarque foi designado membro suplente pelo Bloco Socialismo e Democracia para compor o Colegiado
(Memo. nº 24/2017-BLSDEM).
7. Em 13.03.2017, o Senador José Agripino foi designado membro titular; e o Senador Davi Alcolumbre, membro suplente, pelo Bloco Social
Democrata, para compor o colegiado (Of. nº 7/2017-GLDEM).
8. Em 14.03.2017, os Senadores Waldemir Moka, Eduardo Braga, Valdir Raupp e João Alberto Souza foram designados membros titulares pelo
PMDB, para compor o colegiado (Of. nº 34/2017-GLPMDB).
9. Em 14.03.2017, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado membro titular pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor o colegiado (Of. nº
31/2017-BLSDEM).
10. Em 15.03.2017, o Senador Airton Sandoval foi designado membro suplente pelo PMDB, para compor o colegiado (Of. nº 58/2017-GLPMDB).
11. Em 22.03.2017, o Senador Hélio José foi designado membro suplente pelo PMDB, para compor o colegiado (Of. nº 70/2017-GLPMDB).
12. Em 31.03.2017, o Senador Eduardo Braga deixa de compor o colegiado, como membro titular, pelo PMDB (Of. nº 85/2017-GLPMDB).
13. Em 17.04.2017, o Senador Thieres Pinto deixou de compor a Comissão, em virtude de reassunção de mandato do titular.
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14. Em 02.05.2017, a Senadora Fátima Bezerra deixou de compor, como membro titular, o colegiado, pelo Bloco Parlamentar da Resistência
Democrática (Of. 62/2017-GLBPRD).
15. Em 08.05.2017, o Senador Paulo Rocha passou a compor, como membro titular, o colegiado, pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática,
em substituição à Senadora Ângela Portela, que passou a ocupar o colegiado como membro suplente (Of. 64/2017-GLBPRD).
16. Em 11.07.2017, o Senador Dário Berger foi designado membro suplente pelo PMDB, para compor o colegiado (Of. nº 141/2017-GLPMDB).
17. Em 27.09.2017, foi criado o Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania.
18. Em 10.10.2017, a Senadora Lídice da Mata deixa de compor a Comissão, como suplente, pelo Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (Memo.
2/2017-GLBPDC).
19. Em 24.10.2017, o Senador Cidinho Santos foi designado membro titular pelo Bloco Moderador, para compor o Colegiado (Of. 104/2017BLOMOD).
20. Em 07.11.2017, o Senador Ricardo Ferraço licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, conforme os Requerimentos
nºs 959 e 960/2017.

Secretário(a): Mariana de Abreu Cobra Lima
Reuniões: Terças-Feiras 14h:30 min Telefone(s): 61 33031120
E-mail: cct@senado.gov.br
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11.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE ACOMPANHAMENTO DO MARCO
LEGAL DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Finalidade: Acompanhar o processo de regulamentação e implementação da Lei nº 13.243, de 11 de
janeiro de 2016, conhecida como Marco Legal da Ciência Tecnologia e Inovação (Requerimento da CCT
nº 25, de 2016).
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES

SUPLENTES

Secretário(a): Mariana de Abreu Cobra Lima
Reuniões: Terças-Feiras 14h:30 min Telefone(s): 61 33031120
E-mail: cct@senado.gov.br
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12) COMISSÃO SENADO DO FUTURO - CSF
Número de membros: 11 titulares e 11 suplentes
PRESIDENTE: Senador Hélio José (PROS-DF) (8)
VICE-PRESIDENTE: Senador Wellington Fagundes (PR-MT)
RELATOR: VAGO

TITULARES

(8)

Suplentes
PMDB

Senador Valdir Raupp

1. Senadora Kátia Abreu

(3)

Senador Hélio José (PROS-DF)
Senador João Alberto Souza

(6)

2.

(3)

3.

(3,6,9)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

(1)

1. Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)

Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

(1)

2. Senador Humberto Costa (PT-PE)

Senador Paulo Paim (PT-RS)

3. Senador Paulo Rocha (PT-PA)

(1)

(1)
(1)

(1)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)
VAGO

1. Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE)

(4)

2. Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

(7,12)

(4)

(7)

Bloco Parlamentar Democracia Progressista ( PP, PSD )
Senador Roberto Muniz (PP-BA)

1. Senador Otto Alencar (PSD-BA)

(11)

(11)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PSB, PODE, PCdoB, REDE, PPS )
Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)

(13)

1.

(2)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
Senador Wellington Fagundes (PR-MT)

1.

(5)

VAGO

(5,10)

Notas:
1. Em 09.03.2017, os Senadores Fátima Bezerra, Lindbergh Farias e Paulo Paim foram designados membros titulares; e os Senadores Gleisi
Hoffmann, Humberto Costa e Paulo Rocha, membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, para compor o colegiado (Of.
15/2017-GLBPRD).
2. Em 09.03.2017, o Senador Cristovam Buarque foi designado membro titular, pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor o colegiado
(Memo. 13/2017-BLSDEM).
3. Em 10.03.2017, os senadores Valdir Raupp, Hélio José e Kátia Abreu foram designados membros titulares, pelo PMDB, para compor a CDH (Of.
nº 43/2017-GLPMDB).
4. Em 13.03.2017, o Senador Davi Alcolumbre foi designado membro titular; e a Senadora Maria do Carmo Alves, membro suplente, pelo Bloco
Social Democrata, para compor o colegiado (Of. nº 7/2017-GLDEM).
5. Em 14.03.2017, o Senador Wellington Fagundes foi designado membro titular; e o Senador Thieres Pinto, membro suplente, pelo Bloco Moderador,
para compor o colegiado (Of. nº 28/2017-BLOMOD).
6. Em 28.03.2017, a Senadora Kátia Abreu deixou de compor o colegiado como titular, passando a atuar como suplente, pelo PMDB (Of. nº 82/2017GLPMDB).
7. Em 04.04.2017, o Senador Dalírio Beber foi designado membro titular; e o Senador Flexa Ribeiro, membro suplente, pelo Bloco Social Democrata,
para compor o colegiado (Of. nº 111/2017-GLPSDB).
8. Em 05.04.2017, a Comissão reunida elegeu os Senadores Hélio José e Wellington Fagundes, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado (Memo. nº 1/2017-CSF).
9. Em 05.04.2017, o senador João Alberto Souza foi designado membro titular, pelo PMDB, para compor o colegiado (Of. nº 93/2017-GLPMDB).
10. Em 17.04.2017, o Senador Thieres Pinto deixa de compor a Comissão, em virtude de reassunção de mandato do titular.
11. Em 29.06.2017, o Senador Roberto Muniz foi designado membro titular e o Senador Otto Alencar, membro suplente, pelo Bloco Parlamentar
Democracia Progressista, para compor o colegiado (Of. nº 36/2017-BLDPRO).
12. Em 28.08.2017, o Senador Dalirio Beber deixou de compor, como titular, a comissão, pelo Bloco Social Democrata (Of. 197/2017-GLPSDB).
13. Em 27.09.2017, foi criado o Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania.

Secretário(a): Raymundo Franco Diniz
Telefone(s): 61 33034440
E-mail: csf@senado.leg.br
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13) COMISSÃO DE TRANSPARÊNCIA, GOVERNANÇA,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE E DEFESA DO CONSUMIDOR - CTFC
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO) (12)
VICE-PRESIDENTE: Senador Airton Sandoval (PMDB-SP)

TITULARES

(12)

Suplentes
PMDB

Senador Renan Calheiros

(10)

1. Senadora Simone Tebet

Senador Airton Sandoval

(10)

2. Senador Garibaldi Alves Filho

Senador Dário Berger

(10)

3. Senador Elmano Férrer

Senador Romero Jucá

(10)

4.

(18)
(18)

(18)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)
Senador Paulo Paim (PT-RS)

1. Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)

(4)

2. Senador Humberto Costa (PT-PE)

(4)

Senadora Regina Sousa (PT-PI)

3. Senador Jorge Viana (PT-AC)

(4)

Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

(4)
(4)

(4)

4. Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

(4)

(11)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)
Senador Dalirio Beber (PSDB-SC)

1. Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE)

(5)

2. Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

(5)

Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

3. Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)

(6)

(6)

(7)
(7,20)

Bloco Parlamentar Democracia Progressista ( PP, PSD )
Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

(9)

1. Senadora Ana Amélia (PP-RS)

Senador Gladson Cameli (PP-AC)

(9)

2. Senador Wilder Morais (PP-GO)

(17)
(17)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PSB, PODE, PCdoB, REDE, PPS )
Senador João Capiberibe (PSB-AP)

1. Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

(1)

Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

(2,13)

2. Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)

(19)

(3)

(3)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
Senador Cidinho Santos (PR-MT)

(8,15,16)

Senador Armando Monteiro (PTB-PE)

(8,14)

1. Senador Eduardo Lopes (PRB-RJ)

(16)

2.

Notas:
*. Em 30.03.2017, foi publicada a Resolução nº 3, de 2017, que alterou o nome da "Comissão de Transparência e Governança Pública" (CTG) para
"Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor" (CTFC).
1. Em 09.03.2017, o Senador João Capiberibe foi designado membro titular pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor o colegiado (Memo.
11/2017-BLSDEM).
2. Em 09.03.2017, a Senadora Lídice da Mata foi designada membro titular pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor o colegiado (Memo.
27/2017-BLSDEM).
3. Em 09.03.2017, os Senadores Randolfe Rodrigues e Cristovam Buarque foram designados membros suplentes pelo Bloco Socialismo e
Democracia, para compor o colegiado (Memo. 28/2017-BLSDEM).
4. Em 09.03.2017, os Senadores Fátima Bezerra, Paulo Paim, Regina Sousa e Acir Gurgacz foram designados membros titulares; e os Senadores
Gleisi Hoffmann, Humberto Costa e Jorge Viana, membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, para compor o colegiado
(Memo. 14/2017-GLBPRD).
5. Em 09.03.2017, os Senadores Ataídes Oliveira e Dalírio Beber foram designados membros titulares, pelo Bloco Social Democrata, para compor o
colegiado (Of. 41/2017-GLPSDB).
6. Em 13.03.2017, o Senador Davi Alcolumbre foi designado membro titular; e a Senadora Maria do Carmo Alves, membro suplente, pelo Bloco
Social Democrata, para compor o colegiado (Of. nº 7/2017-GLDEM).
7. Em 21.03.2017, os Senadores Flexa Ribeiro e Ricardo Ferraço foram designados membros suplentes, pelo Bloco Social Democrata, para compor o
colegiado (Of. nº 101/2017-GLPSDB).
8. Em 23.03.2017, os Senadores Thieres Pinto e Fernando Collor foram designados membros titulares, pelo Bloco Moderador, para compor o
colegiado (Of. nº 35/2017-BLOMOD).
9. Em 23.03.2017, os Senadores Sérgio Petecão e Gladson Cameli foram designados membros titulares, pelo Bloco Parlamentar Democracia
Progressista, para compor o colegiado (Memo. nº 1/2017-BLDPRO).
10. Em 31.03.2017, os Senadores Renan Calheiros, Airton Sandoval, Dário Berger e Romero Jucá foram designados membros titulares, pelo PMDB,
para compor o colegiado (Of. 40/2017-GLPMDB).
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11. Em 04.04.2017, o Senador Lindbergh Farias foi designado membro suplente, pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, para compor o
colegiado (Memo. 54/2017-GLBPRD).
12. Em 05.04.2017, a Comissão reunida elegeu os Senadores Ataídes Oliveira e Airton Sandoval, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado (Memo. nº 1/2017-CTFC).
13. Em 06.04.2017, a Senadora Vanessa Grazziotin foi designada membro titular pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor o colegiado, em
substituição à Senadora Lídice da Mata (Memo. 41/2017-BLSDEM).
14. Em 10.04.2017, o Senador Armando Monteiro foi designado membro titular para compor o colegiado, em substituição ao Senador Fernando
Collor, pelo Bloco Moderador (Of. nº 41/2017-BLOMOD).
15. Em 17.04.2017, o Senador Thieres Pinto deixa de compor a Comissão, em virtude de reassunção de mandato do titular.
16. Em 26.04.2017, o Senador Cidinho Santos foi designado membro titular; e o Senador Eduardo Lopes, membro suplente, para compor o colegiado,
pelo Bloco Moderador (Of. nº 57/2017-BLOMOD).
17. Em 14.06.2017, os Senadores Ana Amélia e Wilder Morais foram designados membros suplentes, para compor o colegiado, pelo Bloco
Parlamentar Democracia Progressista (Memo. nº 29/2017-BLDPRO).
18. Em 08.08.2017, os Senadores Simone Tebet, Garibaldi Alves Filho, Elmano Férrer foram designados membros suplentes pelo Bloco da Maioria
(PMDB) no colegiado (Of. 163/2017-GLPMDB).
19. Em 27.09.2017, foi criado o Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania.
20. Em 07.11.2017, o Senador Ricardo Ferraço licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, conforme os Requerimentos
nºs 959 e 960/2017.

Secretário(a): Oscar Perné do Carmo Júnior
Reuniões: Quartas-feiras 9:00 horas Telefone(s): 61 33033519
E-mail: ctfc@senado.leg.br
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CONSELHOS e ÓRGÃOS
1) CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 17, de 1993)
SENADORES

CARGO

Senador Roberto Rocha (PSDB-MA)

CORREGEDOR
CORREGEDOR SUBSTITUTO
CORREGEDOR SUBSTITUTO
CORREGEDOR SUBSTITUTO
Atualização: 03/02/2017

Notas:
1. Eleito na Sessão do Senado Federal de 27 de junho de 2017.
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Secretaria de Apoio a Órgãos do Parlamento (SAOP)
Endereço: Senado Federal - Anexo II - Térreo
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2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 20, de 1993)
Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes
PRESIDENTE: Senador João Alberto Souza (PMDB-MA) (8)
VICE-PRESIDENTE: Senador Pedro Chaves (PSC-MS) (8)
1ª Eleição Geral:
2ª Eleição Geral:
3ª Eleição Geral:
4ª Eleição Geral:
5ª Eleição Geral:
6ª Eleição Geral:

7ª Eleição Geral:
8ª Eleição Geral:
9ª Eleição Geral:
10ª Eleição Geral:
11ª Eleição Geral:

19/04/1995
30/06/1999
27/06/2001
13/03/2003
23/11/2005
06/03/2007

TITULARES

14/07/2009
26/04/2011
06/03/2013
02/06/2015
30/05/2017

SUPLENTES
PMDB

Senador
Senador
Senador
Senador

Airton Sandoval (SP)
João Alberto Souza (MA)
Romero Jucá (RR)
Hélio José (PROS-DF) (16)

1. Senador Jader Barbalho (PA)
2. Senador Eduardo Braga (AM)
3. VAGO (15)
(1)
4.

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)
Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
Senador Eduardo Amorim (PSDB-SE)

1. Senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB)
2. Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)
3. Senador Paulo Bauer (PSDB-SC)

(14)

Bloco Parlamentar Democracia Progressista ( PP, PSD )
Senador Gladson Cameli (PP-AC)
Senador Lasier Martins (PSD-RS)

1. Senador Sérgio Petecão (PSD-AC) (4,5,13)
2. Senador Otto Alencar (PSD-BA) (4,5)

(2,3,9,12)
(2,3)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senador José Pimentel (PT-CE)
Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

1. Senadora Regina Sousa (PT-PI)
2. Senadora Ângela Portela (PDT-RR)

(6)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PSB, PODE, PCdoB, REDE, PPS )
Senador João Capiberibe (PSB-AP)
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)

1. Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)
2. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
Senador Telmário Mota (PTB-RR)
Senador Pedro Chaves (PSC-MS)

1. Senador Cidinho Santos (PR-MT)
2.

(10,11)

(7,17)

Corregedor do Senado (art. 25 da Resolução nº 20/93)
Senador Roberto Rocha (PSDB/MA)
Atualização: 07/06/2017
Notas:
1. O Senador Elmano Férrer renunciou à vaga de Suplente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, eleito na Sessão do Senado Federal de
30.05.2017, nos termos do MEMO nº024/2017 - GSEFERRE, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
2. Eleito membro titular, nos termos do MEMO nº 017-BLDPRO/2017, lido e publicado na Sessão do Senado Federal de 31.05.2017.
5. Eleito membro suplente, nos termos do MEMO nº 017-BLDPRO/2017, lido e publicado na Sessão do Senado Federal de 31.05.2017.
4. Eleito membro suplente, nos termos do MEMO nº 017-BLDPRO/2017, lido e publicado na Sessão do Senado Federal de 31.05.2017.
3. Eleito membro titular, nos termos do MEMO nº 017-BLDPRO/2017, lido e publicado na Sessão do Senado Federal de 31.05.2017.
6. A Senadora Fátima Bezerra renunciou à vaga de Suplente no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar para a qual foi eleita na Sessão do Senado
Federal de 30.05.2017, nos termos do OF.nº69/2017 - GSFBEZER,lido na sessão do Senado Federal de 05.06.2017.
7. O Senador Telmário Mota renunciou à vaga de Suplente no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar para a qual foi eleito na Sessão do Senado
Federal de 30.05.2017, nos termos do OFÍCIO/GSTMOTA/012/2017, lido na sessão do Senado Federal de 05.06.2017.
8. Os Senadores João Alberto Souza e Pedro Chaves foram eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente do Conselho na 1ª Reunião de 2017,
realizada em 06.06.2017.
9. O Senador Ivo Cassol renunciou à vaga de 1º Titular do Bloco Parlamentar Democracia Progressista no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar,
para o qual foi eleito na Sessão do Senado Federal do dia 31/05/2017, nos termos do Ofício nº220/2017 - GSICAS, lido na Sessão do Senado Federal
de 08/06/2017.
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10. O Senador Wellington Fagundes renunciou à vaga de Titular do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, nos termos do Of. Nº 074/2017 BLOMOD, datado de 14.06.2017, lido na sessão do Senado Federal do dia 19.06.2017.
11. O Senador Telmário Mota foi eleito membro titular na Sessão do Senado Federal de 20.06.2017, após indicação realizada por meio do Ofício nº
75/2017-BLOMOD, de 14.06.2017.
12. O Senador Gladson Cameli foi eleito membro titular na Sessão do Senado Federal de 20.06.2017, após indicação realizada por meio do
Memorando nº 26/2017- BLDPRO, de 08.06.2017.
13. Eleito membro suplente na Sessão do Senado Federal de 27.06.2017, nos termos do MEMO nº 034-BLDPRO/2017.
14. O Senador Cássio Cunha Lima foi eleito membro suplente do Conselho, conforme Of. nº 170/2017-GLPSDB, subscrito pelo Líder do PSDB,
Senador Paulo Bauer, lido na Sessão do Senado Federal de 04 de julho de 2017.
15. O Senador Hélio José renunciou à vaga de Suplente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, nos termos do Memo GSHJOSE nº 07-245/2017,
lido na sessão do Senado Federal de 05/07/2017.
16. O Senador Hélio José foi eleito membro titular do Conselho, conforme Of. GLPMDB nº 125/2017, subscrito pelo Líder do PMDB e do Bloco da
Maioria, Senador Raimundo Lira, datado de 05.07.2017, lido na Sessão do Senado Federal da mesma data.
17. O Senador Cidinho Santos foi eleito membro suplente do Conselho, conforme OF. nº 081/2017 - BLOMOD, subscrito pelo Líder do Bloco
Moderador, Senador Wellington Fagundes, datado de 05.07.2017, lido na Sessão do Senado Federal da mesma data.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Órgãos do Parlamento - SAOP
Endereço: Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s): 3303-5255
Fax: 3303-5260
E-mail: saop@senado.leg.br

Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 0D39CB8F001FA17E.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.182014/2017-61 - 00100.182014/2017-61-2 (ANEXO: 002)

694

Quinta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

23 Novembro 2017

3) CONSELHO DO DIPLOMA BERTHA LUTZ
(Resolução do Senado Federal nº 02, de 2001)
Número de membros: 17 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação:
2ª Designação:
3ª Designação:
4ª Designação:
5ª Designação:
6ª Designação:
7ª Designação:

03/12/2001
26/02/2003
03/04/2007
12/02/2009
11/02/2011
11/03/2013
26/11/2015

MEMBROS
PMDB
VAGO

PT
VAGO

PSDB
VAGO

PSB
VAGO

PDT
VAGO

PR
VAGO

PSD
VAGO

DEM
VAGO

PP
VAGO

PTB
VAGO

PPS
VAGO

PCdoB
VAGO

REDE
VAGO

PSC
VAGO

PRB
VAGO

PTC
PODE
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PROS
Atualização: 08/02/2017
Notas:
*. Vago (Art. 4º, §1º, da Res. 02/2001).
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4) CONSELHO DE ESTUDOS POLÍTICOS
(Ato da Comissão Diretora nº 21, de 2006, e Portaria do Presidente nº 8, de 2015)
PRESIDENTE:Senador Fernando Collor (PTC-AL)
MEMBROS
PTB
Senador Fernando Collor (PTC-AL)

PSC
Senador Eduardo Amorim (PSDB-SE)

PMDB
Senador Romero Jucá (RR)
(1)

Notas:
1. O Senador Jader Barbalho licenciou-se do Senado Federal.

Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 0D39CB8F001FA17E.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.182014/2017-61 - 00100.182014/2017-61-2 (ANEXO: 002)

23 Novembro 2017

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira

697

5) CONSELHO DO DIPLOMA JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES
(Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009)
Número de membros: 17 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação:
2ª Designação:
3ª Designação:
4ª Designação:

23/03/2010
14/03/2011
11/03/2013
04/03/2015

MEMBROS
PMDB
VAGO

PT
VAGO

PSDB
VAGO

PSB
VAGO

PDT
VAGO

PR
VAGO

PSD
VAGO

DEM
VAGO

PP
VAGO

PTB
VAGO

PPS
VAGO

PCdoB
VAGO

PSC
VAGO

PRB
VAGO

REDE
VAGO

PTC
PODE
PROS
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Atualização: 01/06/2017
Notas:
*. Vago (Art. 4º, §1º, da Res. 35/2009).
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6) CONSELHO DA COMENDA DE DIREITOS
HUMANOS DOM HÉLDER CÂMARA
(Resolução do Senado Federal nº 14, de 2010)
Número de membros: 17 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação:
2ª Designação:
3ª Designação:
4ª Designação:
5ª Designação:
6ª Designação:

30/11/2010
14/03/2011
21/03/2012
11/03/2013
20/05/2014
04/03/2015

MEMBROS
PMDB
VAGO

PT
VAGO

PSDB
VAGO

PSB
VAGO

PDT
VAGO

PR
VAGO

PSD
VAGO

DEM
VAGO

PP
VAGO

PTB
VAGO

PPS
VAGO

PCdoB
VAGO

PSC
VAGO

PRB
VAGO

REDE
VAGO

PTC
PODE
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PROS
Atualização: 11/11/2015
Notas:
*. Vago (Art. 4º, §1º, da Res. 14/2010)
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7) CONSELHO DO PRÊMIO MÉRITO AMBIENTAL
(Resolução do Senado Federal nº 15, de 2012 )
Número de membros: 17 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação: 12/09/2012
2ª Designação: 11/03/2013

MEMBROS
PMDB
VAGO

PT
VAGO

PSDB
PSB
VAGO

PDT
PR
VAGO

PSD
VAGO

DEM
VAGO

PP
VAGO

PTB
VAGO

PPS
PCdoB
VAGO

PRB
VAGO

PSC
VAGO

REDE
PTC
PODE
PROS
Atualização: 31/01/2015
Notas:
*. Vago (Art. 6º da Res. 15/2012).
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8) CONSELHO DA COMENDA DORINA DE GOUVÊA NOWILL
(Resolução do Senado Federal nº 34, de 2013)
Número de membros: 17 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação: 22/08/2013
2ª Designação: 01/07/2015

MEMBROS
PMDB
VAGO

PT
VAGO

PSDB
VAGO

PSB
VAGO

PDT
VAGO

PR
VAGO

PSD
VAGO

DEM
VAGO

PP
VAGO

PTB
VAGO

PPS
VAGO

PCdoB
VAGO

PSC
VAGO

PRB
VAGO

REDE
PTC
PODE
PROS
Atualização: 18/10/2016
Notas:
*. Vago (Art. 4º, §1º, da Res. 34/2013).
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Secretaria de Apoio a Órgãos do Parlamento - SAOP
Endereço: Senado Federal - Ed. Anexo II - Térreo
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9) CONSELHO DA COMENDA SENADOR ABDIAS NASCIMENTO
(Resolução do Senado Federal nº 47, de 2013.)
Número de membros: 17 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação: 20/12/2013
2ª Designação: 16/09/2015

MEMBROS
PMDB
VAGO

PT
VAGO

PSDB
VAGO

PSB
VAGO

PDT
VAGO

PR
VAGO

PSD
VAGO

DEM
VAGO

PP
VAGO

PTB
VAGO

PPS
VAGO

PCdoB
VAGO

PSC
VAGO

PRB
VAGO

REDE
PTC
PODE
PROS
Atualização: 11/11/2015
Notas:
*. Vago (Art. 4º, §1º, da Res. 47/2013).
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10) PROCURADORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 40, de 1995)
Número de membros: 5 titulares
COORDENADOR:
1ª Designação:
2ª Designação:
3ª Designação:
4ª Designação:
5ª Designação:
6ª Designação:
7ª Designação:

SENADOR

16/11/1995
30/06/1999
27/06/2001
25/09/2003
26/04/2011
21/02/2013
06/05/2015

BLOCO / PARTIDO

VAGO

PMDB

VAGO

PMDB

VAGO

PT

VAGO

PSDB

VAGO

PSD
Atualização: 03/02/2017
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11) PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER
(Resolução do Senado Federal nº 9, de 2013)
SENADOR

CARGO
PROCURADORA
Atualização: 03/02/2017

SECRETARIA GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento
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12) OUVIDORIA DO SENADO FEDERAL
(Resolução do Senado Federal nº 01, de 2005, regulamentada pelo Ato da Comissão Diretora nº 05,
de 2005 )
SENADOR
Senador Renan Calheiros (PMDB-AL)

CARGO
OUVIDOR-GERAL
Atualização: 31/01/2015
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13) CONSELHO DO PROJETO JOVEM SENADOR
(Resolução do Senado Federal nº 42, de 2010, regulamentada pelo Ato da Comissão Diretora nº 07,
de 2011)
Número de membros: 17 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação:
2ª Designação:
3ª Designação:
4ª Designação:
5ª Designação:

14/03/2011
21/03/2012
11/03/2013
26/03/2014
01/07/2015

MEMBROS
PMDB
VAGO

PT
VAGO

PSDB
VAGO

PSB
VAGO

PDT
VAGO

PR
VAGO

PSD
VAGO

DEM
VAGO

PP
VAGO

PTB
VAGO

PPS
VAGO

PCdoB
VAGO

PSC
VAGO

PRB
VAGO

REDE
VAGO

PTC
PODE
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Atualização: 29/11/2016
Notas:
*. Vagos (Art.17, caput, da Res. 42/2010).
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14) CONSELHO DO PRÊMIO SENADO FEDERAL DE HISTÓRIA DO BRASIL
(Resolução do Senado Federal nº 36, de 2008)
Número de membros: 17 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
MEMBROS
PMDB
PT
PSDB
PSB
PDT
PR
PSD
DEM
PP
PTB
PPS
PCdoB
PSC
PRB
REDE
PTC
PODE
PROS
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15) CONSELHO DA COMENDA DO MÉRITO ESPORTIVO
(Resolução do Senado Federal nº 8, de 2015)
Número de membros: 17 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
MEMBROS
PMDB
PT
PSDB
PSB
PDT
PR
PSD
DEM
PP
PTB
PPS
PCdoB
PSC
PRB
REDE
PTC
PODE
PROS
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16) COMENDA ZILDA ARNS
(Instituída pela RSF 21/2017, em 26/10/2017)
Número de membros: 18 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
PRESIDENTE (art. 88, § 3º do
RISF):
MEMBROS
PMDB
PT
PSDB
PSB
PDT
PR
PSD
DEM
PP
PTB
PPS
PCdoB
PROS
REDE
PSC
PRB
PTC
PODE
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17) CONSELHO DO PRÊMIO JOVEM EMPREENDEDOR
(Resolução do Senado Federal nº 31, de 2016)
Número de membros: 17 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
MEMBROS
PMDB
PT
PSDB
PSB
PDT
PR
PSD
DEM
PP
PTB
PPS
PCdoB
PSC
PRB
REDE
PTC
PODE
PROS
Notas:
*. Vago (Art. 6º, §1º, da Res. 31/2016).
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18) CONSELHO DO PRÊMIO JORNALISTA
ROBERTO MARINHO DE MÉRITO JORNALÍSTICO
(Resolução do Senado Federal nº 08, de 2009)
Número de membros: 17 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação: 01/07/2015

MEMBROS
DEM
VAGO

PCdoB
VAGO

PDT
VAGO

PMDB
VAGO

PP
VAGO

PPS
VAGO

PR
VAGO

PRB
VAGO

PSB
VAGO

PSC
VAGO

PSD
VAGO

PSDB
VAGO

PT
VAGO

PTB
VAGO

REDE
VAGO

PTC
PODE
PROS
Atualização: 01/06/2016
Notas:
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*. Vago (Art. 2º, §1º, da Res. 08/2009).
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19) COMENDA NISE MAGALHÃES DA SILVEIRA
(Resolução do Senado Federal nº 43 de 2016)
Número de membros: 17 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
MEMBROS
PMDB
PT
PSDB
PDT
PSB
PR
PSD
DEM
PP
PTB
PPS
PCdoB
PSC
PRB
REDE
PTC
PODE
PROS
Notas:
*. Vago (Art. 5º, §1º, da Res. 43/2016)
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